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KATA PENGANTAR 

 

Kita bersyukur ke hadirat Tuhan yang senantiasa memberikan rahmat dan anugerah-Nya 

sehingga Seminar Internasional tahun pertama yang diselenggarakan oleh pantia ISLLAC 

(International Seminar on Language, Literature, Art, and Culture) dapat berlangsung dengan 

tertib dan prosiding seminar ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada tahun pertama ini, ISLLAC 

mengambil tema “Peran Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya dalam Pengembangan Karakter 

Nasional”. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa persoalan pengembangan karakter bangsa 

merupakan isu yang marak dibicarakan oleh kalangan cendekiawan, akademisi, dan birokrat dari 

berbagai bangsa. Karena itu, isu tersebut menjadi topik yang menarik untuk diangkat menjadi 

tema seminar ini. 

Isu pengembangan karakter bangsa, terutama karakter generasi muda, merupakan isu 

internasional. Kita dapat menyaksikan keprihatinan bangsa-bangsa di dunia terhadap persoalan 

rendahnya karakter bangsa yang berdampak pada kemunduran suatu bangsa, dan bahkan 

menyebabkan kesengsaraan secara nasional. Persoalan rendahnya sikap individu ataupun 

sebagian masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungannya dan tidak bertanggung jawab 

banyak berkembang di kalangan masyarakat di berbagai negara.  

Karakter negatif yang demikian ini perlu diubah ke arah yang positif dan konstruktif. 

Wahana potensial yang dapat digunakan membangun karakter positif tersebut adalah bahasa, 

sastra, seni, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa, sastra, seni, dan budaya memiliki 

peran penting untuk menyelamatkan bangsa dari kemerosotan perilaku sosial dan moral. Atau 

dengan kata lain, pendekatan komunikasi dengan memanfaatkan sarana bahasa, sastra, seni, dan 

budaya dapat dilakukan untuk tujuan mendasar, yakni menyelamatkan bangsa dari kehancuran.  

Pada pelaksanaan seminar internasional tahun pertama ini, panitia ISLLAC mengundang 4 

pakar yang berasal dari USA, India, Thailand, dan Indonesia yang berperan menjadi pemakalah 

utama. Keempat pembicara kunci tersebut masing-masing menyajikan makalah dalam bidang 

bahasa, sastra, seni, dan budaya. Selain itu, panitia ISLLAC juga mengundang sejumlah 

pemakalah pendamping yang mempresentasikan berbagai topik makalah yang berkaitan dengan 

peran bahasa, sastra, seni, dan budaya. Makalah utama dari pembicara kunci dan sejumlah 

makalah pendamping yang dipresentasikan dalam seminar internasional ini dimuat dalam 

prosiding ini. 

Seminar tahun pertama ISLLAC ini dapat terselenggara dengan baik karena dukungan dan 

partisipasi dari berbagai pihak. Karena itu, panitia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang 

setinggi-tingginya kepada para pembicara kunci yang telah meluangkan waktu dan 
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mendedikasikan kepakarannya dalam seminar tersebut. Panitia menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada para pemakalah pendamping dan partisipan dari berbagai perguruan tinggi, 

provinsi, dan berbagai negara yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan sehingga 

seminar internasional ini berlangsung dengan tertib dan lancar. Panitia juga menyampaikan 

terima kasih yang tak terhingga kepada Rektor UM, Dekan FS, dan Ketua Jurusan Sastra 

Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan secara penuh pelaksanaan 

seminar ini.  

Panitia telah bermaksud dan berusaha menyajikan yang terbaik dalam peyusunan prosiding 

ini. Namun, kekurangan yang tidak dapat diprediksi kemungkinan masih terjadi. Karena itu, 

panitia mohon maaf atas kealpaan tersebut. Sekecil apapun yang bisa kami perbuat, semoga hal 

ini bermanfaat. 

        

Editor,  
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PREFACE 

 

The character development is a widespread issue discussed by nations on the worlds. We 

can witness the concerns of the nations in many countries on the character of the young 

generation. The low character of the youths affects the decline of a nation and even causes 

national misery. Many young generations of the worlds are less concerned with the ecological 

and social environment.  

Language, literature, art, and culture have an important role in human life. Through a 

cultural approach by using a language, literature, and art, the negative character of the youths can 

be changed to a positive and constructive attitude. This shows that language, literature, art, and 

culture have an important role to save the nation from the decline of social and moral behavior. 

Or in other words, the communication approach by utilizing the language, literature, art, and 

culture can reach the fundamental purpose of saving the nation from destruction. 

This proceedings conveys some papers that presented on Ithe first seminar of ISLLAC 

(International Seminar on Language, Literature, Art, and Culture). The theme of the seminar is 

"The Role of Language, Literature, Art, and Culture in Development of National Character ". 

The seminar is held in a joint partnership between the State University of Malang and the 

Walailak University Thailand.  

In the first international seminar, the ISLLAC invited 4 experts who are from USA, 

India, Thailand, and Indonesia as keynote speakers. Each of them presented a  

topic on language, literature, art, and culture in developing a national character. The 

committee also invited a number of companion speakers who presented various topics related to 

the seminar theme. The papers presented by keynote speakers and a number of companion 

papers are organized in this proceeding.  

In realizing the proceedings, we got support and participation from various parties. 

Therefore, we thank keynote speakers who have taken the time and dedicate their expertise in 

the seminar.We expressed our gratitude to the accompaniment speakers and participants from 

various universities, provinces and other countries. We also expressed our gratitude to the Rector 

of UM, Dean of Faculty of Letters, and the Head of Indonesian Literature Department and its 

staffs who have given full support to the implementation of this seminar. 

We intend to do our best to provide services to all of the participants and to the 

discussion on “The Role of Language, Literature, Art, and Culture in the Development of 

National Character”. We hope that this book will contribute a new insight. 

Editor, 
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LAPORAN KETUA PANITIA 

 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh  

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua 

1. Yth Bapak Prof. Dr. Ahmad Rofi’uddin, M.Pd. Rektor Universitas Negeri Malang, beserta 

dengan jajarannya 

2. Yth. Ibu Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D, Dekan Fakultas Sastra beserta dengan jajarannya 

3. Yth. Para Pemakalah Utama 

(a) The Honorable Assoc. Prof. Peter Suwarno, Ph.D, dari Arizona State University, USA 

(Professor of Language Teaching at Arizona State University, USA),  

(b) The Honorable Prof. J. Prabhakar Rao, dari University of Hyderabad, India (Professor 

of Linguistics at University of Hyderabad, India),  

(c) The Honorable Abdulroya Panaemalae, M.A., dari Walailak University, Thailand 

(Literary Writers from Walailak University, Thailand), dan  

(d) Yth Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd, Universitas Negeri Malang. (Professor of 

Literature at State University of Malang, Indonesia). 

4. Yth. para pemakalah pendamping, para peserta, dan segenap tamu undangan.  

 

Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang-

Nya sehingga seminar tahun pertama ISLLAC (International Seminar on Language, Literature, 

Art and Culture) dapat dilaksanakan. 

Kesempatan ini merupakan kebahagiaan bagi kami bisa bersemuka dan menyapa secara 

langsung para hadirin dan para undangan yang terhormat. Kegiatan ISLLAC ini dirancang dalam 

bentuk kerja sama antara Universitas Negeri Malang (UM) dan Walailak University Thailand. 

Penyelenggaraan seminar ISLLAC tersebut akan dilakukan secara periodik setiap tahun. Pada 

tahun pertama ini, kepanitiaan seminar dipegang dan dilakukan oleh Jurusan Sastra Indonesia, 

Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang.  

Hadirin yang terhormat, kami akan melaporkan beberapa hal terkait dengan seminar 

ISLLAC kali ini. 

1) Tema seminar yang dipilih pada tahun pertama ini adalah “peran bahasa, sastra, seni, dan 

budaya dalam membangun karakter nasional”. Pemilihan tema ini didasari oleh kesadaran 

bahwa setiap bangsa memiliki kekayaan yang berupa bahasa, sastra, seni, dan budaya. 

Kekayaan tersebut selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat dan selalu digunakan oleh 

setiap anggota masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya sehari-hari. 
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Oleh karena itu, kami menyakini bahwa bahasa, sastra, seni, dan budaya memiliki peran 

penting dalam mengarahkan perilaku dan membangun karakter anggota masyarakat, yang 

secara menyeluruh dalam jangka panjang akan dapat membangun karakter nasional.  

2) Dalam seminar ini, kami mengundang 4 pemakalah utama yang berasal dari 4 negara, yakni 

dari (a) Arizona State University, USA, (b) University of Hyderabad, India, (c) Walailak 

University, Thailand, dan (d) Universitas Negeri Malang.  

3) Jumlah keseluruhan peserta seminar saat ini sebanyak 200 partisipan, yang berasal dari 

Indonesia dan dari luar negeri. Partisipan dari Indonesia berasal dari dari 21 provinsi, 

sedangkan partisipan dari luar negeri berasal dari 8 negara.  

4) Jumlah makalah undangan yang masuk sebanyak 85 makalah, yang ditulis oleh penulis dari 23 

perguruan tinggi, yang berasal dari 17 provinsi di Indonesia, dan dari 5 negara. Sejumlah 

makalah yang masuk dapat dikelompokkan dalam 5 subtema sesuai dengan subtema yang 

terdapat dalam brosur. 

 

Hadirin yang terhormat, 

Kami telah berusaha mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Namun, tetap saja 

kemungkinan ada kekurangan di sana sini. Untuk itu kami mohon maaf atas sebesar-sebarnya 

atas berbagai kekukarangan ini. Kami sungguh bersyukur atas pemberian izin dan dukungan 

penuh dari berbagai pihak, baik pihak universitas, fakultas, para pemakalah utama dan 

pendamping, seluruh anggota panitia, dan para mahasiswa yang telah membantu terselenggaranya 

seminar ini. Akhir kata, kami mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Biarlah seminar 

ini memberi manfaat bagi kita semua. 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

        Ketua Panitia,  

 

Prof. Dr. Imam Suyitno, M.Pd 
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Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh  
 
1. The Honorable Prof. Dr. Ahmad Rofi’uddin, M.Pd., The Rector of Universitas Negeri 

Malang 

2. The Honorable Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D., the Dean of Faculty of Letters 

3. The Honorable Keynote Speakers 

a. Assoc. Prof. Peter Suwarno, Ph.D., from Arizona State University, USA (Professor of 

Language Teaching at Arizona State University, USA),  

b. Prof. J. Prabhakar Rao, from University of Hyderabad, India (Professor of Linguistics at 

University of Hyderabad, India),  

c. Abdulroya Panaemalae, M.A, from Walailak University, Thailand (Literary Writers from 

Walailak University, Thailand),  

d. Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd, from Universitas Negeri Malang (Professor of Literature 

at State University of Malang, Indonesia). 

4. The Honorable, Ladies and Gentlements, all of the seminar participants  

 
Peace be upon you all,  

 

It gives me great pleasure to extend to you all a very warm welcome on behalf of the 

committee of the first ISLLAC (International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture). Today it’s good opportunity to directly express our sincere gratitude to the keynote 

speaker, the distinguished guests, and the honorable participants, for fulfilling our invitation and 

actively participated in this seminar. 

Honorable participants, it should be pointed out that this seminar is held in a joint 

partnership between the State University of Malang and the Walailak University of Thailand and 

designed to be conducted periodically every year. In the first year, the organizing committee is 

held and conducted by the Department of Indonesian Literature, Faculty of Letters, State 

University of Malang. 

Today, in this special occasion I would like to discuss the problem of national characters 

development. As we know,  that language, literature, art, and culture are such a powerful medium 

to develop national characters, every nation has various language, literature, art, and culture that 

used by every member of society to conduct their daily activities. We believe that through 

language, literature, art, and culture, we can modulate the behavior and build the character of the 

community members. Therefore, the theme of the seminar today is "the role of language, 

literature, art, and culture in building national character".  
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On this seminar, there will be 4 papers presented, written by 4 keynote speakers from (a) 

Arizona State University, USA, (b) University of Hyderabad, India, (c) Walailak University, 

Thailand, and (d) Universitas Negeri Malang. There will also be 85 additional papers in parallel 

discussions. These papers were written by authors from 23 universities, which originated from 17 

provinces in Indonesia, and from 5 countries. The total number of seminar participants is 200 

participants, coming from Indonesia and from abroad. Indonesian participants come from 21 

provinces, while foreign participants come from 8 countries. 

 

Ladies and Gentlemen,  

On this occasion, I feel the distinct privilege to be the chairperson of this seminar. I would like 

to use this opportunity to express my gratitude to the Rector of UM, the dean of Faculty of 

Letters, all of the seminar participants who actively support this seminar. I also thank all of the 

committee members who actively organize this event. We have put our best effort to prepare 

this event. However, there are still possibilities for us to make mistake. Therefore, We humbly 

apologize for any inconvenience we may have caused during the seminar.  

Once again, we welcome you to ISLLAC. May what we will conduct in this seminar will be 

useful for us. 

 

        Chairman of the Committee, 

 

        Prof. Dr. Imam Suyitno, M.Pd 
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SAMBUTAN REKTOR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Bapak/Ibu/Saudara, Hadirin para Tamu Undangan yang terhormat 

Pagi ini merupakan kesempatan yang sangat menyenangkan bagi kami karena secara 

resmi kami dapat menyambut kehadiran Saudara. Saya, atas nama Rektor Universitas Negeri 

Malang, beserta jajaran pimpinan Universitas Negeri Malang menyampaikan ucapan selamat 

datang di kota Malang, khususnya di Kampus Universitas Negeri Malang (UM). Kami sampaikan 

ucapan terima kasih yang tulus kepada para pemakalah utama yang telah bersedia dan hadir 

memenuhi undangan kami untuk berbagi ilmu dalam Seminar Internasional ISLLAC pertama 

(International Seminar on Language, Literature, Art and Culture) yang diselenggarakan oleh 

Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang yang bekerja sama dengan 

Universitas Walailak Thailand. Karena itu, secara khusus kami menyampaikan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada  

(1) Assoc. Prof. Peter Suwarno, Ph.D, dari Arizona State University, USA (Professor of 

Language Teaching at Arizona State University, USA). 

(2) Prof. J. Prabhakar Rao, dari University of Hyderabad, India (Professor of Linguistics at 

University of Hyderabad, India). 

(3) Abdulroya Panaemalae, M.A., dari Walailak University, Thailand (Literary Writers from 

Walailak University, Thailand). 

(4) Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd, Universitas Negeri Malang. (Professor of Literature at 

State University of Malang, Indonesia). 

Pada kesempatan yang mulia ini, kami menyambut hangat partisipasi dan dukungan 

seluruh peserta seminar yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, provinsi, dan negara. Kami 

sangat apreasiatif atas peran ertaa dan dedikasi Saudara untuk mengembangkan wawasan 

keilmuan Saudara melalui Seminar Internasional saat ini, baik sebagai peserta pemakalah maupun 

sebagai peserta partisipan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dengan iringan doa 

semoga ilmu yang Saudara peroleh memberikan manfaat bagi Saudara dalam mengembangkan 

karier akademik Saudara di masa yang akan datang. 

Pada seminar tahun pertama ini, ISLLAC menetapkan tema “peran bahasa, sastra, seni, 

dan budaya dalam membangun karakter nasional bangsa. Tema ini sangat menarik karena 

berkaitan dengan tuntutan hidup dan kehidupan seluruh bangsa di dunia ini. Banyak negara di 

dunia menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan karakter generasi muda bangsa. Banyak generasi 

muda bangsa mulai kurang memperhatikan perilaku budaya bangsanya dan telah meninggalkan 
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nilai-nilai budaya yang dihormati, dijunjung tinggi, dan dijadikan sebagai tatanan kehidupan 

masyarakatnya. Fakta rendahnya perhatian generasi muda pada nilai-nilai budaya bangsanya, 

terutama bagi negara berkembang, akan menimbulkan masalah serius yang bisa mengganggu 

pembangunan nasional. Masalah ini merupakan masalah besar dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang perlu dipecahkan. Melalui pendekatan komunikasi dengan sarana bahasa, sastra, 

seni, dan budaya, saya percaya bahwa para ilmuwan, cendekiawan, dan akademisi mampu 

mencapai tujuan mendasar untuk menyelamatkan bangsa tersebut.  

Hadirin, pemakalah dan peserta seminar yang terhormat.  

Berkaitan dengan Seminar Internasional saat ini, perlu kami sampaikan bahwa dalam 

mempertahankan eksistensi kelembagaan, daya saing memainkan peran utama. Setiap perguruan 

tinggi berupaya membangun reputasi sebaik-baiknya untuk dapat menjadi World Class 

University. Misi ini sejalan dengan misi dan kebijakan strategis UM yang menyandang gelar 

Universitas Pusat Inovasi Pembelajaran. UM mendorong para civitasnya untuk berkarya nyata 

dalam publikasi ilmiah, baik melalui penerbitan artikel dalam jurnal internasional bereputasi 

maupun dalam seminar-seminar internasional yang bergengsi.  

Rektor UM mengajak seluruh dosen dan seluruh civitas akademika untuk berusaha 

mengembangkan pembelajaran inovatif yang berbasis kehidupan yang berdampak pada 

pengembangan karakter etis para lulusannya. Karena itu, tema seminar saat ini sejalan dengan visi 

dan misi UM yang terus berupaya melakukan inovasi dalam bidang pembelajaran dan berjuang 

untuk memimpin pendidikan karakter. Kami meyakini bahwa pendidikan karakter secara 

komprehensif dan berkualitas tinggi, tidak hanya efektif dalam mempromosikan pembangunan 

karakter yang baik, tetapi dapat pula menjadi pendekatan yang menjanjikan untuk pencegahan 

berbagai masalah kontemporer yang banyak terjadi belakangan ini.  

Hadirin yang terhormat,  

Saya berharap Saudara dapat memanfaatkan waktu dua hari ini dalam diskusi yang 

menarik dan memotivasi untuk terus berkarya. Semoga kegiatan seminar ini memperoleh sukses 

besar, bukan hanya dalam arti berbagi pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga memiliki makna 

besar sebagai awal kerja sama akademik dan persahabatan multilateral yang panjang yang 

memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara lebih khusus, kami 

berharap hasil seminar ini mampu menggugah kesadaran para ilmuwan, cendekiawan, dan 

akademisi akan pentingnya peran bahasa, sastra, seni, dan budaya dalam membangun karakter 

bangsa. 
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Sebagai penutup, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para pemakalah dan 

peserta atas kerja sama dan kontribusi penuh Saudara kepada pelaksanaan Seminar Internasional 

pertama ISLLAC kali ini.  

Untuk mengakhiri pidato ini,  saya atas nama Rektor UM beserta jajaran pimpinan 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah 

mempersipkan dan melaksanakan kegiatan seminar Internasional ini dengan sebaik-baiknya. 

Untuk memenuhi permintaan panitia, saya akan membuka secara resmi dimulainya seminar ini. 

  

Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuhu 

 

       Rektor UM, 

 

 

       Prof. Dr. Ah. Rofi’uddin, M.Pd 
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Distinguished Keynote Speakers, Ladies,  and Gentlements 

Good morning, in this special ocassion on behalf of the Rector of the State University of 

Malang, I would like to welcome you in Malang, especially on the Campus of State University of 

Malang (UM). We would like to express our sincere gratitude to the keynote speakers who have 

been willing to fulfill our invitation to share knowledge in the first International Seminar on 

Language, Literature, Art and Culture organized by the Department of Indonesian Literature, 

Faculty of Letters, State Country of Malang in collaboration with Walailak University of 

Thailand. Therefore, we specifically express our highest appreciation to 

1. The honorable Assoc. Prof. Peter Suwarno, Ph.D., from Arizona State University, USA 

(Professor of Language Teaching at Arizona State University, USA). 

2. The honorable Prof. J. Prabhakar Rao, from the University of Hyderabad, India 

(Professor of Linguistics at the University of Hyderabad, India). 

3. The honorable Abdulroya Panaemalae, M.A., from Walailak University, Thailand 

(Literary Writers from Walailak University, Thailand). 

4. The Honorable Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd, from the State University of Malang. 

(Professor of Literature at State University of Malang, Indonesia). 

On this glorious occasion, we warmly welcome all of seminar participants from various 

universities, provinces, and countries. We really appreciate your dedication to enhance 

knowledge through the current International Seminar as a presenter and participant. For that, we 

would like to say thank you. We hope the knowledge you gained will benefit you in developing 

your academic career in the future. 

At the first launch of ISLLAC, the committee set the theme of "the role of language, 

literature, art, and culture in building national character”. This theme is very interesting because it 

related to global problem concerning national character. Many countries in the world face the 

same issues related to the character of the  youth. Many young people among show tendency 

that they pay less attention toward culture and have abandoned cultural values that are respected 

by their communities. The fact, especially for developing countries, will cause serious problems 

that could disrupt the national development. This problem is a serious problem in the life of the 

nation and the state that needs to be solved. Through the approach of communication by means 

of language, literature, art, and culture, I believe that scientists, scholars, and academics are able 

to achieve the fundamental goal of saving the nation. 

Distinguished guests,  Ladies and gentlemen 

In relation to the current International Seminar, we need to state that in maintaining 

institutional existence, competitiveness plays a major role. Each university hard works to build a 
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reputation as well as possible to become a World Class University. This mission is in line with 

the mission and strategic policies of UM which hold the predicate of The Learning Innovation 

Center University. UM encourages all of the lecturers to work in scientific publications, either 

through the publication of articles in reputable international journals or in prestigious 

international seminars. 

Rector of UM invites all lectures and entire academic community to develop an 

innovative life-based learning that impacts on the development of the ethical character of its 

graduates. Therefore, the theme of the current seminar is in line with the vision and mission of 

UM which continually strives to make innovation in the field of learning and strives to lead 

character education. We believe that character education is comprehensive and of high quality, 

not only effective in promoting the development of good character, but it can also be a 

promising approach to the prevention of contemporary issues that have occurred in recent times. 

The Honorable Ladies and Gentlemen, 

I hope all of you will be able to use these two days seminar to develop interesting and 

motivating discussion to continue working. Hopefully, this seminar will be a great success, not 

only in the sense of sharing a knowledge and experience but also has great significance as the 

beginning of academic cooperation that benefits the life of the nation and the state. More 

specifically, we hope that the results of this seminar will inspire the consciousness of scientists, 

scholars and academicians on the importance of the role of language, literature, art, and culture 

in building the character of the nation. 

I once again thank the keynote speakers and participants for full cooperation and 

contribution to the first International Seminar of ISLLAC this time. 

To end this speech, I on behalf of the Rector UM to thank and give the highest 

appreciation to all of the committees who have been preparing and conducting this international 

seminar activity as well as possible. To fulfill the request of the committee, I will officially open 

the seminar. 

 

Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuhu 

 

       The Rector UM, 

 

 

       Prof. Dr. Ah. Rofi’uddin, M.Pd 
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KAUM MUDA, PEMBENTUKAN KARAKTER  

DAN INTELEKTUALITAS, DAN PERAN BUDAYA LOKAL 

PADA ABAD PENGETAHUAN 

 

Oleh  

Djoko Saryono 

Universitas Negeri Malang 

 

Abstrak: Pendidikan terutama pendidikan juga memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk membentuk, mengembangkan, dan 

memperkuat karakter dan intelektualitas kaum muda Indonesia 

secara utuh dan seimbang, apalagi pada Abad Pengetahuan yang 

sekarang makin jelas sosoknya. Dikatakan demikian karena 

karakter dan intelektualitas – selain spiritualitas atau religiositas – 

merupakan substansi atau inti mutu manusia. Tak aneh, 

pembentukan karakter dan intelektualitas menjadi visi, misi, dan 

atau tujuan pendidikan di manapun, kapanpun, dan dilaksanakan 

oleh siapapun – termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat 

Indonesia. Pada Abad Pengetahuan sekarang, pembentukan 

karakter dan intelektualitas kaum muda Indonesia sangat urgen dan 

kritis sehingga pemerintah lewat pendidikan melakukan pelbagai 

upaya pembentukan karakter dan intelektualitas kaum muda. 

Selain beberapa bukti keberhasilan, perlu diakui juga bahwa 

perlbagai upaya tersebut belum menampakkan keberhasilan 

sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu, berbagai pihak harus 

berpartisipasi lebih proaktif dalam program dan aksi pembentukan 

karakter dan intelektualitas generasi muda. 

 

Kata kunci: Karakter, intelektualitas, pendidikan, abad 

pengetahuan 

 

 

 Pada masa sekarang, lebih-lebih pada masa mendatang yang semakin 

padat pengetahuan dan kreativitas-inovasi, keberadaan karakter dan intelektualitas 

sama-sama penting; keduanya tidak boleh dipertentangkan satu sama lain, apalagi 

ditinggalkan salah satu di antaranya. Beranalogi dengan ucapan Albert Einstein, 

karakter tanpa intelektualitas menjadikan kehidupan masa mendatang kehilangan 

arah pada satu sisi dan pada sisi lain intelektualitas tanpa karakter menjadikan 

kehidupan masa mendatang mengalami kegelapan. Baik karakter maupun 

intelektualitas sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan masa sekarang, lebih-

lebih kehidupan masa akan datang. Oleh karena itu, baik karakter maupun 
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intelektualitas harus dikembangkan secara serempak-bersamaan dan seimbang 

demi kemenangan atau keselamatan kehidupan masa sekarang dan masa akan 

datang. 

 Sejalan dengan itu, dapat dikatakan bahwa pembentukan karakter dan 

intelektualitas kaum muda Indonesia sangat penting dewasa ini. Baik karakter 

maupun intelektualitas yang kokoh dapat digunakan sebagai bekal memasuki 

kehidupan yang telah mengglobal dan memenangkan kehidupan yang makin 

kompleks. Di samping itu, karakter dan intelektualitas yang kuat dapat berguna 

untuk mencegah berbagai sikap dan perilaku negatif, di antaranya sikap dan 

perilaku mengedarkan dan menggunakan narkoba atau NAPZA, tawuran yang 

makin tiada henti, dan unjuk rasa anarkis. Oleh karena itu, karakter dan 

intelektualitas perlu memperoleh perhatian dan penyikapan secara sungguh-

sungguh dan penanganan secara cermat. Pendeknya, baik lembaga pendidikan, 

keluarga, masyarakat maupun negara perlu mencurahkan perhatian, pikiran, dan 

tindakan untuk membentuk karakter dan intelektualitas kaum muda. Mengapa 

demikian? Dikatakan demikian sebab hal tersebut demikian mendasar dan sangat 

tepat dalam situasi sekarang serta benar-benar menyentuh atau berkenaan visi, 

misi, dan atau tujuan asasi atau paling fundamental dari proses (penyelenggaraan 

dan pelaksanaan) pendidikan. Jika dicermati secara seksama niscaya akan 

diketahui bahwa dalam ajaran agama apapun, filsafat dan teori pendidikan 

apapun, kebudayaan dan peradaban manapun, dan bangsa dan negara manapun, 

proses pendidikan senantiasa dihajatkan untuk membentuk karakter dan 

intelektualitas subjek didik atau para kaum muda Indonesia agar subjek didik 

tersebut menjadi manusia-manusia bermartabat – baik sebagai makhluk personal, 

makhluk sosial maupun hamba serta khalifah Allah. Jadi, karakter yang kuat dan 

intelektualitas yang tinggi telah menjadi ―pinang dibelah dua‖ yang diidam-

idamkan dan diimpi-impikan dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam 

sejarah, memang, tampak jelas bahwa manusia bermartabat merupakan manusia 

yang mempunyai karakter yang kuat dan intelektualitas yang tinggi. Oleh karena 

itu, dari masa ke masa, imperatif atau perintah historis penyelenggaraan 

pendidikan di manapun dan oleh siapapun selalu berpusat pada upaya 
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pembentukan dan pembentukan karakter dan intelektualitas guna menjadikan 

manusia bermartabat. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, hal ini juga disebutkan secara tersurat. 

Tulisan ringkas ini mencoba menyoroti peran budaya dalam praksis 

pendidikan nasional untuk membentuk karakter yang kuat dan intelektualitas yang 

tinggi sebagai visi, misi, dan tujuan pendidikan. Untuk itu, dalam tulisan ini 

diuraikan berturut-turut (1) pengertian karakter, intelektualitas, dan manusia 

bermartabat, (2) hubungan abad pengetahuan dengan modal manusia dan 

kebutuhan pembentukan karakter dan intelektualitas, (3) urgensi pembentukan 

karakter dan intelektualitas sebagai tugas pendidikan, dan (4) upaya pembentukan 

karakter dan intelektualitas melalui pendidikan serta (5) peran budaya lokal dalam 

upaya pembentukan karakter dan intelektualitas. 

 

KONSEP KARAKTER DAN INTELEKTUALITAS 

 Sampai sekarang telah terdapat berbagai perspektif dan pendekatan untuk 

menentukan konsep karakter dan intelektualitas sehingga terdapat berbagai 

pengertian karakter dan intelektualitas. Untuk menyegarkan ingatan kita, pertama-

tama marilah kita telaah pengertian atau konsep karakter dan intelektualitas secara 

etimologis dan psikologis. Istilah karakter berasal dari istilah Yunani charassein 

yang berarti ―mengukir corak yang tetap dan tidak terhapuskan‖. Menurut Ki 

Hadjar Dewantara – seorang tokoh pendidikan nasional yang sangat terkemuka – 

karakter atau watak adalah ―paduan segala tabiat manusia yang bersifat tetap 

sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan 

yang lain‖. Oleh karena itu, lanjut Dewantara, karakter itu merupakan ―imbangan 

antara hidup batin seseorang dengan segala perbuatan lahirnya; oleh karena itu, 

seolah-olah menjadi lajer atau sendi dalam hidupnya, yang selalu mewujudkan 

sifat atau perangai yang khusus bagi masing-masing manusia. Ini menunjukkan 

bahwa karakter merupakan keseluruhan sifat kejiwaan, kepribadian, dan akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seorang manusia dengan manusia lainnya. 

Bisa disimpulkan, karakter adalah keseluruhan sifat manusia yang meliputi 

kemampuan, kebiasaan, kesukaan, perilaku, potensi, nilai, dan pola pikir seorang 
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manusia. Pada zaman sekarang, manusia berkarakter kuat lazimnya memiliki ciri 

(a) keimanan dan ketakwaan yang kuat, (b) spiritualitas yang kokoh, (c) 

emosionalitas yang mantap, (d) kedisiplinan yang tinggi, (e) sikap dan tindakan 

yang adil dan arif, (f) keberanian bertanggung jawab yang tinggi, (g) kemampuan 

menghargai dan menghormati orang lain, (h) orientasi pada keunggulan dan 

kesempurnaan, (i) kemampuan bekerja sama dengan pihak lain, (j) sikap dan 

perilaku demokratis dan hak asasi atau kemampuan menjunjung demokrasi dan 

hak asasi, dan (k) sikap dan perilaku yang mengutamakan kebenaran. Apakah 

karakter seseorang atau sekelompok orang menjadi kuat seperti tersebut atau 

lemah dibentuk oleh ―dasar yang telah kena pengaruhnya ajar‖, kata Dewantara. 

Dengan demikian, karakter seseorang dibentuk oleh pendidikan. Jika pendidikan 

merupakan entitas kelangsungan kebudayaan, maka karakter dibentuk dan 

dikembangkan oleh kebudayaan.  

 Sementara itu, istilah intelektualitas berasal intellectuality yang berarti 

kondisi atau kenyataan kemampuan kognitif seseorang. Intelektualitas atau 

kecerdasan merupakan mutu kecendekiaan, kepandaian atau kepintaran seseorang 

yang ditujukan untuk menyatakan kebenaran yang bermaslahat bagi banyak orang 

atau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kecendekiaan, kepandaian, 

kebenaran, dan kemaslahatan menjadi intisari atau saripati intelektualitas. Seorang 

yang mampu menggunakan kemampuan kognitifnya untuk menyatakan kebenaran 

yang berguna bagi masyarakat sering disebut intelektual atau cendekiawan. Tidak 

mengherankan, W. S. Rendra – seorang sastrawan terkemuka Indonesia – 

menyatakan bahwa tugas intelektual adalah menjaga hati nurani masyarakat agar 

tetap dapat melihat kebenaran-kebenaran. Supaya tugas ini dapat terlaksana 

dengan baik, seorang intelektual harus otonom, mandiri, merdeka, dan bebas serta 

arif sehingga ―intelektual harus berumah di atas angin‖, kata Rendra. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwasanya intelektualitas merupakan kecendekiaan atau kepandaian 

yang dimiliki oleh seseorang untuk menyatakan kebenaran secara bebas, otonom, 

mandiri, dan arif demi kemaslahatan bersama manusia – bagi sebagai makhluk 

personal dan makhluk sosial maupun sebagai hamba dan khalifah Allah. Mutu 

intelektualitas seseorang dibentuk oleh pendidikan, bukan pengajaran, sehingga 
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lembaga pendidikan [baca: sekolah dan perguruan tinggi] bukan tempat satu-

satunya bagi pembentukan dan penguatan intelektualitas meskipun sekolah 

berkedudukan dan berfungsi strategis bagi pembentukan dan penguatan 

intelektualitas. 

Mutu karakter dan intelektualitas seseorang atau seorang manusia dapat 

menentukan martabat seorang manusia. Jika seorang atau sekelompok manusia 

memiliki mutu karakter yang kuat dan intelektualitas yang tinggi, maka dia atau 

mereka akan menjadi manusia bermartabat. Sebaliknya, bilamana seseorang atau 

sekelompok manusia memiliki mutu karakter dan intelektualitas yang rendah, 

maka dia atau mereka dianggap tidak atau kurang bermartabat. Ini menunjukkan 

bahwa karakter yang kuat dan intelektualitas yang tinggi menjadi prasyarat yang 

harus ada – conditio sine qua non – manusia yang bermartabat.  

Manusia bermartabat di sini adalah seorang atau sekelompok manusia 

yang disegani, dihormati, dijunjung, diperhitungkan, dan diakui keberadaannya 

oleh pihak lain atau manusia lain. Di samping itu, manusia bermartabat pada 

umumnya senantiasa didengar pendapat-pendapatnya, dipakai pikiran dan 

pandangannya, dirujuk tindakan-tindakannya, dan diteladani segala perilakunya 

oleh manusia lain. Sebagai contoh, para ulama, sahabat Rasul, lebih-lebih 

Rasulallah Muhammad saw merupakan manusia-manusia bermartabat luar biasa 

atau paripurna yang tiada tara dan tepermanai. Dalam masa sekarang, manusia 

bermartabat atau kelompok manusia bermartabat itu antara lain berkarakteristik 

sebagai berikut: (a) memiliki keimanan dan ketakwaan serta akhlah yang kuat, (b) 

memiliki kemampuan, keberanian, kejujuran, dan ketulusan untuk menyatakan 

segala kebenaran demi kemaslahatan manusia lain; (c) memiliki keotonoman, 

kemandirian, keberdikarian, keindependenan, dan daya saing positif serta daya 

sanding yang baik dari pihak lain atau manusia lain; (c) memiliki keberdayaan, 

keberkuasaan, kekuatan, dan kemampuan menentukan nasib sendiri baik secara 

politis, geografis, ekonomis maupun sosial budaya; (d) memiliki kemampuan 

memelopori dan mendorong kerja sama dan hubungan antar-manusia, (e) 

memiliki kemantapan, ketahanan, dan kelenturan politik, ekonomi, sosial, budaya, 

dan teknologi; (f) menguasai ilmu, teknologi, dan ekonomi yang berarti dan 
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berguna bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga manusia 

dan dunia; (g) mampu memberikan sumbangan (kontribusi) penting bagi dunia 

dan kawasan tertentu, misalnya perdamaian dunia dan kemajuan dunia; dan (h) 

mampu mewujudkan keadilan, kemakmuran, demokrasi, dan hak asasi manusia 

baik bagi siapa saja. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa manusia 

bermartabat selalu bermodalkan karakter yang kuat dan intelektualitas yang tinggi 

secara padu dan utuh sehingga bermaslahat bagi manusia lain dan kehidupan 

bersama.  

 

ABAD PENGETAHUAN, MODAL MANUSIA, DAN KARAKTER—

INTELEKTUALITAS 

 Harus kita sadari bahwa sekarang kita telah tiba pada abad pengetahuan 

DAN kreativitas-inovasi; kita hidup di dalam abad pengetahuan dan abad kreatif-

inovatif. Dalam abad pengetahuan dan kreativitas-inovasi, segala sesuatu 

bertumpu atau berbasis pengetahuan dan kreativitas-inovasi, tanpa tumpuan atau 

basis pengetahuan dan kreativitas-inovasi yang layak segala sesuatu akan tergeser, 

terpinggirkan, bahkan tergusur. Kita telah menyaksikan dengan jelas beberapa 

gejala: perekonomian bertumpu pengetahuan, teknologi bertumpu pengetahuan, 

pekerjaan bertumpu pengetahuan [termasuk pekerja berpengetahuan], dan 

kegiatan-kegiatan lain juga bertumpu pengetahuan. Oleh karena itu, Peter Drucker 

– seorang tokoh manajemen kelas dunia – dalam New Realities (1992) 

memaklumkan kehadiran masyarakat berpengetahuan, melanjutkan [atau malah 

menggantikan?] dominasi masyarakat informasi dan industrial, masyarakat 

pertanian [pra-industrial], dan masyarakat pra-pertanian. Dalam masyarakat 

berpengetahuan, manusia-manusia tanpa pengetahuan memadai niscaya akan 

tergeser dan terpinggirkan, bahkan kalah karena mereka tidak akan mampu 

memasuki dan berkiprah pada berbagai aktivitas utama kehidupan manusia 

[ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain] yang notabene berbasis pengetahuan. Dalam 

pada itu, manusia-manusia berpengetahuan memadai akan unggul dan berjaya 

karena mereka niscaya mampu memasuki dan eksis dalam berbagai aktivitas 
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utama kehidupan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan telah menjadi 

modal dasar keunggulan dalam abad pengetahuan sekarang. 

 Sejalan dengan itu, Thomas A. Stewart dalam Intellectual Capital (1997) 

dan pakar-pakar lain menyatakan betapa penting, utama, dan sentralnya 

keberadaan dan peranan modal pengetahuan atau intelektualitas dalam abad 

pengetahuan. Dengan modal pengetahuan [intelektualitas] yang bermutu dan 

unggul, seseorang [atau sekelompok masyarakat] niscaya mampu eksis, unggul, 

berjaya, dan berkiprah secara berarti dalam suatu bidang kehidupan mutakhir di 

manapun selain mereka juga mampu berkembang dengan baik di dalam 

kehidupan. Sebaliknya, dengan modal pengetahuan yang terbatas, ―pas-pasan 

sekali‖, apalagi usang, seseorang [atau sekelompok masyarakat] niscaya akan 

terancam, terpinggirkan, malah tergusur dari bidang kehidupan mutakhir. Hal ini 

mengimplikasikan, manusia berpengetahuan atau yang mempunyai modal 

intelektualitas akan menjadi manusia bermutu dan unggul, sedangkan manusia 

yang tidak memiliki modal pengetahuan akan menjadi manusia ―terbelakang‖ dan 

serba kalah.  

Modal intelektualitas tersebut harus disertai dan dipadu dengan modal 

karakter yang kuat agar benar-benar bermaslahat dan unggul bagi kemanusiaan 

dan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan betapa penting dan sentralnya modal 

manusia (yang berkandungan intelektualitas dan karakter yang kuat) bagi 

pertumbuhan, perkembangan, dan pembangunan manusia dan masyarakat. Tak 

mengherankan, dalam buku The Quality of Growth dan buku-buku lain yang 

ditulis atas nama Bank Dunia dan dipublikasikan oleh Bank Dunia (2000), modal 

manusia (bukan sekadar modal intelektualitas!) telah dianggap sebagai aset paling 

utama dan berharga bagi mutu pertumbuhan dan pembangunan yang akan 

mendatangkan kesejahteraan. Dikatakan dalam buku tersebut bahwa ―Secara 

umum, aset yang penting bagi pertumbuhan dan pembangunan adalah modal 

manusia, modal fisik, dan modal alam‖ (xxxiv). Jadi, modal manusia khususnya 

modal intelektualitas dan karakter telah menjadi investasi paling berharga dalam 

abad pengetahuan, jauh melebihi investasi uang dan tanah, apalagi tenaga 

manusia. 
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Sehubungan dengan itu, penguatan mutu modal manusia menjadi tugas, 

imperatif, dan tantangan bagi semua individu, masyarakat, dan bangsa jika ingin 

selamat memasuki dan mampu berkiprah secara signifikan dalam abad 

pengetahuan. Individu – juga masyarakat dan bangsa – yang mampu memperkuat 

mutu modal intelektualitas dan karakternya niscaya mampu bermain dan berjaya 

dalam kehidupan abad pengetahuan. Masyarakat dan bangsa yang mampu 

memperkuat mutu modal intelektualitas dan karakter mereka niscaya akan 

menjadi masyarakat dan bangsa unggul secara kompetitif dan kolaboratif di 

samping berperanan signifikan dalam abad pengetahuan. Sebab itu, tidak 

mengherankan, individu-individu, masyarakat-masyarakat, dan bangsa-bangsa di 

dunia [termasuk ke dalamnya lembaga atau organisasi masyarakat dan bangsa] 

sibuk dan disibukkan oleh kegiatan-kegiatan penguatan mutu modal manusia, 

dalam hal ini mutu modal intelektualitas dan karakter. Terlepas dari istilah, 

konsep, dan karakteristiknya, yang dapat berbeda-beda, tampak jelas bahwa 

individu, masyarakat, dan bangsa di dunia sekarang tengah mencurahkan 

perhatian pada upaya pembentukan mutu modal karakter dan intelektual manusia 

– termasuk karakter dan intelektualitas kaum muda Indonesia Indonesia. 

Dalam upaya penguatan mutu modal manusia terutama modal 

intelektualitas dan karakter, pendidikan telah dipandang oleh pelbagai kalangan 

sebagai wahana, wadah, ajang, dan jalur yang sangat utama dan vital sehingga 

mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranannya sangat penting, strategis, bahkan 

taktis. Galibnya, individu, masyarakat, dan bangsa yang terobsesi untuk 

memperkuat mutu modal manusia menempatkan dan memperlakukan pendidikan 

sedemikian penting dalam kehidupan di samping memprioritaskan 

pemenuhannya. Tidak mengherankan PPB atau masyarakat bangsa di dunia telah 

menetapkan pemenuhan dan pemajuan pendidikan sebagai salah satu hak asasi 

manusia sebagaimana termaktub dalam kovenan Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan 

Budaya. Amanat konstitusi kita terutama pembukaan UUD 45 juga berpusat pada 

pentingnya pendidikan bagi pembentukan dan pembentukan karakter dan 

intelektualitas manusia dan bangsa Indonesia. Bahkan jauh sebelum itu, agama-

agama di dunia selalu mengamanatkan pemenuhan dan pemajuan pendidikan 
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dalam upaya pembentukan, pengembangan, dan peningkatan modal manusia 

khususnya modal karakter dan intelektualitas. Tanpa harus mengutip ayat dan 

hadis yang jumlahnya sangat banyak, dapat dikemukakan di sini bahwa agama 

Islam sangat menekankan vital, fundamental, strategisnya pendidikan dan 

mengamanatkan utamanya menempuh pendidikan serta menjelaskan faedah 

menempuh pendidikan. Jadi, dapat dinyatakan bahwa pendidikan sebagai upaya 

membentuk dan memperkuat mutu modal karakter dan intelektualitas manusia 

telah menjadi obsesi, imperatif, dan visi—misi—tujuan manusia, bangsa, dan 

agama, termasuk manusia dan bangsa Indonesia. 

 

URGENSI PEMBENTUKAN KARAKTER DAN INTELEKTUALITAS 

 Sejalan dengan uraian tersebut, dapat ditegaskan di sini bahwa upaya 

pembentukan mutu karakter (yang kuat) dan intelektualitas (yang tinggi) inilah 

yang sekarang menjadi tantangan, tuntutan, kebutuhan, dan tugas pendidikan 

nasional Indonesia, bahkan tugas semua sektor kehidupan manusia Indonesia. 

Mengapa demikian? Sejumlah alasan dapat dikemukakan berikut ini. 

1. Dikatakan menjadi tantangan dan tuntutan pendidikan termasuk pendidikan 

nasional Indonesia karena hasil-hasil pendidikan modern kita selama ini – 

yang sangat menekankan dan mengunggulkan mutu intelektualitas atau 

kepandaian yang dilambangkan dengan IQ terbukti kurang berhasil atau malah 

telah gagal dalam membentuk dan memperkuat kaum muda Indonesia menjadi 

manusia-manusia bermartabat yang bermaslahat bagi bangsa dan negara, 

kemanusiaan, dan agama. Daniel Goleman – seorang pakar psikologi 

pendidikan dan pencetus teori kecerdasan emosional (EQ) – menceritakan 

(dalam buku monumentalnya yang berjudul Emotional Intelligence, 1995) 

bahwa di Amerika banyak sekali dijumpai kaum muda Indonesia pandai atau 

intelektualitasnya tinggi yang mudah putus asa, naik darah, dan bertindak 

brutal seperti menikam guru dan membunuh teman. Di tempat kita sendiri atau 

di Indonesia, dengan mudah juga dapat kita jumpai para kaum muda Indonesia 

yang sering berkelahi atau tawuran, berbuat kriminal seperti membajak 

buskota, bahkan membentuk gang kriminal meskipun banyak di antara mereka 
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memiliki intelektualitas yang tinggi atau kecerdasan yang baik. Stolz dalam 

buku Adversity Quotient malah mengelompokkan manusia Indonesia bertipe 

tukang kemah (camper) yang tidak memiliki tahan banting yang kuat. Ini 

semua terjadi karena intelektualitas mereka tidak diimbangi dengan karakter 

yang kuat. Lebih lanjut, hal ini menyarankan bahwa pembentukan dan 

penguatan mutu karakter yang kuat dan intelektualitas yang tinggi menjadi 

tantangan dan tuntutan bagi pendidikan. Orang tua, masyarakat, bahkan 

negara Indonesia sekarang juga menuntut agar pendidikan mampu membentuk 

karakter dan intelektualitas secara seimbang dan utuh sebab karakter dan 

intelektualitas yang seimbang dan utuh akan menjadikan modal manusia 

unggul. 

2. Sementara itu, dikatakan menjadi kebutuhan dunia pendidikan pada masa kini 

dan masa depan karena pandangan-pandangan dan teori-teori pendidikan 

mutakhir selalu menyerukan dan menyarankan agar pendidikan tidak hanya 

membentuk kecerdasan kognitif atau intelektual (IQ; Intelligence Quotient), 

tetapi juga kecerdasan emosional (EQ/EI; Emotional Quotient/Emitional 

Intelligence) dan kecerdasan spiritual (SQ/SI; Spiritual Quotient/Spiritual 

Intelligence) serta kecerdasan adversitas (AQ; Adversity Quotient); 

kecerdasan majemuk (MI; Multiple Intelligence) Sudah bukan zamannya lagi 

pendidikan hanya menekankan, mengutamakan, dan memuja-muja kecerdasan 

kognitif karena kecerdasan kognitif tidak cukup memadai untuk mengarungi 

kompleksitas dan konfigurasi abad pengetahuan. Para pemikir sosial dan 

pendidikan juga senantiasa mengingatkan agar pembentukan dan penguatan 

karakter kaum muda Indonesia diperhatikan sekaligus digarap (ditangani) 

secara sungguh-sungguh selain pembentukan dan penguatan intelektualitas. 

Jika hal tersebut dapat diwujudkan, maka mutu modal manusia niscaya unggul 

secara kompetitif atau surpetitif (istilah Giddens). Mutu modal manusia yang 

unggul secara kompetitif dan kolaboratif – yang berisikan karakter yang kuat 

dan intelektualitas yang tinggi – akan membuat seorang atau sekelompok 

manusia mampu berkiprah secara berarti di dalam konfigurasi abad 

pengetahuan di dunia yang serba berlari tanpa kendali (runway world – kata 
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Anthony Giddens). Jadi, pada abad pengetahuan pendidikan harus 

memusatkan perhatian pada upaya pembentukan karakter dan intelektualitas 

secara utuh, padu, seimbang, dan proporsional. 

3. Dikatakan menjadi tugas dunia pendidikan termasuk dunia pendidikan 

nasional kita sekarang karena pendidikan yang berpusat pada pembentukan 

dan pembentukan karakter dan intelektualitas telah menjadi salah satu hak 

asasi manusia. Dalam Kovenan Hak Internasional Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya, pasal 13, ayat 1 dinyatakan bahwa ―Negara-negara Peserta Kovenan 

ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka bersepakat bahwa 

pendidikan harus diarahkan pada perkembangan seutuhnya dari kepribadian 

manusia dan kesadaran akan harga dirinya dan memperkuat rasa hormat 

terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Mereka selanjutnya 

bersepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk 

berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, 

meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antara semua 

bangsa dan semua kelompok rasional, etnis atau beragama‖. Demikian juga 

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Bab XIII, pasal 31, ayat (2) 

Batang Tubuh UUD 45 mengamanatkan pembentukan dan penguatan karakter 

yang kuat dan intelektualitas yang tinggi sebagai wujud pencerdasan 

kehidupan bangsa sebagai tugas utama pendidikan. Lebih daripada semua itu, 

sejak awal keberadaannya, agama-agama mencanangkan dan menyerukan 

bahwa pendidikan itu sangat utama-fundamental-vital dan tugas pokoknya 

adalah membentuk dan memperkuat karakter dan intelektualitas manusia – 

selain spiritualitas dan religiositas. Agama malah secara luar biasa 

menyerukan agar semua manusia menempuh pendidikan demi terbentuknya 

karakter dan intelektualitas – juga spiritualitas dan religiositas – secara 

seimbang dan proporsional selain mengamalkan hasil pendidikan  berupa ilmu 

dan kearifan kepada orang lain. Dapat dikatakan bahwa agama telah 

menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan dan pembentukan 

karakter dan intelektualitas sedemikian tinggi dan utama serta pokoknya. 
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4. World Economic Forum (2015, 2016) merumuskan visi baru bagi 

pembangunan khususnya visi baru bagi pendidikan yang menawarkan 

konfigurasi kecakapan Abad XXI. Menurut World Economic Forum, 

kecakapan Abad XXI itu berintikan tiga entitas pokok, yaitu kualitas karakter, 

kompetensi, dan literasi fondasional, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut 

menjadi 17 macam kecakapan. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya 

karakter dan intelektualitas, bahkan dapat dikatakan bahwa poros atau ruh 

pendidikan Abad XXI adalah karakter dan intelektualitas. Selaras dengan hal 

tersebut, Kemendikbud meluncurkan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) yang bertujuan mengembalikan atau menempatkan kembali karakter 

dan intelektualitas selain literasi sebagai poros pendidikan nasional. Gerakan 

PPK itu diperankan sebagai wahana penunaian Nawa Cita dan perwujudan 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Lebih lanjut, belakan Gerakan 

PPK tersebut diperkuat oleh Perpres 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter. Semua itu memperlihatkan bahwa teras atau poros 

pendidikan nasional sekarang mencakup karakter, intelektualitas, dan literasi 

sebagai satu keutuhan. Hal ini jelas menjadi tugas dan tantangan utama bagi 

pendidikan nasional Indonesia. 

 

UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER DAN INTELEKTUALITAS  

 Upaya pembentukan karakter yang kuat dan intelektualitas yang tinggi 

dapat dilaksanakan melalui pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan 

pendidikan formal.  Tulisan ini mencoba memusatkan perhatian pada pendidikan 

sebagai wahana pembentukan karakter yang kuat dan intelektualitas yang tinggi. 

Sejak dulu sampai sekarang pendidikan kita sudah melaksanakan pembentukan 

dan pembentukan karakter dan intelektualitas baik melalui kegiatan warga belajar. 

Berbagai kegiatan warga belajar yang dilaksanakan oleh berbagai satuan 

pendidikan mencerminkan komposisi pembentukan dan penguatan karakter dan 

intelektualitas. Sebagai contoh, kegiatan pendidikan agama dan pendidikan budi 

pekerti diarahkan pada pembentukan dan pengembangan karakter, sedangkan 

kegiatan pemahaman pengetahuan alam dan sosial diarahkan pada pembentukan 
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dan pengembangan intelektualitas. Program Pendidikan Karakter yang sekarang 

sedang digencarkan beberapa tahun belakangan ini di berbagai lembaga 

pendidikan di Indonesia juga bertujuan membentuk dan memperkuat karakter 

kaum muda. Jadi, pada dasarnya dan sesungguhnya pendidikan kita telah 

mengupayakan pelbagai program dan kegiatan pembentukan mutu karakter dan 

intelektualitas kaum muda Indonesia Indonesia meskipun ada pula warga belajar 

yang tergolong tua secara biologis. Pendidik dan tenaga kependidikan telah 

berusaha secara sungguh-sungguh dan optimal untuk mengupayakan 

pembentukan karakter dan intelektualitas kaum muda.  

Walaupun demikian, harus diakui dengan jujur, bahwa upaya 

pembentukan mutu karakter dan intelektualitas melalui pendidikan tersebut belum 

mendatangkan hasil optimal dan memuaskan berbagai pihak. Hal ini terbukti dari 

berbagai indikator yang langsung atau tidak langsung merupakan keluaran, hasil, 

dan dampak proses pendidikan selama ini. Sudah berulang-ulang dikemukakan 

oleh banyak kalangan dan media massa, misalnya, mutu indeks pembangunan 

manusia (HDI) Indonesia sangat rendah, jauh di bawah negara jiran kita 

Singapura dan Malaysia. HDI Indonesia, yaitu peringkat pencapaian pendidikan, 

kesehatan, dan penghasilan per kepala, makin lama makin menurun: pada tahun 

1996 HDI Indonesia menempati peringkat 102 dari 174 negara, pada tahun 1997 

naik ke urutan 99, kemudian mesorot kembali ke urutan 105 pada tahun 1998 dan 

tambah merosot ke urutan 109 pada tahun 1999. Rendahnya kualitas, kompetensi, 

dan kinerja HDI Indonesia ini cerminan rendahnya daya saing Indonesia. Data 

yang dilaporkan The World Economic Forum (2000) menempatkan Indonesia 

sebagai negara berdaya saing rendah, yaitu menempati urutan 37 dari 57 negara 

yang disurvai di dunia. Laporan Learning Curve tahun 2012 tentang adidaya 

pendidikan dunia juga menempatkan mutu pendidikan Indonesia pada peringkat 

terbawah dari 40 negara yang disurvai. Berbagai keadaan tersebut juga tidak 

berubah signifikan hingga sekarang. Demikian juga perkelahian antar-pelajar, 

bahkan perkelahian antar-mahasiswa, pembajakan bus kota oleh pelajar, tindakan 

pencurian oleh pelajar, dan lain-lain mengisyaratkan bahwa usaha pembentukan 

dan pembentukan karakter dan intelektualitas melalui pendidikan belum mencapai 
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hasil yang diharapkan. Kenyataan lain – yang menunjukkan bahwa terdapat 50 

ribu anak jalanan di 12 kota besar Indonesia, sekitar 400 ribu anak pengungsi 

domestik menghapi permasalahan sosial, sekitar 10,6 juta menderita berbagai 

kecacatan, sekitar 70 ribu anak dalam cengkeraman eksploitasi seksual, dan 

sekitar 80% tindak kekerasan menimpa anak-anak berusia 15 tahun serta puluhan 

ribu siswa terkena narkoba – nyata-nyata menggambarkan betapa upaya 

pembentukan karakter dan intelektualitas kaum muda Indonesia sangat jauh dari 

memuaskan dan memenuhi harapan semua pihak. 

 Hal tersebut terjadi bukan semata-mata kesalahan dan kelemahan 

pendidikan dan pendidik yang ada yang telah bekerja secara sungguh-sungguh 

sekalipun dengan belum memadai. Dikatakan demikian karena ada berbagai 

faktor lain yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya pembentukan karakter 

dan intelektualitas kaum muda Indonesia Indonesia. Di samping lembaga lembaga 

pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan anggaran pendidikan yang 

belum efektif, tak kalah pentingnya adalah faktor gaya hidup keluarga, dan 

masyarakat. Gaya hidup modern sekarang yang disokong oleh kapitalisme gaya 

hidup hedonis yang senantiasa menyerbu lewat televisi, media, dan iklan telah 

membuat para pelajar, bahkan manusia pada umumnya, memilih jalan pintas, 

kehilangan pertahanan diri, dan kehilangan akal sehat – seolah-olah lemah sekali 

karakternya. Demikian juga kebanyakan keluarga Indonesia cenderung 

menyerahkan anaknya kepada lembaga pendidikan, padahal kemampuan lembaga 

pendidikan sangat terbatas. Partisipasi keluarga Indonesia masih tergolong rendah 

dalam proses pendidikan anak-anak mereka dibandingkan dengan partisipasi 

kelurga dari negara lain. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat. Masyarakat 

juga cenderung menyerahkan segala urusan pendidikan dan menimpakan segala 

kesalahan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan para pendidik. Partisipasi dan 

dukungan mereka terhadap proses pendidikan kurang optimal. Oleh karena itu, 

dalam rangka mengoptimalkan dan menyukseskan upaya pembentukan karakter 

dan intelektualitas melalui pendidikan formal, partisipasi dan dukungan keluarga 

dan masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan dan digalang secara optimal selain 

partisipasi keluarga dan masyarakat ditingkatkan dalam proses pendidikan 
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keluarga dan masyarakat. Untuk itu, secara sistemik dan terencana harus 

menggalang partisipasi keluarga dan masyarakat Indonesia dalam pendidikan 

guna membentuk dan memperkuat karakter yang kuat dan intelektualitas yang 

tinggi. 

 

PERAN BUDAYA LOKAL DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER DAN 

INTELEKTUALITAS 

 Bagian akhir uraian di atas memperlihatkan bahwa pembentukan karakter 

dan intelektualitas melalui pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor 

eksternal proses pendidikan di samping faktor internal proses pendidikan. 

Berbagai faktor eksternal dan internal itu dapat disebut budaya dalam pengertian 

empiris, bukan normatif. Hal ini mengimplikasikan bahwa proses pembentukan 

karakter sekaligus intelektualitas bukan hanya dipengaruhi atau ditentukan oleh 

budaya, melainkan merupakan proses budaya. Di sinilah dapat dikatakan bahwa 

pembentukan karakter dan intelektualitas merupakan proses budaya di samping 

ditentukan oleh budaya. Tegasnya, budaya memainkan peran sangat fundamental 

dan strategis dalam pembentukan karakter dan intelektualitas bangsa. Dikatakan 

fundamental karena budaya akan menjadi sumber, sumbu, dan landasan 

pembentukan karakter dan intelektualitas kaum muda Indonesia, sedang dikatakan 

strategis karena budaya harus dijadikan perspektif dan pendekatan pembentukan 

karakter dan intelektualitas melalui berbagai sektor kehidupan budaya.  

 Arah perkembangan budaya Indonesia akan menentukan arah 

pembentukan karakter dan intelektualitas Indonesia. Demikian juga corak dan 

kecenderungan budaya di Indonesia jelaslah akan menentukan corak dan 

kecenderungan karakter dan intelektualitas kaum muda Indonesia yang dibentuk. 

Politik atau kebijakan budaya Indonesia juga akan menentukan proses 

pembentukan profil karakter dan intelektualitas kaum muda Indonesia. Ketika 

budaya Indonesia tidak jelas arah perkembangannya, seperti yang sekarang terjadi 

atau sedang berlangsung, maka sesungguhnya sekarang tidak jelas arah 

pembentukan karakter dan intelektualitas Indonesia: karakter dan intelektualitas 

macam apa yang kita dikehendaki untuk eksistensi manusia dan bangsa Indonesia 
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pada Abad Pengetahuan? Pada saat corak dan kecenderungan perkembangan 

budaya Indonesia tidak jelas, tidak terarah, dan tidak utuh seperti sekarang, maka 

sesungguhnya tidak jelas pula pembentukan corak dan kecenderungan karakter 

dan intelektualitas manusia Indonesia yang dikehendaki bersama. Demikian juga 

ketika politik atau kebijakan budaya Indonesia tidak jelas dan kurang kokoh 

seperti sekarang, maka sesungguhnya tidak jelas pula politik atau kebijakan 

pembentukan karakter dan intelektualitas kaum muda Indonesia. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pembentukan karakter yang kuat dan intelektualitas yang 

tinggi – sebagaimana kita kehendaki – memerlukan politik atau kebijakan budaya 

yang jelas arah, corak, dan kecenderungannya.  

 

PENUTUP 

 Dalam Abad Pengetahuan yang demikian kompetitif sekaligus kooperatif, 

dalam arti derajat kompetisi dan kooperasi sedemikian tinggi, sudah barang tentu 

ketinggian intelektualitas atau kemampuan intelektual yang sangat tinggi saja 

tidak cukup. Kekuatan dan ketahanan karakter juga sangat diperlukan. Abad 

Pengetahuan yang sedang menjelang memang tidak membutuhkan orang-orang 

yang hanya mempunyai kemampuan intelektual tinggi, tetapi juga membutuhkan 

orang-orang yang mempunyai ciri karakter yang kuat, berdaya sanding hebat, dan 

berdaya tahan tinggi – di samping spiritualitas dan religiositas yang mantap. 

Dikatakan demikian karena dalam abad tersebut perubahan berlangsung sangat 

cepat sehingga kebaruan dan keusangan cepat terjadi, pilihan-pilihan menjadi 

sedemikian banyak, dan persaingan menjadi sedemikian tinggi. Kenyataan ini 

dapat dikelola dan dilalui dengan baik kalau manusia memiliki karakter yang kuat 

sekaligus intelektualitas yang tinggi. Pendidikan perlu cepat merespons kebutuhan 

tersebut, yaitu dengan baik mempersiapkan manusia yang berkarakter kuat 

sekaligus berintelektualitas tinggi. Inilah tugas penting pendidikan sekarang, 

mengingat eksistensi dan posisinya yang sedemikian strategis dan vital dalam 

zaman modern sekarang. Dalam melaksanakan tugas penting tersebut, budaya 

berperanan sangat penting. Oleh karena itu, budaya harus ditempatkan sebagai 
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sumbu sekaligus landasan dalam pembentukan karakter dan intelektualitas kaum 

muda Indonesia Indonesia.  
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ABSTRACT 

 Each region has different characteristics from other regions. It appears 

in a number of wedding traditions. In this case the Sasak area has 

different wedding traditions from other regions. This is shown by the 

discourse melai'an girls to serve as a wife. The discourse in the 

present context is known as 'stealing' girls. The question now is is it 

true? The answer certainly does not mean stealing as it is generally 

known. This is because the actual tradition in the Sasak title is 

melai'an is certainly represent the local wisdom that has a number of 

noble values that became the identity of the Sasak community.In this 

case the discourse melai'an, sejati, and selabar is a unity of 

complementary traditions and each has a purpose and art. Thus, this 

study discusses the three discourses above. The method used is 

descriptive qualitative with the theory of analysis using hermeneutics. 

This method is used to analyze local wisdom based on character 

education in the three discourses of Sasak wedding. Local wisdom 

contained in the three traditions of Sasak wedding discourse include: 

responsibility, independence, local identity (cultural loyalty), 

obedience to the rules of life (discipline), cooperation, tie brotherhood 

(silaturrahmi), consensus or deliberation, sincere in receiving 

everything, and affirming hospitality (brotherhood) or social 

solidarity. The categories of local wisdom each have a noble value 

that forms the character and identity of the Sasak community. Thus, 

this indicates that the tradition of Sasak marriage has the wisdom and 

values that lie behind the birth of the culture. 

 

 Keywords: character education, Melai'an, Selabar, and Sejati. 

 

 

INTRODUCTION 

Each region has a unique (and unique) marriage (traditional) marriage 

procedure from other regions. Differences are not a reason to distinguish or judge 

a region and its culture is not great (utmost), but the identity or characteristic of 

the diversity of regional cultures. Each region and its culture must have the values 

mailto:agusman1990@yahoo.com
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that can be used as guidance in life. Maryani (2011: 23) explains that "attitudes 

and behavior of society that mentradisi, because based on the values that believe 

this truth is a manifestation of local wisdom". In this case, the areas to be explored 

are the Sasak area especially Bonjeruk, Jonggat subdistrict, Central Lombok 

district, NTB. This area in particular Bonjeruk has a unique and distinct wedding 

tradition. The tradition of marriage referred to in this paper is limited from taking 

the prospective bride to the time of the wedding contract. 

The Bonjeruk area has a term when a groom's candidate takes a bride to be 

called 'melai'an' or known as a 'thief'. This 'thieving' means melai'an (escape). So 

in words can be interpreted to run the prospective bride. The term 'thieves' is what 

is in the present tranding topic that the Sasak community has a 'thieving' culture or 

stole a girl to serve as a wife. However, the term melai'an or escape has a follow-

up with the true term / besejati and selabar. The question now is whether it is true? 

The answer is certainly not because every culture has a variety of noble values 

and understand an area and its culture must be in accordance with the context of 

culture itself. In this case, let's refer to the opinion of Strauss (2000: 85-86) which 

explains "... two opposing terms and two levels are of course two different ways 

of self-development; demands in cultural diversity are the contribution of each 

individual to a higher glory to others. " The explanation implies that culture and 

its representation in various forms of action and discourse are unavoidable 

diversity. 

Thus, the tradition of Sasak marriage is the term melai'an, besejati, and 

selabar it must be understood in context where the tradition is located and live in 

the context of the culture. These three terms must have even the most fundamental 

purpose and function of having local wisdom in the form of noble values. These 

values are used as guidelines for social and cultural life as well as the identity of 

the area. Therefore, in this article the focus of the problem is to examine the 

representation of character education through the study of local wisdom in the 

tradition of melai'an, besejati, and selabar. 
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THEORY 

The theory used in this case includes character education, local wisdom. In 

addition, the theory used as a scalpel term melai'an tradition, besejati, and selabar 

use hermenutika. Here is the exposure of each of the theories used. 

Gobyah (in Ernawi, 2010: 17) interpreted local wisdom: '... as a truth that 

has been traditionally or steadily in an area'. The opinion implies that local 

wisdom is the values contained in the tradition of a region. Furthermore, 

Poespowardojo (1986: 32) says wisdom in culture as "the whole effort and the 

outcome of man and society to satisfy all his needs and his desire to improve his 

life. ... this effort is accomplished by giving a human meaning to the material or 

objects that processed and make the order of life become humane as well ". In 

addition, the opinion of the more specific local wisdom expressed by Rahyono 

(2015: 8) explains that "local wisdom means intelligence and wisdom in culture is 

a form of intelligence generated by the community; a local wisdom is an 

intelligence generated based on one's own experience so that it belongs together. " 

Of all the ideas about local wisdom, it can be explained that local wisdom refers 

to the values and beliefs that are agreed and actualized in action or language that 

serve as a guide in shaping social and cultural life. 

Values and beliefs held firm by a society are basically used as a tool to 

form and develop character. If the values and beliefs are used as a tool to nurture 

the character then the society will be able to form a more progressive life. In this 

case, according to Ramli (in Fathurrohman et al., 2013: 15) explains 'character 

education has the same essence and meaning with moral education and ahlak'. The 

idea of character education implies morals and ahlak. Both moral and ahlak terms 

are the main goals of the character education process. Furthermore, Fathurrohman 

et al (2013: 15) explains "the essence of character education, ie the education of 

noble values derived from the character of the Indonesian nation itself, in order to 

foster the personality of the young generation". A more specific opinion on 

character education is delivered by Gaffar (2010: 1) which explains "character 

education is the transformation of the values of life to be grown in one's 

personality so that it becomes one in the behavior of one's life". 
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Hermeneutics in this case is described as a science of interpretation or 

interpretation. Hermeneutics is a branch of science born during the period of the 

development of philosophy. Nevertheless, hermeneutics became popular among 

academics to be reversed in interpreting the text whether it be literature or 

linguistics. Hermeneutics is a branch of science used to menfasirkan a text with 

the origin of assumptions that are then supported by certain methods. In this case, 

as is known with Heidegger and Gadamer more ideally interpreting the 

interpretation, departing from present pre-dates before entering the past. Gadamer 

(in Mulyono, 2013: 146-147) says 'the principal framework of Hermeneutics is 

concerned with specific subjects, namely (a) truth as unbidden, (b) language and 

understanding, (c) the relationship between truth and method.' In this case, 

Gadamer emphasizes more on historical experiences. This means that the 

interpretation is done by formulating prejudices based on the present experience in 

relation to the present text context which then turns to the production of meaning. 

In addition, Gadamer (in Palmer, 2016: 255) explains that 'experience is 

always an experience or historical event'. Experience no longer becomes 

something that precedes language, but the experience itself takes place in and 

through language. In the book entitled Truth and methode, Gadamer (2010: 451-

352) explains that "we understand a text does not mean to understand the writer's 

reason, but rather try to recapture the perspective he uses. If we want to 

understand, we will try to make his arguments stronger, it is the hermeneutical 

task to explain this wonder of understanding, which is not a mysterious 

communion of souls, but a shared meaning. " This implies that understanding or 

interpretation of a text does not mean to objectify what is in the text, but there is 

still room to give an argument for meaning and all that is subjective. Thus, the 

scheme in the application of Gadamer hermeneutics is as follows. 
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Thus, the text is approached by presupposition, the present reality or the 

context of the interpreter which then gives rise to the production of meaning over 

the text, and it is always subjective. 

 

METHODS 

The method used in this research is descriptive qualitative. That is, the 

data obtained in the form of text which then described what the meaning has. In 

addition, the method used in data collection is to use documents (in the form of an 

elementary school textbook that contains Sasak wedding customs). In addition to 

collecting these documents, interview techniques are also used to cultural experts 

or customary figures who know correctly Sasak wedding customs. It was done to 

know the customs of Sasak wedding properly. 

 

FINDINGS AND DISCUSSION 

1. Melai'an 

The term melai'an in the equivalent of the Indonesian language means 'run'. Thus, 

in the culture of Sasak melai'an is to bring the girl's run to be a wife. The girl who 

was taken away did not have to tell the parents, but could pass the information 

through a close friend. 

Production 

Presuposition 

Text 

Subjective 

Present Reality 
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In the first text, ie melai'an means to escape the girl without notice to the parent 

(girl) directly (information following through close friends). The following 

descriptions are some pre-requisites must be followed.  

a) In Sasak culture, melai'an is an identity which means the man has courage or a 

symbol of courage, 

b) Melai'an has been an agreement between the two prospective bride. 

c) It requires careful calculation (from day, hour, date). 

d) Melai'an avoids (both prospective brides) from prohibition and delay of 

marriage. 

e) It has represented responsibility with all risks (from both sides). 

f) This provides the implications of oaths to be performed or in other words 

consistent with respect to self-determination. 

The historical reality recently can be explained as the following description. 

a) The present reality (especially in Sasak) requires action not merely promise. 

Thus, the woman will receive with all the hearts of the man who is ready to act 

(melai'an) it. 

b) Context is now a lot of parents do not agree with the prospective choice of his 

daughter who will serve as a husband. Thus, when going melai'an the parents 

can not do more. 

c) Today many leave the local tradition. For that party who perform action 

(melai'an) is a cultural conservation. 

d) Context now, much less precise in understanding and assessing the culture of 

others. This is indicated by the name that if you want to married Sasak people 

must steal, but the truth is to run away. Thus, it takes a good understanding to 

assess the culture of others. 

e) The present day in particular (youth) needs a challenge in his life. Thus, it is a 

meaningful life experience because it will be the beginning of the next life. 

Based on the above description, it can be given the meaning as follows. 

a) Activities melai'an is a symbol of courage (especially culture Sasak). 

b) It is an attitude of full responsibility. 

c) Melai'an is a cultural aspect / tradition that needs to be preserved. 
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d) Melai'an provides life experiences to both partners. 

e) Melai'an provides views to parents (both partners) that not always the child's 

business should be interfered by parents. 

f) It provides freedom for both partners to live together. 

Thus, the local wisdom contained in the melai'an text is as follows. 

1) Responsibility 

2)  Independence 

3) Local identity (cultural loyalty) 

4) Consistent / firm establishment 

Meanwhile, the value of character education represented by melai'an is as follows. 

1) Provide character education in the form of all actions / actions must be 

accepted with all sects of consequence (Responsibility). 

2) Educate the character from the beginning of the act until the end of time 

(consistent / firm establishment). 

3) Educating the character of being a self-contained individual (Self-Reliance). 

4) Educate character as citizens who have concern and love for local culture or 

local identity (cultural loyalty). 

2. Sejati 

 Sejati has means that the men report to the village (head of RT, Kadus, 

Village Head) that he has brought a girl who will be used as a wife. The man also 

sent a village apparatus to inform the family of the prospective bride that her 

daughter had been in the house of a future husband. 

 This activityimplies that obedience to the rules of community life which is 

indicated by the discourse of the men report to the village (head of RT, Kadus, 

Kepala Desa) that he has brought a girl's run that will serve as a wife. In addition, 

the true means of giving apologies as well as greetings to the families of the brides 

shown by the discourse of the men also sent village officials to give news 

(permakluman‗declaration‘) to the family of the prospective bride that her 

daughter has been in the house of the prospective husband. 

 The following descriptions are some pre-requisites must be followed. 
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a) The male side (the husband's family) has knowledge of how to live in society. 

It was shown to be obedient to the rules by reporting to the local village 

apparatus. 

b) This activity provides an opportunity for village officials indirectly to 

cooperate in terms of uniting families as well as villages / regions are united in 

marriage bonds. 

c) This activity provides an opportunity for elders or customary figures as people 

who understand how the custom should be lived. 

d) This activity provide information in advance about the life of the couple's 

second family before they meet in person. 

 The historical reality recently can be explained as the following 

description. 

a) The present community (especially in the Sasak area) needs an active village / 

governance tool and provides full service. 

b) Many of us are acting inconsistent with rules that lead to social irregularities. 

c) Many of the people who have faded the trust of traditional leaders or local 

village apparatus. Thus, this is it implies to re-manage governance as it 

should. 

 Based on the above description of the true discourse, the meaning 

contained in the discourse is as follows. 

a) Sejati is a symbol of the men's permission by sending the local village 

apparatus. 

b) This activity is a vehicle to meet each other between the respective village 

equipment. 

c) This activity is a vehicle in slowing the rules of community life, namely by 

obeying the rules and ordinances contained in a society. 

d) This activity meruakan follow-up of activities melai'an well as a vehicle 

permakluman (in accordance with point a) 

e) This activity provides aspects of cultural loyalty in the form of preserving 

local cultural traditions. 

Thus, the local wisdom contained in this Truth Discourse is as follows. 
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a) Obedience to the rules of life (discipline) 

b) Cooperation 

c) Tie brotherhood (silaturrahmi) 

Meanwhile, the values of character education represented by True Discourse are 

as follows. 

a) Providing character education in the form of every person must be obedient to 

the regulation of life either in culture or society (discipline). 

b) Establish the character of mutual cooperation among the village apparatus 

concerned (cooperation). 

c) Establish a character for mutual respect and affirmation of brotherhood 

between the village apparatus concerned.  

3. Selabar 

 Selabar is a genuine follow-up activity that aims to discuss the issue of 

guardianship, date, month, and day of marriage ceremony, talks about pisuke as 

well as talking about Aji Krama's customary issue. This activity was carried out 

by village officials who were sent along with the presence of traditional and ustaz 

figures. 

 The Tradition of Selabar is a genuine follow-up activity that aims to 

discuss the issue of guardianship, date, month, and day of marriage ceremony, 

talks about pisuke as well as talking about Aji Krama's customary issue. This 

discourse means that conversation about adat (marriage system) has certain time 

and rules. In addition, this means to provide opportunities for people who know or 

people who understand to carry out traditional activities indicated by the discourse 

of this activity is done by the village that was sent with the presence of traditional 

leaders and ustaz or clerical scholars. 

 The following descriptions are some pre-requisites must be followed. 

a) This activity shows regularity in life. That is, there is a time and the right step 

to talk about the procession of wedding customs. 

b) This Selabar Activity provides an opportunity for existing leaders, religious 

leaders, community / religious leaders to learn more about their traditions and 

cultures. 
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c) This activity represents conservation of local cultural traditions. 

d) This activity provides an opportunity for those who understand the ins and 

outs of the tradition because as a society still do not have enough knowledge 

of their own wedding tradition. 

The historical reality recently can be explained as the following description. 

a)  Many of us today mingle all affairs into one for the practicality of life when it 

is not appropriate. Because basically every action has its own rules and has the 

stages that must be passed. Thus, the Selabar is a follow-up of the aftermath 

(real) activity that takes time, place, day until the customary / village leaders 

concerned to attend to work together (planning). 

b) In addition, today's life emphasizes more practicality and wants to combine all 

things in simple terms, yet in the custom procession they must be done 

regularly because every tradition has noble values as well as having values or 

spiritual aspect. Thus, this Selabar activity should be done regularly and well 

to give a positive effect to both marriage couples and both families concerned. 

c) Today, many parties who want to leave the tradition even has a pessimistic or 

skeptical perspective of the culture to culture or tradition itself. Thus, this 

Selabar provides a vehicle in the form of exposure on the meaning and 

messages of value to both the bride and the two families to be united in 

marriage bonds. 

 Based on the above description, it can be explained that the meaning that 

can be produced from the above mentioned Discourse is as follows. 

a) This patience provides an understanding that adat talks should be conducted in 

a timely manner based on planning (presenting the families of women and 

relatives, customary leaders, religious leaders, and village concerned). 

b)  The existence of a long-term activity is a vehicle for both parties (women's 

families and local village apparatus) to understand each other's customs. 

c) This activity is a vehicle to talk about giving guardian, dowry and pisuke 

through good negotiation and not mutually burdening both parties prospective 

bride. 

Thus, the local wisdom contained in this Discourse is as follows. 
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a) Cooperation 

b) Mufakat or musyawarah 

c) Ikhlas in receiving everything 

d) Responsibility 

e) Affirming the relationship (rope brotherhood) 

 Meanwhile, the values of character education contained in the local 

wisdom found above are as follows. 

a) The two village apparatus concerned are given character education in the form 

of a good cooperative way of organizing a progressive life (cooperation). 

b) Provide character education to know each other and work together between 

individuals / groups outside the village or with cross-village (cooperation). 

c) Provide character education in the form of procedures how to take decisions 

through deliberation or consensus mufakat good (musyawarah). 

d) The context for developing and educate character in the form of keihklasan 

accept and give in the case of the men give obligations that are sought by the 

women sincerely and receive wisely by the family of women (ikhlas). 

e) Provide character education in the form of the ability as well as the 

responsibility of fulfilling the request from the woman (responsibility). 

Based on the description of the results and discussion above, it can be 

briefly explained that the culture or tradition melai'an, true, selabar is a tradition 

of marriage Sasak that form a unity. Local wisdom contained in the three 

traditions of Sasak wedding discourse include: responsibility, independence, local 

identity (cultural loyalty), obedience to the rules of life (discipline), cooperation, 

tie brotherhood (silaturrahmi), consensus or deliberation, sincere in receiving 

everything, and affirming hospitality (brotherhood) or social solidarity. Local 

wisdom is found in accordance with the opinions of experts who broadly state the 

local wisdom as a result of human work that is believed to have values for the 

local community. This is in accordance with the opinions of Maryani, Rahyono, 

and Gobyah. The categories of local wisdom each have a noble value that shapes 

the character and identity of the Sasak community that is able to cultivate the 

character of the community. This is also in accordance with the opinion of Gaffar 
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above. (please note that Aji Krama's talk is not discussed only to the Selabar 

discourses only). 

 

CONCLUSION  

Based on the above description, it can be concluded that the tradition 

melai'an, true, and selabar Sasak tradition that has local wisdom and values. 

Among the results of the study are to know local wisdom, namely (1) 

responsibility, (2) independence, (3) identity or identity, (4) consistent/firm 

founding, (5) discipline, (6) cooperation, (7) increase solidarity, (8) consensus or 

deliberation, and (9) sincerity in giving and receiving everything. All these 

categories of local wisdom can serve as a tool for educating and shaping or 

promoting religious, socialist, loyalty to cultural, and progressive characters 
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ABSTRACT 
 

Indonesian, syntactically, structurally and semantically, can be 

used to dissect discourse to express the text hate speech or not. 

Hate speech in the end problem point of view. Not the impact 

of the resulting hatred. Because the hate speech examines the 

language of the legal domain of morphosyntax, the process of 

discourse formation, or in other words to investigate the hate 

elements of the author, as well as in the discourse. 

 

Keywords: falacy logica, framing discourse, bigottry 

 

  

INTRODUCTION  

Many misleading statements about the definition of hate speech. For that, 

need to be limited to things related to hate speech. According to D'Souza (1992: 

10) are utterances that contain elements of SARA (Ethnic, Traditional, Race, 

Religion). Racist is degrading one's dignity because innate is innate, eg skin color, 

religion, gender. In contrast to the definition of freedom of expression in criticism. 

Freedom to criticize, may be done for achievements that have been done (not 

innate) 

The consequences of community living in groups are potential conflicts 

caused by hatred in individuals or groups of people in society. Hatred is a negative 

energy that flows in the mind of a person or group of people and may someday 

lead to conflict in the midst of people's lives. Hatred is generally associated with 

jealousy over things like social status, wealth, resources, and other advantages that 

make people hostile to each other. 

The emergence of social media is not only an easy means to connect 

between humans, but also results in the spread of hate speech. Hate speech 

problems may never be imagined by scientists and social media creators because 

social media is principally intended to facilitate communication between people in 

different parts of the world. From a sociological point of view, social media has 

mailto:Bangjakenorthstar@gmail.com
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influenced the way humans socialize, befriend, and interact. Based on the concept 

of sociology that views society as a group of people who produce culture, if the 

problem of hatred in social media can not be controlled then one day will be toxic 

to the development of civilization society. In this case, society will experience a 

moral decline that endangers the future of the young generation. What future will 

children and adolescents who from childhood have witnessed and / or even 

experienced hate speech in social media? Therefore, we need to save the younger 

generation from the impact of hate speech in social media. 

In fact, it is not easy to stem a hate speech. Although in Indonesia there 

has been a KUHP and Law No.11 of 2008 on Information and Electronic 

Transactions, not many actors spread of hate speech and slander that has been 

processed by law. Therefore, the Chief of Police feel the need to publish SE (Surat 

Edaran/Publication)  Hate speech to ensnare the spreaders of hate speech and 

slander in various social media. For the Police, this circular letter is actually a 

deeper appeal to pay more attention to the problem of hate speech that has not 

been touched. According to social media observer, Nukman Luthfie, the circular 

is a mere affirmation and not at all new. Meanwhile, Director of Setara Institute, 

Ismail Hasani, considered the circular as a significant progress. But he cautioned 

that the apparatus be careful in its application because there are other aspects that 

are also regulated, especially related to defamation and humiliation. 

 

KNOWING FALLACY LOGIC 

According to Trismanto, (2015: 1) Logic is one technique to examine a 

reasoning, while the meaning of Falacy means apostasy. (Soekadijo, 1993: 3). The 

reasoning is a form of thought. Reasoning is a thought process by connecting data 

or facts to a conclusion. The form of thought that is poured with the language of 

course contains the idea that can be traced through logic. Thus, logic in the 

language means the use of logic in conveying the results of thought that is poured 

in the language. 

Logic is one technique to examine a reasoning. Reasoning is a form of 

thought. The role of logic in language usage is very important. The logic of 
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language is closely related to the truth of the sentence. A sentence is said to be 

true if the sentence really represents a particular event. A sentence certainly 

contains meaning. A logical sentence is a sentence whose meaning corresponds to 

the rules of reasoning. To construct a logical sentence, we must pay attention to 

word selection (diction), use of the word formation, and conjunction. While the 

logic of language can be seen in sentences, intercalimental relationships, and 

relationships among passages in discourse. 

Logic is very important in the world of science. In fact, logic is often 

associated with scientific activities. Indeed, logic is an important element in 

scientific activity. Scientific activities must be based on the correct use of logic. In 

every language use, a speaker is expected to convey his ideas in a brief, clear, 

complete, correct, and orderly manner as the spoken counterpart wishes. That 

way, the communication process can be done well and smoothly. In this case, 

Grice (in Brown and Yule, 1986: 31) states that in speaking there is a general rule 

governing a speech called cooperative principles and conventional maxims. There 

are four principles put forward by Grice. (1) The quantity principle, which 

provides information as expected and does not provide information more or less 

than expected. (2) The quality principle, which is to provide correct information 

or avoid misinformation, or which is not really known. (3) The principle of the 

relationship, ie, presenting relevant information. (4) The principle of the 

procedure, ie avoiding spinning, twinning, and supposedly presenting the 

utterance clearly, briefly, densely and orderlyly (Brown and Yule 1986: 32) . 

A sentence certainly contains meaning. Semantically, the meaning of the 

sentence is not the same as the summing of words in the sentence. The meaning of 

a sentence is strongly determined by the component of the sentence (such as word, 

sequence, intonation) and context of usage. The different components and 

contexts will distinguish meaning. The preparation of logical sentences relates to 

the preparation of sentence components. A logical sentence is a sentence whose 

meaning corresponds to the rules of reasoning. A sentence that deviates from the 

rule of reasoning would be illogical. Unlogical sentences contain logical errors. 

The error of logic in the sentence can be seen in terms of its meaning and its 
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relation with reference. If the meaning does not match the reference, it will not 

seem logical. 

 

KNOWING THE FRAMING MODEL DISCOURSE 

Online media has many advantages in delivering news to audiences, one of 

which is the speed of news far beyond conventional media such as newspapers. 

News coverage in the online media is influenced by the ideology and political 

economy of the media seen from news framing done by the media (Gema 

Mawardi, 2012: 2) 

The mass media has a strategic role, as a channel that conveys information 

to the public simultaneously among the audiences who are using the media. In 

essence, the mass media has a delivery function in spreading a wide range of 

knowledge, organizing activities in a public environment that is reachable to all 

members of society freely, voluntarily, commonly and inexpensively, the 

relationship between sender and recipient is equal and equal, and capable of 

reaching more people than other institutions (McQuail, 1987: 51). 

According to Hartley (1982: 36), what needs to be understood about a 

story is; First, news is not just information. We must understand that in the 

process of news formation there are various aspects that affect the context of the 

news. Second, meaning is the result of interaction. This means that the news does 

not mean anything when it is broadcast or printed, the news is meaningful when 

the news is read by the audience. Therefore, there is a social context in a news so 

that the news can be read and understood by the audience. Media content is based 

on real-world events, but media content displays and accentuates certain elements; 

and the structural logic of the media is used in the projection of the element. In 

fact, certain media tend to limit and select news sources, interpret news sources' 

comments, and give different portions to other perspectives. What then happens is 

a certain protrusion of the meaning of a reality (Sudibyo, 2001: 31). According to 

Anthony Smith, the messages conveyed by the mass media in its production 

process will undergo a re-establishment (reconstruction) based on the policies and 

ideologies promoted by the mass media (Andersen and Strate, 2000:77). 
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KNOWING BIGOTRY 

 Bigot is derived from the origin of the word Bigotry, which means 

someone who is blind fanatic towards his opinions and opinions related to the 

elements of SARA (Webster's Dictionary). The term "bigotry" is a way of 

thinking, acting, and behaving intolerantly, narrowly and hating beliefs or beliefs 

or those with different beliefs. People who have this attitude are called "bigot." 

From this bigotry attitude arises the thoughts and attitudes of "phobia" (fear of 

excess) to the mind / beliefs of others, including but not limited to the foreign 

cultures (xenophobia), to the religion / ummah Islam (Islamophobia), to the 

religion / Christophobia), and other beliefs / ummah. 

Bigot phenomenon according to Richard Delgado (2001: 284), born 

because of the impact of the birth of the superiority. In one instance, superiority 

became an Ariyan conviction, which triggered the birth of the first and second 

world wars. The phenomenon of bigot is also born to countries that have a 

majority of certain groups. For example the Shiite group in Iran, communist in 

North Korea. The exposure of superiority to the group that took place, makes the 

doctrinase hard to remove the guide, even in the long term. 

Bigotry can be part of a political ideology embodied in expressions of 

exclusiveness, narrow fanaticism, discrimination, hatred against others. Therefore 

bigotry is very dangerous to human life and civilization, but it also always appears 

in various phenomena of social relations throughout the history of nations and 

human civilization. Bigotry is one of the most important elements that cause the 

destruction of civilization and humanity. Intolerance, hatred, and excessive fear of 

non-members can not create harmony and solidarity in human life. 

Bigotry must be prevented from growing and developing through 

enlightening education. Enlightening education means cultivating the power of 

thinking and virtue, not just an education oriented to the accumulation of mere 

knowledge. That is why those with a high formal education are not necessarily not 

the bigots. The fact that we are witnessing is precisely the power and movement 

of bigotry nuances around the world sponsored led and supported by highly 

educated people. Education that can stem the bigots and bigotry attitudes is an 
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education that gives the enlightenment of reason. 

In Bronner's view (2014: 16), the bigots are the ones who are limited by their own 

cognitive framework, as well as being the prisoners of the prejudices they create 

themselves. To justify their claim to the world, the bigots validate themselves by 

using myths, stereotypes, and double standards. Bronner calls this the "conspiracy 

of fetishism." 

For the bigots, this is a battle of the holy war against the "other world" 

outside of their group. According to Bronner, as a group that had previously felt 

as a recipient of social privileges, the bigot now regarded him as a loser, or as a 

victor being besieged by his enemies. 

 

INTEGRATION OF ANTI HATE SPEECH IN LEARNING INDONESIAN 

LOGIC 

If observed the pattern of Indonesian language learning in schools is still 

much to dwell on conventional models. With such models it has a great influence 

on the students' thinking models when studying Indonesian language if the 

learning is more based on a logical approach. That's how I feel when I teach at 

high school level or when giving a lecture in college. They are very difficult to 

answer questions with a logical approach. To the extent that whenever I first 

taught in class X, the material I gave them was "Have we spoken Indonesian?" 

That I gave it was not enough one, two meetings. Why take a long time? Once 

again, the basics of Indonesian logic should be introduced and applied to them. It 

also needs patience and sufficient knowledge of the teacher concerned. 

To be able to apply and apply Indonesian logic, teachers who teach 

Indonesian must: 

First, have sufficient insight into the Indonesian language. That insight 

will not only be obtained while still in college. In fact, more is obtained from the 

journey of living with the Indonesian language itself. Secondly, Indonesian 

teachers must have the courage to revolutionarily make breakthroughs that 

logically have a truth that can be accounted for. 
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Admittedly, not all learning materials of Indonesian language should be 

approached with a logical approach. However, not a few Indonesian materials 

should be approached with that approach. In fact, if the material should be 

managed by a logical approach, but rather the material is approached by a 

conventional approach, the result would be wrong. The material that must use the 

logical approach is not only limited to linguistic material, but it is also a lot of 

literary material that must be solved by using a logical approach. 

Another really demolition example should be to use logic. " Adik saya 

memakan nasi goreng kemarin ―(meaning My sister ate yesterday's fried rice). For 

those who make the sentence is well understood to the contents of that sentence. 

But for others it will be very unfamiliar, what the sentence maker really wants. 

Thus, the number of questions arises: 

1. Who eats fried rice? I? My younger brother? Sister and me? 

2. When is the activity carried out? Yesterday? Now? 

3. Which Fried Rice to Eat? Yesterday? Now? 

4. That sentence just to tell the little sister? 

What logic should we apply to answer those questions? If the desired 

meaning of "I eat the fried rice", logically, the reading must be a pause between 

"sister and me". One form of "pause between" in the form of comma punctuation. 

Therefore, the phrase "My sister ate yellow fried rice yesterday" became "sister, I 

eat yellow fried rice yesterday". With a note, writing such a model with such a 

case should not be interpreted as a two-person activity. If the two-person activity 

is "sister and I", there is a way to be done and the logic we must accept. How to? 

Among the "sisters" and "I" are given the "and" connecting words. What is the 

logic? The reader will pronounce the combined word "sister and I" in one entity 

and the pause falls after the word "saya". 

 If the activity is only "sister" while "I" is the pronoun of possession, the logic of 

the reading between "sister" and "I" should not be intermediate. The intermediate 

pause should be placed after the word "I" so that the writing should be dotted (-) 

between the words "sister" and "me", being "sister-I ate yesterday's fried rice". 
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Next to be noticed is the combination of the word "yellow fried rice". The logic 

that should be applied to the case is: 

First, if the word "yesterday" as a description of "fried rice", the writing 

should be associated with "fried rice" using hyphen (-) to "yellow-fried rice". 

Thus, the phrase becomes "My sister-I eat yeast rice yesterday". Second, if 

"yesterday" as a description of the entire contents of the sentence, there are two 

ways we can do: a. After the word "fry", we put a punctuation of a comma  (,), 

into "sister-I eat yeast rice, yesterday". b. the word "yesterday" we keep away 

from the combination of the word "fried rice", became "Yesterday my sister ate 

fried rice". Or, "My sister yesterday ate fried rice". If so, the phrase "My brother 

ate yesterday's fried rice". If viewed from the logic of meaning, it should be 

written as follows: 

1. Sister, I eat fried rice-yesterday. 

2. My sister ate fried rice yesterday. 

3. My sister and I eat fried rice-yesterday.  

4. Younger sister, yesterday I ate fried rice. 

5. Sister, I yesterday ate fried rice.  

6. My sister yesterday ate fried rice.  

7. My sister and I yesterday ate fried rice. 

What about a sentence that resembles that sentence? For example, Adik, 

saya dan kakakku memakan nasi goreng. The question becomes, how many 

people eat fried rice? Two people or three people? If the person doing the activity 

is two people, such writing is correct. However, if the activities of three people 

that is my sister, me, and my brother, such writing is still wrong. It should have 

been written "My sister, me, and my sister eat fried rice". How to log it? If after 

the word "I" is given a comma punctuation, the logic of the reading must be a 

pause between, but if there is not, there should be no intermediate pause after "I" 

pause between new-there after "my sister". 

One day a friend came to invite a discussion on Indonesian problematics. 

The concerned feel guilty and sinful if what has been recently (he said) delivered 

to his students is still doubtful truth. He wrote down what was going on in his 
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heart and mind. The problem of using quotation marks (") in the correct direct 

quotation sentence is written before a comma or after a comma punctuation. 

To explain that, I do not say in EYD the rules are like this. What I say is 

that every segmental always begins silence and also ends silence. Final silence can 

be a dot (.), A question mark (?), Or perhaps an exclamation point (!). The writing 

of quotation marks in the final silence position is written after the final silence. In 

addition to the two silences, if clauses or sentences are long, usually, there is a 

silence between. One form of silence between is a comma punctuation. Coma 

punctuation, essentially not much different from final silence. If the quotation 

marks of the final silence are written after the symbol of the final silence then the 

logic of quotation marks is written after the sign of silence between. 

Another thing that should also need to approach logic is the problem of 

paragraphs, especially the paragraph persuasion. Explanations are presented about 

the paragraphs of persuasion. Unfortunately, the approach is not yet up to the 

logical approach. The approach used is a new physical approach, a characteristic 

that is clearly visible in the type of persuasion paragraph. If such a thing 

continues, there will never be a development point of view towards learning the 

writing of a persuasion paragraph. In fact, around us a lot of writing paragraphs 

that are physically no signs of persuasion, but based on the true nature, the form of 

writing that should be called persuasion. 

For example, pada awal Romadan, angin berembus dari bawah 

singgasana Tuhan, dan daun-daun pepohonan surga pun bergoyang hingga 

terdengar desir semilir teramat merdu. Tak pernah terdengar desir semilir 

semerdu itu. Menyaksikan hari pertama Romadan itu, orang-orang bermata jelita 

berdoa, ―Ya, Allah, pada bulan Romadan ini jadikanlah salah seorang di antara 

hamba-Mu sebagai pasangan hidupku.‖ Maka Allah pun mengawinkan orang 

yang berpuasa dengan salah seorang dari orang yang bermata jelita itu. Bagi 

setiap orang yang bermata jelita tersedia 70 perhiasan warna-warni dan dipan 

dari batu mulia warna merah berhias mutiara.Disiapkan pula 70 kasur dan 70 

aneka makanan. Semua itu khusus untuk orang yang berpuasa pada bulan 
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Romadan, tanpa memperhitungkan amal kebaikannya yang lain. ("Romadan  in 

the Imagination of the Prophet", Jamal D. Rahman, Horizon Edition IX, X 2007) 

Physically the writing does not describe the persuasion paragraph, it just 

shows the description cirri. Therefore, many students or teachers of BI say the 

paragraph is a description. If it only relies on physical characteristics, it is not 

wrong to say description. 

The problem becomes (as a comparison), if there is a body of a human 

body has physical characteristics such as physical characteristics of women and 

there is a possibility that it exceeds the physical characteristics of women, do we 

always call women? Some time ago Thailand crowned a singer became an idol 

singer. Physically idol singer can be said to be beautiful, her voice is melodious, 

sexy. If only based on that physical characteristic, many would say the singer is 

female. In fact, when viewed by using the "essence" approach, we will not say the 

singer is female. Why? Because, he belongs to the group "transsexual". 

Not much different from the example of that paragraph, it is simply 

impossible to call a transsexual paragraph. Such paragraphs are what we call 

implicit persuasion paragraphs. It means that physically does not show the 

characteristics of persuasion, but based on the purpose of writing contains 

persuasion. In the paragraph exhibited the pleasures that can be obtained by 

people who fasted in the month of Ramadan. Such pleasures are the ultimate goal 

of a believer. That means, by exposing such beauty and pleasure aims to persuade 

human believers to perform fasting. If so, is it wrong to have such a form of 

writing called persuasion? Because of its description appearance, it would be 

more appropriate to call it a descriptive persuasion paragraph.  

In the field of learning literature too, there are some parts of literary 

learning materials that analyzes must use a logical approach. Let's look at the 

following poem: 

Aku Dimakamkan Hari Ini  

 

Perlahan, tubuhku ditutup tanah 

perlahan, semua pergi meninggalkanku, 

masih terdengar jelas langkah-langkah terakhir mereka,  

aku sendirian, di tempat gelap yang tak pernah terbayang, 
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sendiri, menunggu keputusan... 

 

Isteri, belahan hati, belahan jiwa pun pergi, 

anak, yang di tubuhnya darahku mengalir, tak juga tinggal,  

Apalah lagi sekedar tangan kanan, kawan dekat,  

rekan bisnis, atau orang-orang lain,  

aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka. 

 

Isteriku menangis, sangat pedih, aku pun demikian,  

anakku menangis, tak kalah sedih, dan aku juga, 

Tangan kananku menghibur mereka, 

kawan dekatku berkirim bunga dan ucapan,  

tetapi aku tetap sendiri di sini,  

menunggu perhitungan ... 

 

Menyesal sudah tak mungkin, 

Tobat tak lagi dianggap, 

dan maaf pun tak akan didengar, 

aku benar-benar harus sendiri ... 

 

Tuhanku 

(entah dari mana kekuatan itu datang 

setelah sekian lama aku tak dekat dengan-Nya)  

 

...... 

                                                             (Trismanto, 2015:23)  

 

If we speak point of view, this poem can not be said using the point of 

view of the first person. Why? Because, the requirement of the first-person point 

of view is that the author must be the actor in the story being told, either as a 

principal actor or as another actor. 

Logically, it is very unlikely that the author of the story becomes one of 

the perpetrators of the story. Because, which is told the experience of people being 

buried. The author is merely showing if he / she dies someday. So in the story, the 

author seemed to portray himself as the perpetrator told. This kind of narrative is 

still in the realm of the third-person storytelling model, not the first person's 

territory. 

 

CONCLUSION  

Indonesian language , syntactically, structurally and semantically, can be 

used to dissect discourse to express the text hate speech or not. Hate speech in the 
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end problem point of view. Not the impact of the resulting hatred. Because the 

hate speech examines the language of the legal domain of morphosyntax, the 

process of discourse formation, or in other words to investigate the hate elements 

of the author, as well as in the discourse. 

This means that the news does not mean anything when it is broadcast or 

printed, the news is meaningful when the news is read by the audience. Therefore, 

there is a social context in a news so that the news can be read and understood by 

the audience. Media content is based on real-world events, but media content 

displays and accentuates certain elements; and the structural logic of the media is 

used in the projection of the element. In fact, certain media tend to limit and select 

news sources, interpret news sources' comments, and give different portions to 

other perspectives. 

Bigotry must be prevented from growing and developing through 

enlightening education. Enlightening education means cultivating the power of 

thinking and virtue, not just an education oriented to the accumulation of mere 

knowledge. That is why those with a high formal education are not necessarily not 

the bigots. 

Admittedly, not all learning materials of Indonesian language should be 

approached with a logical approach. However, not a few Indonesian materials 

should be approached with that approach. In fact, if the material should be 

managed by a logical approach, but rather the material is approached by a 

conventional approach, the result would be wrong. The material that must use the 

logical approach is not only limited to linguistic material, but it is also a lot of 

literary material that must be solved by using a logical approach. 
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Abstract: conversation is the embodiment of human expression by 

procedures, methods, and resources associated with the context. The 

context becomes the deciding factor that gives the perception between the 

speaker and the hearer so that the conversation interactive. Interactivity 

conversation that occurs because of the efforts of the speakers to interpret 

utterances addresses so as to make it a meaningful conversation. 

Conditions for mutual interpret perspective that is referred to as 

reciprocity of perspective. The existence of reciprocity of perspective, the 

conversation will be dynamic. Thus, the existence of reciprocity of 

perspective on the identity of the speaker and hearer are caused by the 

difference between the sexes will affect the process of speech. If the 

speaker's gender to male perspective to the addresses subordinate female 

then reciprocity will be different perspectives with speakers of the male 

sex who have different perspectives of the speakers superordinate female. 

 

Keywords: conversation, gender, speech characteristics 

 

INTRODUCTION 

Conversation is a major activity in social life (Allen and Guy, 1978: 11). 

Conversation is not only seen as a product between speakers and speakers who 

seek to exchange information or convey messages from one another. At the same 

time, the activity of speakers and speakers is seen as a process of adjustment and 

collaboration. The process of adjustment and collaboration is done by speakers 

and speakers so that communication can take place regularly and meaningfully. 

Therefore, the speech that occurs in a conversation will be conveyed with 

procedures, methods, and resources tied to the context in which the conversation 

is taking place (Hutchby and Woofit, 1998: 1). The context in conversation is 

defined as a background knowledge shared by speakers and speakers and that 

helps speakers interpret the meaning of speech and the interplay of behavior 

between speakers and speakers. 

 The attempt to interpret and influence between speakers and speakers by 

Schutz (in Brown and Yule, 1984: 11) is called the reciprocity of perspective. It 
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means that the background knowledge that causes a reciprocity of perspective will 

produce the context desired by speakers and speakers. Thus, the existence of a 

perspective reciprocity on the identity of speakers and speakers caused by the 

difference of sex will affect the process of speech. If male-male speakers have a 

subordinate perspective on female-female speakers then their perspective 

reciprocity will be different from that of male-male speakers who have a 

superordinate perspective on female-speaking speakers. It shows that the 

existence of the perspective reciprocity of the speech events affects the interaction 

process. With the reciprocity of perspective, speakers and speakers are able to 

interact with the process of interplay between speakers and speakers. The process 

of mutual influence between speakers and speakers is intended to make the 

message in a conversation can be delivered correctly and correctly. In order for 

the message conveyed by the speaker to be precise and true, the speaker and the 

speaker try to keep the conversation going smoothly. 

 In the interaction process, does not rule out that the resulting conversation 

will bring up the psychological and social constraints that result in the behavior of 

speech that is not expected its appearance. Psychological constraints may relate to 

the speaker's language, perceptions, and memory barriers, and speakers. Social 

constraints can relate to status, gender, ethnic differences, and habits. The effort to 

eliminate psychological and social constraints during the interaction process will 

result in dynamic speech behavior. The dynamics of speech behavior occurs at the 

time of speakers and speakers by bringing up linguistic and metalinguistic aspects. 

The linguistic and metalinguistic aspects of the speech include the correcting of 

speech errors, the takeover process of turn, the filing of questions, the appearance 

of answers, and the transfer of speech topics. 

DYNAMICS SPEECH IN CONVERSATION 

 The dynamics of speech behavior can occur from the beginning of the 

conversation beginning until the end of the conversation, which Crystal (1987: 

118) calls the conversation maneuver. Therefore, since the beginning of the 

interaction, speakers and speakers maneuver the conversation so that the speech 
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factors between speakers and speakers, whether the constraints or the smooth 

process of interaction must be understood correctly and correctly. The 

conversation maneuver affects production and understanding of interaction events, 

especially production and understanding of interaction events caused by gender 

differences. The influence will be expressed in specific forms of speech, 

institutional and organizational features, communication completeness, conflict 

structures in interaction, power, and decision-making processes. That means that 

the sex differences between speakers and speakers can produce different speeches 

if the conversation maneuvers between speakers and speakers are different. Thus, 

if the conversation maneuver is related to the context of the conversation, it can be 

stated that different background knowledge will result in a different perspective 

reciprocity. Different reciprocal differences of perspective will encourage 

speakers and speakers to perform different conversation maneuvers. Based on the 

cultural understanding of the existence of ethnic Javanese women who are 

inferior, enabling the conversation is also marked with an inferior marker. 

Therefore, the occurrence of the interaction process is not solely determined by 

the sentence of the sentence but also determined by the conformity of the sentence 

in the conversation process. The conformity of a sentence in the process of 

conversation is determined by the existence of an appropriate condition between a 

set of sentences and its semantic interpretation. The semantic interpretation of a 

conversation process will be effective if it is not released from its context. 

 One embodiment of language performance in interactions involving 

speakers and speakers is the interaction of conversations (Levinson, 1992: 43-44). 

The performance of a language in which one of its embodiments is a talk-in-

interaction is principally intended to enable participants to understand and respond 

to each other in a speech process. It is this interaction that can be analyzed, so it 

becomes a separate study of the conversation. The main purpose is to get a 

description of the interactional organization of social activity from an analysis of 

the resulting speech, not to the structure of the language (Hutchby and Wooffitt, 

1998: 14). It shows that a speech, as a manifestation of performance, is not seen 

merely as a sequence of speech production in an interaction process, but the 
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process of interaction is seen as a social activity. Therefore, the social factors 

behind the occurrence of a speech in an interaction will be considered. Such an 

analysis is called a conversation analysis. Subsequently stated by Hutchby and 

Wooffitt (1998: 14) that the analysis of the conversation is very bound by local 

circumstances where the speech was produced. 

 Based on the localization nature of the conversation analysis, the speech 

analysis of a conversation in the interaction must take account of the social 

activities behind the conversation at the time of the conversation. Therefore, an 

opportunity for the occurrence of differences between conversation events with 

each other requires different descriptions. Hutchby and Wooffitt (1998: 145-146) 

state that the conversation also depends on the context of social life (contexts of 

social life) where the conversation took place. The analysis of the conversations 

that will be carried out in this study is not only limited to the use of language 

constructed from the interaction process as a speech event (Levinson 1983: 279), 

but also concerns the social class stratification, sex, and ethnic groups speakers 

(Stubbs, 1983: 8). 

CONVERSATION AS AN OBJECT OF ANALYSIS 

 As a form of discourse, the conversation is interesting to study because it 

has discourse traits that are oral and natural in nature with a complex and flexible 

social background (Hoey, 1998: 75). Accordingly, Nunan (1992: 159-161) states 

that the spoken discourse as an object to be analyzed has the following 

characteristics: (a) in terms of data collection methods, conversations can be 

naturally collected, (b) , the conversation is exclusively spoken, (c) in terms of the 

type of analysis, the conversation is interpretive because of its discursive form, ie 

the analyzer does not specify the category first, and (d) in terms of its analytical 

unit, the conversation may be related to the sociological and speech aspects , or in 

other words the unit of analysis may include both linguistic and nonlinguistic 

aspects. 

 As one form of oral communication, then the conversation other than 

influenced by linguistic factors, is also influenced by nonlinguistic factors. One of 
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the nonlinguistic factors that can influence is the social construct built by society 

on the role, position, and perception of society about men and women in 

community life. 

 Various studies of language performance between men and women show a 

difference, such as the use of praise and engagement (Johnson and Roen, 1992); 

displacement of the topic (Ainsworth-Vaughn, 1992); taboo words (Klerk, 1992). 

It is influenced by the perception of stereotypes attached to women and men 

(Hughes, 1992: 293). From our observations, there is no single stereotypical way 

of how men and women talk in the society but there are a number of stereotypical 

portraits on the basis of which a few generalizations have been made. It is the 

common belief that women speak „better‟ in a more correct and refined way than 

men. Also, it is assumed that men swear and use slangs more than women. Some 

of these characteristics are stereotypes (Poynton, 1989; Hall, 2001). It can be 

deduced that such recent works on women‟s and men‟s language has been carried 

out by people whose interests are basically political rather than being linguistic 

and some of these analysts have little sophistication in linguistic analysis and 

interpretation. That is why language experts have to be more careful in this type of 

studies. This is not to say that their observations are not valid but the fact is that 

there is the need to properly scrutinize such findings (Ogunsiji, Y., Farinde R.O.  

& Adebiyi C.O., 2012:206). 

 Until now the position and roles of men and women are still an interesting 

topic as the discourse of the study because of the inequality attached to the social 

life between men and women. Men are still regarded as creatures that have a 

wider and free opportunity whereas women are perceived as being more narrow 

and bound. 

 Given the subordinate treatment of women's existence, it has an impact on 

women's own behavior, including communication behaviors manifested by their 

language performance. The sociocultural construct embodied by the 

differentiation of men and women is referred to as gender differences. Gender is a 

concept that refers to a system of roles and relationships between women and men 
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that are not limited by the biological context but by social, political and economic 

contexts (Shallat and Paredes, 1995: 11). Accordingly, Kabeer (in Shallat and 

Paredes, 1995: 11) states that gender can be seen as an individual birth process in 

the female (male) and female biological categories, then transformed into the 

social categories of women and men (men) through the acquisition of local 

attributes related to masculinity and femininity. As a social construct, it is very 

vulnerable to change (relatively transformable). It appears that when women's role 

and position are still perceived in the domestic sector, women's chances of 

achieving higher education are very small, but after a change of perception that 

women can also play a role in the public sector, women's opportunities for higher 

education are greater. The change is in line with the social changes that occur in 

society. The change can be influenced by ideological, political, economic, social, 

customary, religious, ethnic, group, historical, time, place, and scientific and 

technological advances. 

 These factors have implications for the use of language. The implications 

of language use are influenced by the knowledge of the world according to the 

principle of reality (Clark and Clark, 1977: 154). The reality of the perception of 

social relations between men and women indicates a gender imbalance. Women 

are still regarded as a subordinate group in a community (Purba, 1996). The 

imbalance of social relations is reflected in the subordinate group's conceptual and 

visual structure of its world, so that the various attributes of social attachment to 

women, will also be reflected in the interaction process as part of its life. At the 

same time, there is a conceptual and visual structure of language usage that 

reflects the conceptual and visual structure of the inequality (Ehrlich and King 

1994: 59). Language as part of cultural outcomes is used in a social context, used 

to build and maintain social relationships between and between men and women. 

More broadly, language can also be used to discuss social structures and gendered 

social organizations (Kramarae, 1981: vii). It can be known through the reflection 

of language and other signs it uses (Kramarae, 1982: 1). 

 Until the 80s, people perceived women with status and role on the side of 

helplessness and weakness. Various studies on women's languages show that 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

49 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

female speech is very limited in the variation of the way of language. In general, 

women are encouraged to speak more gently, to take posture and non-assertive 

intonation patterns, and be very careful not to have an authoritative voice 

(Kramarae, 1981: xiv). The Muted Group Theory states that the language of a 

particular culture does not provide equal opportunities to speakers, which means 

not all speakers can contribute the same form in formulating their language. 

Women as a subordinate group are not as free and as capable as men to say their 

will because the words and norms they use are formulated by the dominant group, 

ie men. Thus, women can not easily and immediately articulate their experiences 

as men (Kramarae, 1981: 1), except among themselves. 

However, in the late 80s until now socio-cultural changes about women 

began to change. Women demand to have equal roles and positions as part of the 

struggle for equal rights and obligations of women. As a result, various patterns of 

community life begin to perceive women as human beings who have the same 

abilities as men, so it needs to be given equal opportunity to women to participate 

better in various areas of life. 

It also has an impact on communicative behavior, as women are 

increasingly likely to connect with the wider environment with more diverse 

human roles. Thus, the performance of the language in the conversation undergoes 

a change, along with the change of the sociocultural construct. In this connection, 

Ehrlich and King (1994: 59) suggest that feminist theorists assume that language 

has no neutral and transparent meaning in describing social reality. Language is 

seen as a service to the interests of the dominant group. 

In fact, research conducted by Smith (1992) in Japan shows that although 

there is an increase in the role and position of women in society in various areas 

of life, especially professional work, the performance of female languages still 

shows differences with male language performance. The opinions and results of 

the research are understandable because the performance of language can not be 

separated from the influence of social construct as the context in which the 

language event occurs. That means the study of language behavior is a problem 

that still requires in-depth study, especially if it is linked to various factors that 
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influence it. Therefore, male and female language performance with diverse social 

life backgrounds in Indonesia will be a separate contribution to enrich the 

evidence of language performance. On the one hand, Indonesian society is still 

dominated by perceptions about women's role and freedom of speech which are 

still limited by narrow cultural values. On the other hand, the environment in 

which these events took place has shown an increasingly open opportunity for 

women to realize language performance in increasingly diverse communications 

and in diverse communities as well. Interactions that occur in communication in 

the form of a conversation, can be tangible interaction involving women and men, 

women with women, as well as men with men. 

In this study, the involvement of speakers and speakers is simultaneously 

centered on male and male interactions, male and female interactions, and women 

and women in a formal context, so-called formal interaction. This is based on the 

consideration that formal interaction is more able to provide a clear picture of the 

context because it takes place in a limited unified situation and participants, 

directed towards its substance, has little opportunity to deviate from the frame of 

mind outlined by the leader, and sufficient intensity of narrative and dynamic. 

 With the study of the interaction pattern as described above, it is expected 

to show the performance of women's language based on the same social construct 

in conversation using the Indonesian language. The same social construct refers to 

society's perception of women as being with strict and limited cultural norms. On 

the other hand, it is also expected that the performance of male language based on 

social construct refers to the perception of society towards men as being with a 

freer and broader cultural norm. Such social constructs also appear to the growing 

cultural norms in Indonesia, thus reflected in the use of Indonesian language as 

part of the application of cultural norms. Thus, the data collected can be more 

comprehensive. 

 Research on language performance between men and women in Indonesia, 

as far as the researchers are concerned, has not been too much. In fact, with the 

development of life and the variety of social settings in Indonesia, among others, 

which is characterized by the development of perceptions and opportunities about 
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the role and position of men and women, the strong cultural values held by the 

community about women's subordinate position, and the strong flow of 

information about equality women and men, the role and position of women is 

increasingly widespread in the public sector. Thus, the intensity of Indonesian 

language use by women is increasing. On the other hand, Indonesian women can 

not be separated from the norms that apply to women. The norm can not be 

separated from the ethnic background held by women perceived differently from 

men. 

 Neculăesei (2012: 33) states that the greatest difference between the sexes 

in countries characterized by the femininity, in which the blurred differences lead 

to a poor perception of gender inequality (this dimension is presented as an 

example, especially to highlight the differences between femininity and feminism; 

With the conditions described, the use of Indonesian language in conversations 

conducted by women and men is an interesting study. Accordingly, the principles 

of conversation as part of human social behavior will also affect humans in 

communicating using the Indonesian language, along with a strong change 

towards the emergence of an equal push between men and women in Indonesia. 

Therefore, this study seeks to analyze the performance of male and female 

languages in conversation using the Indonesian language to speakers with ethnic 

Javanese backgrounds conducted in formal environments and situations with a 

pattern of formal interaction between men and women with patterns of inter- the 

pattern of interaction mentioned earlier. 

CONVERSATIONAL ANALYSIS  

 Conversational analysis is a radical beginning of linguistic-oriented forms 

of speech production and in particular, the acquisition of notions not only seen in 

language structure but first and foremost as a practical social settlement. It means 

that the words used at the time of speech are not examined as semantic entities, 

but as a result or purpose that is formed and used within the constraints of talk-

talk activities such as greetings, greetings, grievances, and so on. 

 With conversation, the speaker shows the subsequent sequences of an 

understanding discussed earlier. It will be able to show the main things desired or 
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unwanted by the speaker. These steps are referred to as next-turn proof 

procedures. These steps serve as a basic tool in conversation analysis to ensure 

that the analysis is really based on the completeness of the conversation as the 

participant's orientation in completing the conversation, not solely based on the 

analyst's assumptions. 

 The speech sequences in a conversation will provide certainty of 

information desired by the participant in the presence of adjacency pair. These 

adjacent speeches will reinforce the evidentiary steps on how participants 

understand and make sense of the existing speech. The proofing steps are based 

on three important things about the conversation. First, speech can be viewed as a 

speaker's goal to use it for the solving of something special in interacting with 

others rather than just hearing. Second, speech occurs in a special context that 

requires methodical answers. The methodical characteristics of speech are always 

directed at the details of interaction and sequence context in the resulting 

conversation commonly called speech acts. Third, the conversation analysis is a 

social scientific method. It is based on the view that a conversation in an 

interaction consists of a causal relationship using linguistic variables influenced 

by social variables (Hutchby and Wooffitt, 1998: 21). 

LINGUISTICS AND GENDER 

 In recent years, gender issues have been a major challenge in every 

discipline study, especially in the study of human, cognitive, institutional, social, 

and cultural behavior. Gender studies in the field of linguistics get a relatively 

small portion of the study. This is due to the encouragement of research in the 

area of gender study which is mostly done in the dominant areas of men, not in 

their own language. In fact, participants in the study of language that includes 

women (McConnel-Ginet, 1990: 75). 

 Research in the field of anthropology and literature shows that research on 

gender has the potential to generate theories. In these studies, linguistic theories 

are used not to ask about formal grammar but more emphasis on the science of 

language. 

 Gender is concerned not only with the influence of racial relations, social 
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stratification, codes and formal practices, and educational institutions (Treicler 

and Kramarae, 1983), but also with regard to religious influences, social 

interactions, social development and cognitive, roles in the family and workplace, 

behavioral styles, self-conceptions, the distribution of resources, aesthetics and 

moral values, and so on (McConnel-Ginet 1990: 78). These influences will affect 

gender social patterns and activities, especially in the use of language. The use of 

language involves the production of linguistic speakers. In using such linguistic 

production, speakers will give meaning to their linguistic production in order to 

express the content and describe themselves as human and social actors in their 

world. How does gender relate to the patterns of linguistic expression it produces? 

Gender studies focusing on linguistic expressions of speech patterns can obscure 

views of gender influences in language production. For example, there is no 

relationship between the speakers' gender and the resulting language patterns, but 

there is a significant link between the forms produced by the gender of the speaker 

(Brouwer, Gerritsen, and de Haan, 1979). The resulting patterns show a 

systematic dependence on the gender relations between speakers and speakers, 

such as situations of language use between the same sex as those of mixed men 

and women or studies that show dependence on other characteristics, namely the 

existence of gender differences to stand out or look prominent in situations of 

language usage. That means the speaker is responsible for the things that are 

produced. However, it can not be interpreted that only gender characteristics can 

affect a language production. 

There are two reasons underlying the study of language production as a 

conversation study. First, a psychological phenomenon can be observed from a 

strong individual culture, which can be manifested in the production of the 

language. Language production is a form of social behavior. As a form of 

behavior, the dynamism of language production is the completeness of a person's 

behavior and the intrinsic completeness of man. Second, lies in the language itself. 

Language, especially in the study of grammar, at once also the language systems 

produced by speakers attached to his mind. The production of language is the 

ultimate proof of the grammar present in the speaker's mind and it is the speaker's 
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responsibility to produce the language. To see the interaction of language with 

gender or with other sociocultural phenomena, it is not enough just to observe the 

characteristics of language production, which are related to the characteristics of 

speakers. Gender studies affect the production of language, not simply by 

studying the gender characteristics of speakers in influencing their speech 

(McConnel-Ginet, 1990: 79). 

Lakoff (1975) begins his reasoning from the premise that there is an 

absorption ideology that tends to demean, marginalize, and exclude women. It is a 

very general perspective embodied through a variety of profound language uses. 

The involvement of the process of marginalization and the exclusion of women is 

primarily derived from social disadvantage, the suffering experienced by women 

in society from human history. This results in a limited role in respect for the 

language, so that language character is essentially a reflection of the basic 

conceptual orientation. 

The findings of a study of gender differences in the use of language in the 

United Kingdom are not characterized by lexical, grammatical, or phonological 

features, but are characterized by differences that occur in cross-gender 

conversational activities (Lee 1992: 121). Maltz and Borker (in Lee, 1992: 122) 

summarize the results of the study as follows. 

 Women show a greater tendency to ask questions. 

 Women do more routine work related to the maintenance of social 

interaction. 

 Women show a greater tendency to use a positive minimum answer, 

such as hmm, mm. 

 Women prefer to take silent protest strategies. 

 Women tend to tell the other person more often by using the pronoun 

you and we. 

 Men interrupt women more often than women interrupt men. 

 Men prefer to quarrel with their peers' statements. 

 Men prefer to avoid other speakers' comments or answer less 

enthusiastically in other speeches. 
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 Men use more mechanisms to control the topic of speech, especially in 

developing topics and starting a new topic. 

 Men make more direct statements about facts or opinions than women. 

The summary is in line with the pattern of power differences in 

conversations between parents and children (West and Zimmermann, 1977). It 

shows that the influence of power factor or the dominance of certain parties will 

affect the relationship between one party with another party. In the pattern of 

community life in Indonesia, the superordinate position, symbolized by power and 

power, is dominated by men, while the subordinate role, symbolized by 

tenderness and modesty, is dominated by women. This resulted in the emergence 

of the controlling properties of men against women. In terms of the use of 

language, the representation is manifested by the frequent occurrence of matters 

relating to the ten phenomena mentioned by Maltz and Borker above, although 

intensive research on Indonesia has not been done. Related to that, Fishman 

(1983: 10) also explains that the socially constructed pattern of power on the 

relationship between men and women is a relationship marked by male control 

over the reality of the interaction that will result. 

Maltz and Borker (in Lee, 1992: 9) differ in explaining the phenomenon of 

male and female relationships. They explained that the differences in the language 

of men and women were not due to social disadvantage at the macro level but by 

the different experiences in the micro-level patterns of interaction in the general 

processes of socialization. In this view, gender-specific cultural learning leads to 

the emergence of different ways of speaking of boys and girls at an early age of 

children. This phenomenon is a process reinforced by differences in behavior 

patterns in adulthood. Maltz and Borker support that boys tend to have a wider 

range of peer groups organized hierarchically so that language use is oriented 

towards affirmation or maintenance of power. Girls tend to form close friendships 

with only one or two other daughters, so the concept of an intimate friend is 

something very important. When friendships are egalitarian, the performance of 

language really has a different role, which serves to support and facilitate 

relationships and soften the various pressures and conflicts that may occur. In the 
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end, there emerged a general orientation of women to develop cooperative 

strategies in using language and a male learning toward a competitive discourse 

style. 

Malz and Borker cite the interpretation of minimal questions and answers 

as specific manifestations of this distinction. They argue that women tend to use 

questions to introduce and help conversation interactions and use minimal 

answers to indicate that they are listening and invite speakers to continue. Men 

tend to use questions to convey information and use minimal answers to mark 

approval of speakers (Lee, 1992: 123). 

 

BASICS OF CONVERSATION ANALYSIS 

 Interaction is a major goal in a conversational study. It is based on the 

assumption that the interaction in the conversation is able to describe the basic 

social relationships in everyday life. Therefore, conversational research can not be 

separated from social activity units. In the units of social activity, the involvement 

of speakers and speakers in a conversation will be influenced by the prevailing 

values and norms. These values and norms are obtained through an 

institutionalization process conducted by the environment where speakers and 

speakers engage in conversational activities. These values and norms bring 

consequences for speakers and speakers to perform linguistic production 

processes embodied in particular language performance, such as word selection, a 

pause of conversation, the takeover of turns, and choice of metalinguistic forms. 

Thus, the conversation is not just producing speech that refers to a sentence 

sequence, but there is an internal process to be able to use the sentence sequence 

in an appropriate speech. Sadtono (1987: 149) mentions the corresponding speech 

by the term "language-appropriateness". 

 As an internal process, the resulting speech in a conversation is (1) the 

result of the development of feelings, desires, and needs, so that the feelings, 

desires, and needs encourage one to communicate to others, (2) the process of 

altering the mind into the form of language, (3) the use of sounds, words, and 

forms stored on the internal cognitive network, (4) the competence of speakers to 
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take part, and (5) the speakers 'language and speakers' listening to the results of 

speech embodied in behavior. Thus, speech is a social process that is influenced 

by social and cognitive factors. These factors are manifested into the driving 

forces of the mind, the content of speech, the knowledge of the language system, 

the authenticity of the mind, the direction it takes, the situations spoke, and the 

people who are invited to speak (Chastain 1976: 332). 

 In order for these social and cognitive factors to work maximally, it 

requires four types of capital that stand out and interrelated. The first type of 

capital is the affective and emotional type. It implies that the conversation has a 

core function to convey and distribute joy and positive and negative orientation 

among participants. The second type of capital is information sharing. It implies 

that the conversation has a core function for conveying information in a 

communication between two or more people. Information sharing involves adding 

unlimited knowledge and continuing the expansion of highly specialized 

associations. The third type of capital is a resolution focused towards the purpose 

of a statement or acknowledgment. The purpose of a statement or 

acknowledgment requires a number of reorganization points of view and some 

accommodation from each participant to arrive at an agreement. The resolution's 

poses include agreement, conflict, debate, discussion, and an integration of the 

expression of ideas that arise at the time of information exchange. The fourth type 

of capital is a friendly interaction that includes permissible hospitality, 

considerations, concerns, and spontaneity. This hospitality contact establishes a 

continuing concern for inter-participation relationships and the development of 

information dissemination. Information is transferred into a verbal unit. Based on 

these verbal units, information density, time efficiency, and the successful 

accumulation of conversational elements can be identified. In the process of 

transferring information, it will get evidence of facilitation and interaction is 

explicit. It all happens in an organized and structured way. This is as a result of 

complex logic and inter-participation processes. Therefore, conversational 

research requires the existence of diverse techniques and theoretical approaches 

that fit the data to be analyzed (Allen and Guy, 1978: 34). 
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 There is a dichotomy in the analysis of interaction processes initiated by 

Bales (in Allen and Guys, 1978: 37) consisting of six processes. Six processes 

were divided into two types. The first type is called functional opposition 

(functional opposition) which includes the emotional social component and the 

second type is called the directional opposition which includes the performance 

task. The functional opposition consists of hospitality, dramatization, and 

agreement. The directional opposition consists of giving a suggestion, giving an 

opinion, and giving information. 

 Conversation analysis is a very careful empirical approach to premature 

theory construction. Therefore, the conversational analysis is inductive, ie, a 

search made for repetitive patterns through a number of recorded conversations 

that occur naturally. The conversational analysis emphasizes theoretical ontology 

rules that emphasize the interactional and inferential sequences of choice of 

speech alternatives. Therefore, the analysis of the conversation examines the 

actual speech, not on the odd or unusual spell, so conversation analysis is an 

analysis to find the systematic completeness of the organizational sequence of 

speech. The strength of the position of conversation analysis lies in the procedure 

performed as evidenced by the ability of the results of the conversational analysis 

in view of the substance of the organization of the conversation (Levinson, 1992: 

287). To accomplish that, an analysis of the data structure is made, so models can 

be made, which in essence is the formation of a particular sequence of abstract 

schemes that must be closer to real data "(Revzin 1966: 3). 

 A carefully chosen informant is able to provide sufficient data for the 

preparation of a general description of all the subtleties of the language. However, 

it is recognized that such data may not be perfectly organized data. Variations in 

patterns that come from individual to individual or from group to group, as long 

as there is in one language community will often be encountered (Hockett, 1958: 

1). To eliminate certain types of certain variations that are less prominent and to 

limit attention, the variation of language is directed to speech-forms that come 

from a single speaker in one set of circumstances (Gleason 1961: 391) 
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 Data derived from the real language used by speakers can be compiled into 

linguistic models. The many variations that arise in linguistic thought are sought 

after by sociolinguistic experts and become their interest and preoccupation. The 

multitude of language variations will help determine the size of individual 

language data. The language data will be the basis for the analysis of linguists, so 

that linguistic description can be compiled. The procedure that the transformation 

grammar expert has made is clear with the initial sentence grammar symbol. The 

sociolinguistic description is broader than merely describing the sentence. 

Therefore, the sociolinguistic concern not only focuses on the sentences of a 

speaker, however ideally, but also in the interaction of speakers and speakers as 

well as on the structure of broader texts, such as conversations, speeches, oaths, 

questions, and answers routine used people. Thus, the description of the language 

is not only concerned with the structure of the sentence, but also the context that 

accompanies it. Description of such language can be done in a conversation using 

a particular approach (Bell, 1995: 39). 

 

CONCLUSIONS 

 Gender-based conversation analysis is a way to dissect speech styles based 

on reciprocal gender perspectives. With the principle of "language-

appropriateness" (language appropriateness). Then the speech in the conversation 

will give a place to the influence of cultural construct that lives in the environment 

where the conversation (local circumstance). As a social construct, it is very 

vulnerable to change (relatively transformable). This condition becomes 

interesting because it will show unique characteristics because of the nature of 

social construction is very dynamic. In the end, it will be an endless field of study 

for the development of linguistics, especially the analysis of conversation. Even if 

the study expanded into speech symbols for certain social groups. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) ajaran tata laku manusia 

dengan Tuhan yang terdapat dalam Serat Wedhatama dan (2) ajaran tata laku 

antar manusia dalam Serat Wedhatama. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan semiotik dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa Serat Wedhatama mengandung empat ajaran tata laku 

antara manusia dengan Tuhan yaitu (1) Sembah Raga, (2) Sembah Cipta, (3) 

Sembah Jiwa, (4) Sembah Rasa, dan tiga tata laku antar manusia yaitu (1) 

memahami ilmu, (2) memahami tiga perkara, dan (3) memaafkan. 

 

Kata Kunci:ajaran Jawa, ajaran hidup, Serat Wedhatama. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research are describing (1) the life teaching between human 

and God in Serat Wedhatama, and (2) the life teaching between peoples. This 

research use semiotic approach and the descriptive qualitative research design. 

This research show that in Serat Wedhatama contains four life teaching between 

Human and God (1) Sembah Raga, (2) Sembah Cipta, (3) Sembah Jiwa, (4) 

Sembah Rasa, and three life teaching between peoples (1) have knowledge, (2) 

paham triprakara, dan (3) forgiveness. 

 

Keywords: Javanese teaching, life teaching, Serat Wedhatama. 

 

 

PENDAHULUAN 

Falsafah ajaran orang Jawa yang berisifat religius, nondoktrinier atau 

dogmatis, toleran, akomodatif, optimistik, pada dasarnya terangkum dalam istilah 

memayu hayuning bawana. Memayu hayuning bawana merupakan sebuah konsep 

yang banyak dipegang oleh orang Jawa. Secara etimologi memayu hayuning 

bawana berarti ‗mempercantik indahnya alam‘. Akan tetapi, secara spiritual 

konsep ini berisi tentang tata laku kehidupan orang Jawa dalam menjaga 

kelangsungan hidup dengan tata laku antarmanusia, alam, dan Tuhan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Endraswara (2013:16) memayu hayuning bawana adalah 

ihwal space culture dan spiritual culture. Bawana tidak lagi hanya jagad beserta 

isinya namun bawana adalah kosmologi Jawa yang dipandang sebagai jagad 

rame. 
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Salah satu naskah yang banyak dikenal berisi ajaran luhur, yang 

memberikan ajaran hubungan manusia dengan sesamanya, dengan alam, dan 

dengan Tuhan adalah Serat Wedhatama. Serat Wedhatama adalah salah satu serat 

yang banyak dijadikan sebagai bahan pengajaran ajaran-ajaran hidup orang Jawa. 

Soenardi (1928:7) mengatakan bahwa Serat Wedhatama punika sampun kaloka, 

ingkang sampun tepang isinipun. Meh saben kaum mangertos suraosipun, 

SeratWedhatama punikakalebet satunggiling pustaka tataran inggil, sarta isi 

kawruh luhur ing babngelmi kebatosan Jawi (Serat Wedhatama merupakan serat 

yang sudah mapan dan jelas isinya. Hampir setiap kaum telah mengetahuinya. 

Serat Wedhatama itu termasuk salah satu pustaka tinggi, serta berisi pengetahuan 

luhur dalam hal ilmu kebatinan Jawa).  

Ajaran yang terdapat dalam naskah-naskah lama kini semakin hilang. Hal 

ini karena tidak banyak masyarakat yang mau mempelajarinya, apalagi 

mengulasnya. Memang sudah ada beberapa ulasan-ulasan mengenai naskah-

naskah lama, namun tak banyak jumlahnya. Kurangnya perhatian terhadap sastra 

lama jelas menghambat penyebaran aspek-aspek kebudayaan lokal yang 

terkandung di dalamnya, yang sesungguhnya sangat kaya dengan nilai-nilai 

(Ratna, 2010:36). Oleh karena itu, analisis naskah-naskah lama sebagai 

pengungkapan nilai-nilai ajaran hidup orang Jawa penting dilakukan khususnya 

dalam Serat Wedhatama.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini 

adalah mendeskripsikan ajaran tata laku antara manusia dengan Tuhan dan tata 

laku antarmanusia. Diharapka penelitian ini bisa membantu para pembaca untuk 

menggali lebih dalam isi Serat Wedhatama ini. Selain itu, penelitian ini bisa 

dijadikan sebuah bahan perenungan sebagai pedoman dalam berkehidupan. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik dengan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif. Pendekatan dan jenis penelitian tersebut dipilih karena data 

yang menjadi fokus analisis adalah data verbal. Analisis data pun difokuskan pada 

kedalaman isi dalam data. Menurut Ratna (2010:47) metode kualitatif 
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memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan 

konteks keberadaannya. Metode deskriptif analitis dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Mula-mula 

data dideskripsikan, dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya, 

kemudian dianalisis, bahkan juga diperbandingkan (Ratna, 2010:53). Data yang 

telah diperoleh dianalisis dengan menghubungkan interpretasi data dengan teori 

yang ada. 

Sumber data primer adalah Serat Wedhatama karya Kanjeng Gusti 

Pangeran Adipati Aryo Mangkunagara IV. Sumber data berupa Serat Wedhatama 

yang diterbitkan oleh Java Institut di Surakarta tahun 1928 dengan judul Serat-

Serat Anggita Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagara IV 

halaman 109—131 yang terdiri atas 5 pupuh yaitu: pangkur 14 bait, sinom 18 

bait, pucung 15 bait, dan gambuh 25 bait. Sumber data sekunder adalah Nginjen 

Wedharing Wedhatama yang ditulis oleh Raden Mas Soenardi dan diterbitkan 

oleh Dewan Pengurus Sekretarian Kerjasama Kepercayaan (SKK) Dati I Jawa 

Timur pada tahun 1928. Data berupa kutipan kata, klausa, kalimat dan paragraf 

yang diduga mengandung ajaran hidup dalam tata laku antarmanusia, dan tata 

laku manusia dengan Tuhan, dalam pupuh Serat Wedhatama. 

Peneliti sebagai instrumen utama pengumpulan data dan dibantu dengan 

instrumen penelitian berupa indikator pengumpulan data. Data yang tidak sesuai 

dengan indikator nantinya hanya dilampirkan. Tidak semua bagian dari Serat 

Wedhatama akan dijadikan sebagai data dalam penelitian ini. Hal tersebut 

dilakukan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan keluar dari tujuan 

penelitian. 

Data dikumpulkan dengan membaca kemudian mencatat setiap bagian dari 

Serat Wedhatama yang memiliki salah satu indikator yang ditentukan. Indikator-

indikator tersebut berupa dua aspek utama mengenai ajaran tata laku manusia 

dengan Tuhan dan tata laku antar manusia. Aspek pertama yaitu tata laku antara 

manusia dengan Tuhan berupa catur sembah yang terdiri atas empat indikator, 

yaitu  (1) sembah raga, (2) sembah cipta, (3) sembah jiwa, dan (4) sembah rasa. 
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Aspek kedua yaitu ajaran tata laku antarmanusia yang terdiri atas tiga sub 

aspek yaitu (1) memahami ilmu, (2) memahami tiga perkara, dan (3) memaafkan. 

Sub aspek pertama yaitu memahami ilmu, sub aspek ini terdiri atas empat 

indikator berupa (1) pengendalian diri, (2) tidak asal bicara, (3) selalu berkata 

baik, dan (4) suka mengalah. Sub aspek ketiga yaitu memahamu tiga perkara yang 

terdiri atas tiga indikator (1) lila, (2) narima, dan (3) legawa. Sub aspek terakhir 

berupa saling memaafkan, sub aspek ini terdiri atas (1) saling memaafkan dan (2) 

saling menasihati. Dari indikator-indikator tersebut akan dihasilkan data yang 

berupa kutipan-kutipan frasa, klausa, atau kalimat yang mengandung unsur-unsur 

ajaran masyarakat Jawa.  

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah 

reduksi dan kodefikasi data. Reduksi data dilakukan dengan memepertimbangkan 

kesesuaian data dengan tujuan penelitian. Setelah kegiatan reduksi data kodefikasi 

dilakukan. Tahap selanjutnya adalah klasifikasi data berdasarkan keseragaman 

dan kesesuaian data dengan fokus penelitian. Interpretasi data dilakukan dengan 

menghubungkan hasil klasifikasi dengan aspek semantik dan isi dalam Serat 

Wedhatama. Pemeriksaan keabsahan temuan dilakukan dengan (1) diskusi 

bersama teman sejawat, (2) diskusi dengan ahli, dan (3) dihubungkan dengan 

teori-teori yang relevan. Pemeriksaan keabsahan data ini untuk memperoleh data 

yang valid mengenai ajaran masyarakat Jawa dalam Serat Wedhatama. 

 

HASIL 

Dimensi ketuhanan merupakan dimensi vertikal dalam ajaran 

masyarakat Jawa. Dimensi vertikal atau ketuhanan mencakup ranah hubungan 

masyarakat Jawa terhadap Tuhan. Tata laku manusia dengan Tuhan, di dalam 

Serat Wedhatama berupa langkah-langkah yang harus ditempuh manusia untuk 

medekatkan diri dengan Tuhannya. Pada gambuh pupuh pertama, disebutkan 

sêmbah catur supaya lumuntur, dhingin raga cipta jiwa rasa kaki, ing kono lamun 

kêtêmu, tôndha nugrahaning Manon. Pernyataan-pernyataan tersebut berisi 

informasi mengenai empat jenis sembah yang harus dilakukan oleh manusia, yaitu 
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sembah raga, cipta, jiwa, dan rasa. Keempat sembah itu dalam Serat Wedhatama 

dikenal dengan catur sembah. 

Sembah raga dalam Serat Wedhatama mengacu pada aktivitas ragawi 

seperti solat, sembahyang, puja, dan misa. Aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan 

dengan memanfaatkan air sebagai sarana penyucian diri, baik sebelum, saat atau 

sesudah kegiatan sembah raga dilangsungkan. Hal ini tampak pada contoh 

aktivitas yang muncul dalam Serat Wedhatama berupa nyantrik. Dalam konteks 

masyarakat Jawa dan Serat Wedhatama istilah nyantrik dimaknai sebagai kegiatan 

pembelajaran melalui pengabdian terhadap tokoh masyarakat. 

Sembah kedua dalam Serat Wedhatama adalah sembah cipta. Sembah 

cipta mengacu pada aktivitas batin berupa pengendalian diri. Sembah cipta juga 

dikenal sebagai sembah kalbu karena menyangkut kalbu atau batin seseorang. 

Aktivitas pada sembah ini berupa pengendalian diri melalui pancaindriya. 

Pengendalian panca indra merupakan pengendalian agar terhindar dari sifat 

angkara murka atau rajas tamas.  

Menjalankan sembah cipta harus disertai rasa heneng, artinya jasmani 

tidak sedang gelisah. Hening, yaitu kenyamanan (lêrêming pamikiran) dan 

ketenangan dalam batin. Eling, yaitu ingat akan kekuatan diluar alam pikiran.  

Ilanging rasa tumlawung, yaitu hilangnya rasa keinginan macam-macam (nafsu 

duniawi). Serta dilakukan dengan tertata, teliti dan keteguhan hati, hingga pada 

akhirnya dapat membuka mata batin. 

Sembah ketiga dalam Serat Wedhatama adalah sembah jiwa. Sembah jiwa 

mengacu pada aktivitas ke-jiwa-an atau atman. Aktivitas pada sembah ini berupa 

pengendalian diri dengan selalu eling lan awas atau ingat dan waspada. Dalam 

menjalankan laku pada sembah jiwa perihal yang diingat (eling) dan diwaspada 

(awas) adalah adanya keberadaan alam-alam lain atau yang biasa disebut dengan 

triloka (tiga alam). Dengan selalu ingat dan waspada maka seseorang itu akan 

mampu menjadikan triloka (jagad gedhe) tergulung dalam jiwa (jagad cilik). 

Sembah terakhir dalam Serat Wedhatama adalah sembah rasa. Sembah 

rasa adalah sembah yang mengacu pada rasa (raos). Rasa dalam bahasa Kawi 

berarti makna inti (pathining têgês) yang berarti inti dari sembah. Sembah ini 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

67 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

merukan hasil dari ketiga sembah sebelumnya yang membawa insan menuju 

kepada ketajaman batin. Dengan terbukanya mata batin akan menjadikan pribadi 

manunggal menjadi satu wujud. Dengan manunggal menjadi satu wujud terasa 

pertanda alam tanpa lagi petunjuk, segalanya merupakan pertanda hingga 

memahami hakikat dari sangkan paraning dumadi yaitu hubungan asal-usul dan 

tujuan suatu kejadian. 

Dimensi horisontal dalam ajaran masyarakat Jawa merupakan 

hubungan sosio-kultural yang saling terkait antara manusia dengan manusia 

lainnya. Manusia adalah homo socius yang tidak bisa terlepas dengan manusia 

lainnya. Konsep Jawa lama mengedepankan harmonisasi antara kedua hubungan 

laku kepada Tuhan dan laku sesama manusia. Maka hubungan antar manusiapun 

memiliki laku tersendiri yang harus berjalan beriringan dengan laku kepada 

Tuhan. Harmonisasi antara kedua laku tersebut akan memunculkan keselamatan 

dan kebahagiaan hidup bagi orang Jawa atau sering disebut dengan memayu 

hayuning bawana. Harmonisasi dalam hubungan antarmanusia dalam Serat 

Wedhatama berupa (1) memahami ilmu, (2) paham akan tiga perkara, dan (3) 

maaf memaafkan. 

Laku pertama dalam Serat Wedhatama adalah memahami ilmu. 

Memahami ilmu sebagai tata laku antarmanusia dilihat dari aspek ajar, yaitu 

saling ingat-mengingatkan. Saling mengingatkan akan membawa manusia 

menjadi tahu akan kemampuan dan dayanya. Dengan demikian manusia akan 

mampu mengendalikan diri dan menjaga harmonisasi dalam hubungan 

antarmanusia. 

Laku kedua dalam Serat Wedhatama adalah memahami ilmu. Ilmu yang 

dimaksud adalah catur sembah yang ilmu membawa seseorang menuju laku tiga 

perkara, yakni lila (kerelaan), narima (penerimaan), dan legawa (keikhlasan). 

Ketiga perkara itu merupakan laku antarmanusia yang menghasilkan sikap empati 

dan tenggang rasa. Sikap ini mampu menjadikan seseorang memahami perasaan 

diri sendiri maupun orang lain serta turut menjaganya. 

Laku terakhir dalam Serat Wedhatama adalah Saling memaafkan. Saling 

memaafkan merupakan sifat yang dibawa orang yang bisa mengendalikan ego 
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dengan pemahaman ilmu dan rasa empati. Tanpa mengedepankan ego, seseorang 

selalu penuh ajaran cinta kasih, selalu bisa memaafkan meski menemui ada yang 

―sisip‖ (tidak mengenakan hati), serta tetap sabar dan saling mengingatkan. 

 

PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi pembahasan tentang (1) ajaran hidup antara manusia 

dengan Tuhan dalam Serat Wedhatama dan (2) ajaran hidup antar manusia dalam 

Serat Wedhatama. 

 

Ajaran Hidup Antara Manusia dengan Tuhan 

Dalam Serat Wedhatama terdapat dua ajaran tata laku, yakni tata laku 

antara manusia dengan Tuhan (dimensi vertikal) dan tata laku antar manusia 

(dimensi horisontal). Kedua tata laku tersebut berjalan beriringan dan saling 

mengisi satu sama lain. Tata laku tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. 

Dimensi ketuhanan merupakan dimensi vertikal dalam ajaran masyarakat 

Jawa. Dimensi vertikal atau ketuhanan mencakup ranah hubungan masyarakat 

Jawa terhadap Tuhan. Menurut Sunoto (2012:51) masyarakat Jawa beranggapan 

bahwa hubungan dengan Tuhan merupakan dimensi vertikal karena masyarakat 

Jawa menganggap bahwa kedudukan Tuhan berada di langit (atas) dan 

masyarakat di bumi (bawah).  

Dalam dimensi vertikal terdapat empat ajaran dalam Serat Wedhatama, 

yakni (1) sembah raga, (2) sembah cipta, (3) sembah jiwa, dan (4) sembah rasa 

yang disebut dengan catur sembah. Keempat sembah tersebut dilakukan secara 

beruntun mulai tahapan penyucian tertentu. Tahapan penyucian itu ibarat 

penyucian diri sebelum memasuki tempat sakral. Pada gambuh pupuh pertama, 

menyebutkan samêngko ingsun tutur, sêmbah catur supaya lumuntur, dhingin 

raga cipta jiwa rasa kaki, ing kono lamun kêtêmu, tôndha nugrahaning Manon 

yang berarti kelak saya bertutur, empat sembah supaya dilakukan, pertama raga, 

cipta, jiwa dan rasa. Di situlah akan bertemu, pertanda anugerah Tuhan.  

Sembah raga adalah laku yang menempati urutan pertama. Sembah raga 

merupakan kegiatan penyucian diri yang paling awal, sembah ini menurut 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

69 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

Endraswara (2013:89) berupa upacara keagamaan. Oleh karena itu sembah ini 

berupa penyucian secara ragawi. Sembah ini dilakukan dengan nyantrik dan 

bersuci. Pada masyarakat Jawa, tahapan pertama seseorang dalam menjalani suatu 

ilmu yaitu dengan magang, atau nyantrik dalam istilah Jawa. Nyantrik dalam 

kamus bausastra Jawa berarti ngabdi marang pandhita (mengabdi pada pandhita). 

Pada awal ajaran catur sembah sebelum beranjak pada sembah yang lain, 

seseorang harus nyantrik terlebih dahulu, dengan memperdalam sembah raga. 

Tahapan kedua dalam konsep sembah raga dengan bersuci, yaitu 

menyuciakan diri dengan menggunakan air. Bersuci yang sudah biasa adalah 

bersuci lima waktu. Laku ini dilakukan dengan bersuci menggunakan air. dalam 

agama Islam berupa wudhu, dalam agama Hindu berupa tirta pabersihan, dalam 

agama Katolik berupa pembabtisan. Semua bentuk bersuci ini menggunakan 

sarana air sebagai bentuk pensucian. Hal tersebut dikarenakan  air yang mengalir 

mampu membawa kotoran pergi dan menghilangkan semua noda, itulah alasan 

penggunaan air menjadi sarana penyucian diri. 

Sembah cipta atau yang bisa disebut dengan sembah kalbu adalah laku 

yang menempati urutan kedua. Sembah ini berupa penyucian dengan cara 

menahan nafsu dan pikiran. Sembah ini dilakukan dengan mengendalikan nafsu 

dan pikiran. Endraswara (2013:90) mengungkapkan bahwa sembah cipta 

merupakan sarana latihan konsentrasi pikiran dan fokus pada objek yang pasti dan 

menghentikan berbagai prasangka.   

Tahapan pertama dalam melakukan sembah cipta adalah bersuci dengan 

cara menahan hawa nafsu. Mengurangi hawa nafsu, bukan berarti menghilangkan 

hawa nafsu dengan meninggalkan segala kewajiban yang ada. Melainkan hawa 

nafsu yang dihilangkan adalah nafsu angkara murka (ardaning kalbu). 

Mengurangi angkara murka (ardaning kalbu) itulah yang dinamakan dengan 

bersuci tanpa air. 

Pada tahapan kedua adalah pengendalian pikiran. Pengendalian pikiran 

(manah) tersebut, merupakan jalan dari budi dan memiliki bentuk yang disebut 

pancadriya. Pancadriya atau Panca Bhudindriya dalam agama hindu (Sadnyana, 

2014) merupakan sarana yang ―dialiri rasa‖ yaitu rasa ragawi (wadhag) yaitu:  
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(1) cakswindriya, ialah indria yang menyebabkan orang dapat melihat, (2) 

srotendriya, ialah indria yang menyebabkan orang dapat mendengar, (3) 

ghranendriya, ialah indria yang menyebabkan orang dapat mencium, (4) 

jihwendriya, ialah indria yang menyebabkan orang dapat merasakan rasa, dan (5) 

twakindriya, ialah indria pada kulit. 

Sembah yang menempati urutan ketiga adalah sembah jiwa. Sembah ini 

merupakan bentuk sembah yang berpusat pada jiwa (atman). Sembah ini 

merupakan sembah yang diperuntukkan kepada Hyang Suksma, atau jiwa (atman 

dalam agama hindu). Disebutkan dalam Serat Wedhatama pada gambuh, pupuh 

ke-16 bahwa sekarang akan diajarkan sembah yang ketiga (samêngko kang 

tinutur, sêmbah katri), sembah yang diperuntukan kepada Hyang Suksma (sayêkti 

katur, mring Hyang Suksma). Sembah ini bisa dikatakan sebagai laku dalam 

membersihkan jiwa, yang berangkat dari kebutuhan batin bukan kebutuhan 

materi. Sembah ini dilakukan dengan cara ingat dan waspada (eling lan awas) 

dengan menjaga keteraturan yang tepat serta kesadaran diri agar selalu bertindak 

hati-hati. Endraswara (2013:90) mengatakan bahwa sembah jiwa adalah perja-

lanan menuju poin utama dari usaha keras dalam mistis, yaitu melepas 

kehidupannya dari kebutuhan hidupnya dan meraih penyatuan kembali dengan 

kehidupan yang sesungguhnya. 

Dengan sersikap eling lan awas seseorang akan meraih penyatuan kembali 

dengan kehidupan sesungguhnya atau manunggaling kawula lan gusti yaitu 

bersatunya antara mikrokosmos dan makrokosmos. Menurut  Endraswara 

(2013:50) ketika jagad besar tergulung jagad kecil, maka akan sesuai dengan 

konsep mengenai dunia (jagad/bawana) masyarakat Jawa bahwa manusia adalah 

replika Tuhan atau ―model dari jagad gedhe (makrokosmos) berdiri sebagai 

manusia selaku jagad cilik (mikrokosmos)‖. Artinya, seperti ‗tuhan‘ yang bisa 

mengetahui segala hal, manusia yang telah mampu menggulung jagad besar dalam 

dirinya ia akan merasakan seisi alam tanpa harus pergi melihat langsung alam itu.  

 Urutan terakhir atau keempat adalah sembah rasa. Sembah dalam tahapan 

terakhir catur sembah ini merupakan bentuk sembah yang secara rohani bersifat 
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abstrak, tidak dapat dijelaskan secara indrawi. Sejatinya sembah rasa adalah 

terbukanya mata batin.  

Sembah rasa merupakan sembah yang terletak pada rasa atau perasaan 

(raos) jadi yang melakukan sembah adalah rasa, yaitu kepekaan dalam jiwa 

seseorang. Bukan dengan serius (methênthêng) melakukan semedi, tapa brata, 

atau sujud rukuk setiap waktu. Bukan juga mengheningkan cipta, menyepi atau 

sebagainya, melainkan merupakan rangkaian dari ketiga sembah sebelumnya. 

Sembah rasa dilakukan dengan cara memahami sebab-akibat. Memahami 

sebab-akibat artinya, mengetahui dan paham akan asal muasal keberadaan, tahu 

akan akibat dari segala tingkah polah, dan memahami alasan akan adanya suatu 

keadaan. Dengan memahami suatu hubungan asal-usul dan tujuan suatu kejadian 

(sangkan paraning dumadi) maka, seseorang harus mengetahui, mengerti, dan 

awas akan hal yang benar dan palsu. 

Seseorang harus paham dan mengerti serta waspada akan hal-hal yang 

salah dan palsu. Jika sudah memahami mana yang salah, maka jangan diterjang, 

sekalipun tahu akan resiko yang mungkin akan dialami. Itulah yang dimaksud 

dengan ilmu dasar dalam batin. Jika tidak berbuat salah maka bersihlah hatinya. 

Hanya dengan hati yang bersih maka dapat terbukalah tabir alam gaib. Dengan 

terbukanya tabir maka rasa hidup itu bisa terwujud (rasaning urip) yaitu dengan 

manunggal menjadi satu wujud (krana momor pamoring sawujud). 

Kemanunggalan (Endraswara, 2013:78) diyakini oleh para praktisi kejawen 

sebagai pembuka rahasia dan penerimaan inspirasi, kekuatan mistik yang lebih 

sakti dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Ajaran Hidup Antarmanusia 

Tidak hanya dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan yang terdapat 

dalam Serat Wedhatama. Ajaran berupa laku dalam hubungan antarmanusia juga 

terdapat dalam Serat ini. Kedua laku tersebut menjadi satu hal yaitu harmonisasi 

hubungan keselamatan dan kebahagian orang Jawa. Harmonisasi antara kedua 

laku tersebut akan memunculkan keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi orang 

Jawa atau sering disebut dengan memayu hayuning bawana.  
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Memayu hayuning bawana sebagai konsep harmonisasi antarmanusia 

dalam Serat Wedhatama memiliki tiga tahapan. Tahapan pertama adalah 

memahami ilmu, kedua berupa paham akan tiga perkara (tri prakara), dan yang 

ketiga adalah saling memaafkan. Ketiganya merupakan laku yang harus dilakukan 

sebagai penyeimbang laku kepada Tuhan. 

Tahapan pertama adalah memahami ilmu. Memahami ilmu merupakan 

bagian dari laku  antarmanusia, karena berimplikasi pada sikap seseorang yang 

memahami ilmu. Memahami ilmu merupakan dasar dari laku antarmanusia.  

Serat Wedhatama menjabarkan bahwa mrih tan kêmba kakêmbênging 

pambudi yang berarti jangan ragu dalam menuntut ilmu (pambudi ‗budi‘ bisa 

diartikan sebagai ajaran atau ilmu). Menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban 

bagi insan manusia. Regweda (I 164.64) mengatakan bahwa Agama dan Ilmu 

pengetahuan sama-sama alat untuk mendekati kebenaran yang merupakan sifat 

kuasa Tuhan. Bhagawad Gita (IV.39) mengatakan bahwa dengan memiliki Ilmu 

Pengetahuan ia akan menemui kedamaian abadi. 

Ilmu pengetahuan bagi manusia untuk dijadikan landasan dan kompas 

yang dapat menopang dan mengarahkan langlahnya didalam melaksanakan 

karma, bhakti, dan raja marga. Dengan memahami ilmu pengetahuan, manusia 

dapat bekerja lebih efektif dan efisien, dibandingkan dengan mereka yang dungu 

dan sedikit ilmu pengetahuan (Gamabali, 2015). Oleh karena itu, dalam Serat 

Wedhatama memahami ilmu adalah awal dari kelangsungan hidup manusia. 

Memahami ilmu merupakan bagian dari laku  antarmanusia, karena 

berimplikasi pada sikap seseorang yang memahami ilmu. Memahami ilmu melihat 

tata laku antarmanusia dari aspek ajar, yaitu saling ingat-mengingatkan. Saling 

mengingatkan akan membawa manusia menjadi tahu akan kemampuan dan 

dayanya. Memahami ilmu merupakan dasar dari laku antarmanusia. Serat 

Wedhatama menggunakan sebab akibat dalam penjabarannya. Orang yang 

memahami ilmu, tidak seperti orang yang mengisap ampas tebu (asêpa lir sêpah 

samun) jika dalam pertemuan lagaknya (gonyak-ganyuk) memalukan.  

Manusia dalam yang tidak memahami ilmu dalam Serat Wedhatama  

dijabarkan akan suka mengunggulkan diri (gugu karsaning priyangga), berbicara 
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tanpa dipikir panjang hanya omong kosong, tak mau dianggap bodoh (lumuh 

ingaran balilu). Akibat tidak memahami ilmu, manusia bisa menjadi suka 

menggembor-gemborkan omongan. sebagaimana pepatah tong kosong nyaring 

bunyinya, manusia tanpa ilmu bagai tong yang berbunyi nyaring tanpa guna. 

Tahapan kedua dalam laku antar manusia adalah paham akan tiga perkara 

(tri prakara). Bagi ksatria tanah Jawa; Dahulu yang dijadikan pegangan adalah 

tiga hal (triprakara) dengan kata kunci ―Lila, Trima dan Legawa‖ (Muljono, 

2012). Tiga perkara dalam Serat Wedhatama yaitu Lila, Narima, dan Legawa 

yang terangkum dalam Serat Wedhatama pada pucung, pupuh ke 10—11 yang 

berbunyi jika satria tanah Jawa, dahulu yang dijalankan ada tiga perkara, rela bila 

kehilangan tanpa menyesal, menerima jika dijelek-jelekan (disindir/dihina), tidak 

mudah sakit hati, ketiga lapang dada pasrah kepada Bathara.  

Perkara pertama adalah lila yang berarti rela. Lila tidak hanya sekedar rela, 

melainkan disertai rasa ikhlas dalam merelakan sesuatu. Sepeti halnya yang 

terdapat dalam Serat Wedhatama pupuh ke-5 pangkur bahagia disebut bodoh, 

gembira jika dihina (bungah ingaran cubluk, sukèng tyas yèn dèn ina). Ungkapan 

itu menandakan bahwa seseorang itu harus selalu ‗gembira‘ sekalipun dihina. 

Itulah yang yang disebut dengan kerelaan (ikhlas) atau lila dalam Serat 

Wedhatama. Lila tidak hanya rela dalam mendapat penghinaan, namun juga rela 

dalam kehilangan. Dalam Serat Wedhatama dikatakan rela bila kehilangan tanpa 

menyesal. Artinya setiap kehilangan yang dialami selalu disertai dengan rasa 

ikhlas tanpa penyesalan. 

Perkara kedua adalah narima (kata kerja) yang berarti menerima. Dalam 

masyarakat Jawa narima juga bisa disebut nriman (kata sifat) yang artinya, orang 

yang memiliki sifat menerima keadaan dan segala sesuatu dengan ikhlas. Apapun 

yang dialami seseorang baik ataupun buruk orang yang selalu ikhlas menerimanya 

itulah yang disebut dengan memiliki sifat nriman. Dalam Serat wedhatama, 

gambuh pupuh ke-26 menerima dengan ikhlas atau yang biasa dikenal dengan 

nriman itu adalah orang yang paham akan sangkan paraning dumadi, atau alasan 

(penciptaan) dan sebab-akibat. Sehingga akan selalu menerima apapun yang 

diberikan (nrima ing pandum). 
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Perkara ketiga adalah legawa yang berarti lapang dada. Dalam Serat 

Wedhatama, pucung, pupuh ke-11 mengatakan perkara ketiga adalah lapang dada 

pasrah kepada Bathara (tri lêgawa nalôngsa srahing bathara). Lapang dada 

merupakan sikap pasrah yang ditunjukan dengan nalôngsa atau berprihatin. 

Dalam hubungan antar manusia, sikap lapang dada merupakan sikap yang mau 

membantu sesama tanpa adanya pamrih. 

Tahapan terakhir dalam laku antarmanusia adalah saling memaafkan. 

Saling memaafkan merupakan hal yang sulit dilakukan oleh manusia. Maaf 

memaafkan adalah hal yang harus dimiliki dalam laku antar manusia. Dalam 

Hindu dikenal ajaran Tat Tvam Asi, filosofi ini berarti ―aku adalah engkau, engkau 

adalah aku‖ (Novayana, 2013). Filosofi yang termuat dari ajaran ini adalah 

bagaimana kita bisa berempati, merasakan apa yang tengah dirasakan oleh orang 

yang di dekat kita. Ketika kita menyakiti orang lain, maka diri kita pun tersakiti. 

Jika ingin kesalahan dimaafkan, maka harus bisa memaafkan kesalahan orang 

lain.  

Pada gambuh, pupuh ke-27 segala tindak-tanduk, dilakukan dengan 

hormat, dan memberi maaf atas kesalahan sesama, selalu menghindari perbuatan 

tercela, dan keinginannya berupa kebaikan yang mendamaikan. Orang yang telah 

menjalankan laku catur sembah ketika menjalankan hubungan antarmanusia 

segala tindak-tanduknya tidak akan dilakukan sembarangan, tidak asal-asalan, 

melainkan dengan segala hormat dan penuh dengan kebenaran, dalam 

menanggapi kesalahan sesama ia akan mudah memaafkan. Segala hal yang 

dilakukan oleh seseorang itu akan selalu berusaha menghindari hal-hal tercela 

yang jauh dari kebaikan, karena orang yang menjalankan laku akan selalu 

mengharapkan kebaikan dan kedamaian. 

 

SIMPULAN  

Dimensi ketuhanan merupakan dimensi vertikal dalam ajaran masyarakat 

Jawa. Dimensi vertikal atau ketuhanan mencakup ranah hubungan masyarakat 

Jawa terhadap Tuhan-nya. Ajaran tata laku dalam dimensi vertikal di Serat 

Wedhatama ialah (1) sembah raga,(2) sembah cipta, (3) sembah jiwa, dan (4) 
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sembah rasa yang disebut dengan catur sembah. Keempat sembah dalam Serat 

Wedhatama secara konsep merupakan ajaran tata laku dalam ilmu laku Jawa yang 

bersifat universal dan dapat diaplikasikan kedalam berbagai macam agama yang 

ada di Indonesia.  

Hubungan antar manusia merupakan sebuah dimensi horisontal dalam 

ajaran masyarakat Jawa. Hubungan manusia adalah hubungan sosio-kultural yang 

saling terkait antara manusia dengan manusia lainnya. Hubungan antarmanusia 

dalam Serat Wedhatama berupa (1) memahami ilmu, (2) paham akan tiga perkara, 

dan (3) maaf memaafkan.  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sevara praktis sebagai (1) sarana 

refleksi diri dalam menjaga harmonisasi hubungan antarmanusia dan manusia 

dengan Tuhan dalam kehidupan religi dan sosial, (2) penelitian ini juga 

disarankan agar dijadikan sebagai sarana bahan ajaran dalam menjaga hubungan 

antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari, dan (3) kandungan ajaran dalam Serat 

Wedhatama dapat dijadikan sebagai bahan untuk membentuk karakter bangsa. 
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ABSTRAK 

 
Pola-pola fonologis reduplikasi bahasa Madura lintas dialek ini terkait dengan 

unsur internal bahasa khususnya  interface morfologi dan fonologi. Madura 

sebagai salah satu identitas etnik terkenal karena dua hal, yakni  aspek fonologis 

dan reduplikasinya. Teori yang digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh berupa kombinasi teori morfologi generatif dan fonologi genaratif. 

Adapun permasalahan dalam pola-pola fonologis reduplikasi bahasa Madura 

meliputi (a) pola fonologis pengkopian segmen dan alternatif penambahan afiks; 

(b) arah  reduplikasi, yakni posisi bentuk ulang dari bentuk dasarnya, yang 

sekaligus terkait dengan tipe reduplikasi yang memberlakukan bentuk ulang 

sebagai prefiks, infiks atau sufiks; serta (c) kaidah-kaidah yang berlaku di 

dalamnya.  

Kata kunci: pola fonologis, reduplikasi, dan lintas dialek 

 

 

PENDAHULUAN 

Penggunaan suatu bahasa di setiap daerah atau lokasi geografis yang 

berbeda akan menunjukkan corak atau pola yang berbeda pula (bandingkan 

Comrie, 1981:197; Trudgil, 1980:54). Oleh karena itulah bahasa-bahasa di dunia 

dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan corak atau pola yang dimilikinya, 

yang dikenal dengan tipologi bahasa.  

Faktor geografis di atas sangat terlihat jelas pada unsur fonologi dalam 

sebuah penggunaan bahasa. Itu wajar terjadi, mengingat unsur fonologi 

merupakan aspek yang paling labil dalam setiap bahasa. Kelabilan itu turut 

mempengaruhi proses pembentukan kata, tidak terkecuali dalam reduplikasi 

bahasa Madura.  

Beberapa dekade (Spencer, 1993:151), reduplikasi sangat diminati oleh 

pakar fonologi generatif maupun morfologi generatif. Sebagai salah satu dari 

proses pembentukan kata yang dikenal, reduplikasi tidak dapat ditemukan dalam 

semua bahasa. Akan tetapi, proses tersebut dalam bahasa Madura menunjukkan 

produktivitas tinggi. 
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  Pola-pola fonologis reduplikasi dalam bahasa Madura  selain 

produktivitasnya yang tinggi,  juga sangat variatif. Fenomena ini dapat dilihat 

pada sejumlah contoh di bawah ini, yang semua memiliki root ‗bentuk asal‘  

[kɛrɛm] ‗kirim‘.  

Tabel 1.1  Aneka Pola Reduplikasi 

 

Bentuk Asal Bentuk Dasar Bentuk Jadian 

kɛrɛm 

kɛrɛm KK rɛm-kɛrɛm KB 

ŋɛrɛm KK 
rɛm-ŋerɛm KK 

ŋanŋɛrɛm KK 

akɛrɛm KK 
arɛm-kɛrɛm KK 

akakɛrɛm KK 

kɛrɛman KK rɛm-kɛrɛman KK 

ŋɛrɛmi KK rɛm-ŋɛrɛmi KK 

   

Secara lintas dialek fenomena di atas  berpeluang lebih beragam. 

Keragaman tersebut dapat terjadi melalui proses morfologi yang lain, seperti 

afiksasi dan komposisi, mengingat bahasa Madura sebagai salah satu bahasa 

nusantara yang memiliki tipologi aglutinasi. 

Hal ini merupakan keunikan bahasa Madura dan merupakan bidang kajian 

yang cukup menarik untuk dicermati. Selain itu, kajian morfologi bahasa Madura 

akan menjadi tidak lengkap tanpa kajian tentang reduplikasi, sehingga dapat 

dikatakan bahwa proses ini sama pentingnya dengan kedua proses morfologis 

lainnya, yakni afiksasi dan pemajemukan.  

Reduplikasi dalam pengertian ini adalah suatu proses pembentukan kata 

yang menghasilkan kata ulang. Secara implisit, dalam proses pembentukan kata 

ini terdapat satuan yang diulang, yakni bentuk dasar dan satuan yang menjadi 

duplikatnya, yakni bentuk ulang. Kedua satuan tersebut secara bersama-sama 

mendukung sebuah struktur yang dikenal dengan kata ulang.  

Penelitian pola-pola fonologis reduplikasi bahasa Madura secara lintas 

dialek belum pernah ditemukan. Kalau pun ada kecenderungan hasil kajian 
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terdahulu terbatas pada satu dialek tertentu; kajian hanya terfokus pada perspektif 

morologi; dan teori yang digunakan senderung masih teori struktural.  Dengan 

demikian rencana penelitian ini layak ditindaklanjuti.  kajian terhadap 

reduplaikasi bahasa Madura dapat dipastikan belum tuntas.  Kalau pun ada, kajian 

dilakukan dengan pendekatan teori struktural yang biasanya dibahas secara 

singkat dalam konteks morfologi untuk sebuah penyusunan tata bahasa singkat 

tentang Bahasa Madura. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas secara rinci 

reduplikasi bahasa Madura berdasarkan pendekatan teori Morfologi Generatif. 

 Reduplikasi sebagai salah satu proses pembentukan kata tercakup dalam 

kajian morfologi. Akan tetapi pada kajian ini reduplikasi sebagai bagian dari 

morfologi juga dikaitkan dengan fenomena fonologi, mengingat kajian ini yang 

sifatnya lintas dialek.  

 Aspek fonologi yang dilibatkan dalam kajian ini berkaitan dengan pola 

pengkopian segmen yang terjadi pada proses pembentukan kata secara lintas 

dialek. 

Bedasarkan hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan secara umum sebagai berikut.  Bagaimanakah teori 

morfologi dan fonologi  generatif mampu mengakomodasi fenomena reduplikasi 

bahasa Madura secara lintas dialek? Rumusan masalah umum tersebut dapat 

dijabarkan secara lebih rinci sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah pola-pola fonologis  pengkopian segmen dan alternatif 

penambahan afiks dalam reduplikasi  bahasa Madura secara lintas 

dialek?  

2) Bagaimanakah arah  reduplikasi dalam proses morfologi  bahasa Madura 

secara lintas dialek?  

3) Bagaimanakah kaidah-kaidah yang berlaku di dalamnya? 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah melakukan rintisan kajian 

morfologi bahasa Madura secara transformasi generatif dengan melibatkan aspek 

fonologi generatif , serta mencari kemungkinan pengembangan aplikasi teori 

morfologi generatif pada proses reduplikasi. Secara khusus penelitian ini 

bertujuan untuk  mendeskripsikan secara analitik: 
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1) pola-pola fonologis  pengkopian segmen dan alternatif penambahan 

afiks dalam reduplikasi  bahasa Madura secara lintas dialek;   

2) arah  reduplikasi dalam proses morfologi  bahasa Madura secara lintas 

dialek;  

3) kaidah-kaidah yang berlaku di dalamnya 

Berdasarkan tiga hal tersebut diharapkan akan diperoleh temuan atau sekurang-

kurangnya inovasi terhadap kajian reduplikasi secara generatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Morfologi Generatif 

Gagasan Morfologi Generatif  berawal saat munculnya makalah Chomsky 

tahun 1970 yang berjudul "Remarks on Nominalisation". Gagasan tersebut 

pertama kali direspon oleh Moris Halle tahun 1972 dalam makalahnya yang 

berjudul "Morphology in a Generative Grammar" pada kongres para linguis di 

Bologn. Setahun kemudian makalah tersebut diterbitkan dengan judul 

"Prolegomena to a Theory of Word Formation" dan buku inilah selanjutnya 

menjadi landasan dari semua penelitian morfologi sampai saat ini (Dardjowidjojo, 

1988 :31-32).  

Pandangan Chomsky tersebut banyak memepengaruhi para linguis, seperti 

Halle, Aronoff, Scalise dan Spencer. Teori Morfologi Generatif selanjutnya 

mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan munculnya sejumlah artikel 

maupun buku-buku. Teori ini pada prinsipnya merumuskan tentang bentuk kata 

atau Word Formation yang intinya adalah suatu mekanisme yang terdiri atas 

input, proses dan output, 

Moris Halle merumuskan kerangka dasar teori morfologi ini pada tahun 

1973 dalam bukunya Prolegomena to a Theory of Word Formation sebagai 

berikut: 
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Skema 1 : Word Formation Rule dari Halle 

Teori morfologi yang dirumuskan Halle ini menetapkan bahwa input dari 

Word Formation adalah morfem, sehingga teori ini terkenal dengan nama 

Morpheme-Based Approach. Terkait dengan proses pembentukan kata meliputi 

(1) kaidah pembentukan kata (KPK) dan (2) saringan. Pada kedua tahap itulah 

proses pembentukan kata dilakukan secara optimal dan selanjutnya dihasilkan 

suatu output awal yaitu kata-kata yang sudah berterima di dalam penggunaan 

bahasa, yang secara formal ditampung oleh suatu wadah yang dinamakan kamus. 

Dari kamus inilah kata-kata itu diambil untuk digunakan dalam gramatika 

(untaian kalimat-kalimat) serta diverbalisasi lewat ujaran dalam konteks fonologis 

dan akhirnya dihasilkan ujaran atau bahasa sebagai output final. 

Pembahasan reduplikasi bahasa Madura ini juga mempertimbangkan teori 

Morfologi Generatif yang dikembangkan oleh Mark Aronoff (1976). Ada pun 

konsep-konsepnya yang relevan antara lain (1) lexem-based approach, dan (2) 

kaidah penyesuaian kembali readjustment rule)  dan kaidah pemenggalan 

(truncation rule). 

Pemaduan dua kerangka teori di atas akan mampu mengakomudasi 

fenomena reduplikasi dalam bahasa Madura. Pemaduan ini perlu dilakukan 

mengingat konsep yang dikemukakan Halle tidak mampu mengakomudasi 

reduplikasi bahasa Madura yang menggunakan bentuk dasar berupa kata 

kompleks, baik kata berafiks, kata majemuk, atau pun kata ulang. Konsep yang 

dikekukakan Aronoff, tidak mampu mengakomudasi reduplikasi yang 

berkombinasi dengan afiksasi. Dengan demikian perlu adanya formulasi baru 

Daftar 

Morfem 

 

KPK  
 

Saringan 
 

Kamus 

 

Sintaksis 
 

Fonologi 
 

Output  
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untuk dijadikan acuan dalam reduplikasi bahasa Madura. Formulasi baru ini 

dirancang sebagai berikut.  

       

 

Skema 2 : Modifikasi Word Formation Rule  

 

 Skema pembentukan kata di atas terdiri atas tiga bagian, yakni,  input,  

proses, dan  output. Pertama, input berupa daftar satuan yakni daftar satuan 

gramatikal yang berpeluang terlibat dalam reduplikasi. Jadi tidak hanya sebatas 

leksem seperti versi Aronoff, dan tidak juga hanya berupa morfem seperti versi 

Halle, tetapi lebih luas dari itu bahkan bisa berupa satuan gramatikal frasa. Kedua, 

proses terdiri atas proses dan kaidah pembentukan kata (KPK) dan proses seleksi 

atau penyaringan. Ketiga, output adalah bentuk jadian yang berterima secara 

fonologis dan aplikatif secara sintaksis yang masuk dalam kamus. Deskripsi 

lengkap reformulasi Word Formation Rules dapat dilihat pada skema 3. 

 

2)  Proses Morfologi 

 Proses morfologi dikenal juga dengan proses pembentukan kata. Sejumlah 

linguis memberikan klasifikasi yang berbeda tentang proses morfologi yang 

terjadi dalam bahasa-bahasa di dunia. Reduplikasi merupakan salah satu proses 

pembentukan kata yang disebutkan di dalamnya (Ramlan, 2012:53-82; Arifin, 

2009:8-16). Sementara itu Lieber (2010), Spencer (1993:150) dan Russel 

(1999:107) lebih mengaitkan reduplikasi sebagai proses pembentukan kata dengan 

aspek fonologis, yakni proses pengkopian segmen. 

Daftar Satuan 

Input 

 

KPK  
 

Saringan 
 Kamus 

Output 

 

 

Sintaksis 
 

Fonologi 

Proses 

 

 

KPK  



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

82 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

 

3) Reduplikasi 

Katamba (1993:180)  menyebutkan bahwa reduplication is a process where 

by an affix is released by phonological material borrowed from the base. 

Broselow dan McCarthy (dalam Katamba, 1993:184) menyebutkan, reduplication 

is a special case of ordinary affixational morphology, where the affixes are 

phonologically underspicified, receiving their full phonetic expression by copying 

adjacent segmens. Sementara itu Russel (1999:107), Russel (2014) menyatakan 

bahwa sejumlah bahasa memarkahi makna-makna tertentu dengan cara mengkopi 

sebagian atau seluruh bentuk dasarnya, yang dikenal dengan reduplikasi. 

Ungkapan senada tentang reduplikasi dinyatakan oleh Lieber (2010:80) bahwa 

reduplication is a morphological process in which all or part of the base is 

repeted. Adapun contoh yang ditampilkan sebagai berikut. 

 

a. Hausa (Newman 2000: 42) 

 bāya  ‗behind‘  bāya bāya  ‗a bit behind‘ 

 gàba  ‗forward‘  gàba gàba  ‗a bit forward‘ 

 ƙasà  ‗below‘  ƙasà ƙasà  ‗a bit below‘ 

 

b. Samoan (Mosel and Hovdhaugen 1992: 229) 

 ‗apa  ‗beat, lash‘  ‗apa‗apa  ‗wing, fin‘ 

 au  ‗flow on, roll on‘ auau  ‗current‘ 

 solo  ‗wipe, dry‘  solosolo  ‗handkerchief ‘ 

 

c. Samoan (Mosel and Hovdhaugen 1992: 223) 

 lafo  ‗plot of land‘  lalafo  ‗clear land‘ 

 lago  ‗pillow, bolster‘  lalago  ‗rest, keep steady‘ 

 pine  ‗pin, peg‘  pipine  ‗secure with pegs‘ 

 

Terkait dengan pernyataan tentang reduplikasi di atas, bentuk ulang yang 

dikopi dari bentuk dasar diberlakukan seperti afiks. Dengan demikian berdasarkan 
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posisi bentuk ulangnya, reduplikasi dibedakan atas (a) reduplikasi yang 

memberlakukan bentuk ulang sebagai prefiks; (b) reduplikasi yang 

memberlakukan bentuk ulang sebagai sufiks; dan (c) reduplikasi yang 

memberlakukan bentuk ulang sebagai infiks (Katamba, 1993:186-191). 

Menurut Ramlan (2012:65), reduplikasi atau proses pengulangan adalah 

pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan 

variasi fonem maupun tidak. Lebih lanjut Ramlan mengklasifikasikannya atas (a) 

reduplikasi seluruh atau penuh, (b) reduplikasi sebagian, (c) reduplikasi dengan 

kombinasi afiks, dan (d) reduplikasi dengan perubahan fonem. 

Selain pengklasifikasian di atas Durie (1985:38-43) membedakan beberapa 

jenis reduplikasi, yakni (a) reduplikasi mengeraskan, (b) reduplikasi pola 

fonologi, dan (c) reduplikasi silabel kata. Pengklasifikasian tersebut secara rinci 

dipaparkan sebagai berikut. 

1. Reduplikasi mengeraskan : untuk menegaskan arti : jamak atau penekanan.  

2.  Reduplikasi pola fonologi : variasi antara dua bagian (2 buah morfologi) 

a. Silabel kata terakhir mengalami pengulangan  

b. Silabel kata pertama + perubahan bunyi  

c. Penekanan Silabel kata dapat bervariasi  

d. Variasi yang tidak beraturan. 

3. Pengulangan Silabel kata  

Contoh : 

Kupu-kupu > kekupu  

1 2    1  2     1Ø1 2   

Berdasarkan sejumlah konsep dan pengklasifikasian pola reduplikas di atas, 

landasan teori pada kajian ini digunakan pola kombinasi yang dirancang sebagai 

berikut. 

1. Reduplikasi penuh, berupa pengkopian seluruh segmen bentuk dasar.  

- Arah gerak pengulangan (A = association, L-R atau R-L, mengikuti 

pola yang dominan/jelas). 

- Perlakuan terhadap bentuk ulang sebagai afiks, disesuaikan dengan 

posisinya. 
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2. Redulikasi sebagian, dapat mengadopsi reduplikasi pola fonologi dan 

pengulangan suku kata. 

- Arah gerak pengulangan (A = association, L-R atau R-L, terkait 

dengan posisi bentuk ulang). 

- Perlakuan terhadap bentuk ulang sebagai afiks, disesuaikan dengan 

posisinya‘ 

- Bentuk ulang berpeluang sebagai prefiks, infiks, atau pun sufiks. 

3. Reduplikadi dengan kombinasi afiks 

- Reduplikasi dan afiksasi terjadi secara bersamaan 

- Ada dua tipe afiks yang berbeda, yakni afiks sebagai imbuhan, dan 

afiks yang berupa bentuk ulang. 

- Arah gerak pengulangan (A = association, L-R atau R-L, terkait 

dengan posisi bentuk ulang). 

- Perlakuan terhadap bentuk ulang sebagai afiks, disesuaikan dengan 

posisinya. 

- Bentuk ulang berpeluang sebagai prefiks, infiks, atau pun sufiks. 

4. Reduplikasi dengan perubahan fonem  

- Berkaitan dengan AS = Autosegmental Spreading 

- Tipe reduplikasi ini dapat terjadi pada pola 1, 2, atau 3, sehingga 

tidak akan dibahas pada bagian tersendiri. 

 Berdasarkan sejumlah pendapat di atas dan sejumlah fenomena yang 

terdapat dalam reduplikasi, maka secara skematis reduplikasi dalam kajian ini 

secera generatif dapat direformulasi sebagai berikut. 

 kabupatɛn                                kabupatɛn                                  kabupatɛn     
 

                      R                                                  KS      

                      P                                                 R - L  
 

KVKVKVKVK             KVKVKVKVK +  KVKVKVKVK               KVKVKVKVK  +  KVKVKVKVK 

                                                                

 

 
 

                                                                              kabupatɛn 
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  Skema 3 : Modifikasi Word Formation Rule untuk Reduplikasi 

 Pada mulanya dalam Word Formation Rule Halle metetapkan morfem 

sebagai dasar pendekatan, kemudian Aronoff  menetapkan leksem sebagai dasar 

pendekatan. Pada kajian ini Daftar Satuan (DS) ditetapkan sebagai dasar 

pendekatan. DS yang terdapat pada skema di atas untuk sementara berupa satuan 

segmental, dan masih berpeluang untuk diisi satuan suprasegmental (cukup 

relevan dengan tonal languages). Hal ini dilakukan untuk mencover satuan-satuan 

yang terlibat dalam proses pembentukan kata, termasuk di dalamnya reduplikasi.  

 Daftar satuan segmental di atas sangat cocok untuk diterapkan pada proses 

morfologis yang terjadi dalam bahasa-bahasa aglutinasi. Hal yang mungkin 

dipandang relatif ganjil adalah masuknya satuan frase ke dalam DS. Dalam bahasa 

 

Saringan 
 

Kamus 

 

2. Morfem Unik 

 

KPK 

 

1. Afiks, Klitik 

 

Daftar Satuan 

DS 

 

3. Prakategorial 

 

 4.Kata Simpleks 

 

5. Kata Kompleks 

 

6. Frasa 

 

Pola Reduplikasi 

1. R.Penuh 

2. R.Sebagian 

3. Red.+ Afiks 

 

 

 

 

 

 

 

Ideosinkresi 

 

Kata Potensial 

 

Aneka Kaidah 

Kopi Segmen 

K. Penyesuaian 

K. Pemenggalan 

 

Bentuk 

 

Makna 

 

Tipe  Reduplikasi 

1. R sbg Prefiks 

2. R sbg Infiks 

3. R sbg Sufiks 

4. R sbg Konfiks 

 

 

 

 

 

 

Arah Reduplikasi 

PROSES MORFOLOGI 

INPUT PROSES OUTPUT 

 

Kategori 
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aglutinasi, seperti bahasa Indonesia hal tersebut sangat aplikatif. Hal ini dapat 

dilihat pada proses morfologis berikut. 

Contoh pada afiksasi: 

{ke-an}  + tidak hadir    ketidakhadiran 

 {meng-/-kan} + bebas tugas  membebastugaskan 

 {meng-/-kan} + non aktif  menonaktifkan 

 

Contoh pada reduplikasi: 

orang tua (FN)   orang-orang tua (reduplikasi pada inti) 

     orang tua-tua (reduplikasi pada atribut) 

baik sekali (FAdj)  baik-baik sekali (reduplikasi pada inti) 

     baik sekali-sekali (reduplikasi pada atribut) 

 

KESIMPULAN 

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan bagian dari proses 

pembentukan kata yang tercakup dalam bidang morfologi, yang berkaitan dengan 

bidang fonologi.  Tujuan jangka pendek untuk memperoleh hasil kajian secara 

lintas dialek. Hal tersebut akan dijadikan salah satu pijakan untuk kajian jangka 

panjang yang terkait dengan etnolinguistik atau antropolinguistik. Penelitian 

jangka panjang yang direncanakan berkaitan dengan karakteristik etnik Madura 

secara lintas dialek berdasarkan struktur internal bahasanya.  

 Secara kualitatif, penelitian Pola-pola Fonologis Reduplikasi Bahasa 

Madura Lintas Dialek ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait dengan unsur 

internal bahasa khususnya  interface morfologi dan fonologi. Hal tersebut 

dilakukan mengingat bahasa Madura sebagai salah satu identitas etnik Madura 

terkenal karena dua hal tersebut, yakni  aspek fonologis dan reduplikasinya. 

Penelitian ini mencoba menggabungkan kedua fenomena tersebut, mengingat 

produktivitas reduplikasi bahasa Madura yang tinggi dan pola fonologisnya yang 

sangat variatif apalagi secara lintas dialek.  

Teori yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh berupa 

kombinasi teori morfologi generatif dan fonologi genaratif. Kedua teori tersebut 
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diaplikasikan untuk menjawab permasalahan terkait  pola-pola fonologis 

reduplikasi bahasa Madura secara lintas dialek. Adapun permasalahan dalam 

pola-pola fonologis reduplikasi bahasa Madura meliputi (a) pola fonologis 

pengkopian segmen dan alternatif penambahan afiks; (b) arah  reduplikasi, yakni 

posisi bentuk ulang dari bentuk dasarnya, yang sekaligus terkait dengan tipe 

reduplikasi yang memberlakukan bentuk ulang sebagai prefiks, infiks atau sufiks; 

serta (c) kaidah-kaidah yang berlaku di dalamnya. Ketiga permasalahan tersebut 

secara lintas dialek akan menunjukkan keberagaman dan kecenderungan yang 

berbeda. 

Data bahasa Madura lintas dialek akan diambil dari  tiga dialek bahasa 

Madura di pulau Madura, yang meliputi empat kabupaten, yakni kabupaten 

Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Melalui teknik rekam audio dan 

teknikn rekam akustik, data-data yang diperoleh ditranskripsi secara fonetis, dan 

dikomparasikan pola-polanya untuk kemudian diklasifikasi. Dukungan program 

akustik yang menggunakan Program Speach Analyzer diharapkan dapat 

meperjelas pola-pola fonologis yang ditemukan. 

Hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat (1) melengkapi tata bahasa 

Madura, mengingat kajian linguistik bahasa Madura yang masih terbatas, 

sehingga dapat dijadikan pengayaan bahan ajar; (2) mengembangkan dan 

mengevaluasi teori Morfologi dan Fonologi dengan memanfaatkan hasil IPTEK 

berupa penggunaan program akustik Speach Analizer, sehingga kedua bidang 

ilmu tersebut relatif mampu menjawab berbagai fenomena kebahasaan dalam 

semua  bahasa. Dengan demikian tingkat generalisasinya semakin baik. 
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ABSTRAK: 

Photography is one among sixteen subsectors within Indonesia 

Creative Industry. Thus photography have its value of being a 

commodity, a cultural capital, and cultural commodifications. 

Thereof makes it prone to an accusations photography is 

machinemade. The challenge is if there‘s a form of standards thats 

applicable to benchmarking photography as artwork either 

functioning a commodity, culture capital, or cultural 

commodifications of a creative industry? This article is to propose 

a method of benchmarking photography. 

Keywords: Creative Industry, Benchmarking, Photography Standards 

PENDAHULUAN 

Fotografi adalah bagian dari desain besar dunia industri kreatif, salah satu 

dari 16 subsektor industri kreatif yang diakui pemerintah Indonesia dalam perpres 

17/2015. Maka semesta wacana dalam tulisan ini adalah meletakkan fotografi 

sebagai bagian dari industri kreatif yang memiliki budaya (Bildung) sesuai 

namanya, yakni berhubungan dengan budaya kreatif dan terpengaruhi budaya 

industri. Seperti ayam dan telur, hubungan resiprokal diantara keduanya tak 

memiliki titik akhir.  

Fotografi memiliki matra yang unik baik sebagai komoditas, sebagai 

kapital budaya, pun sebagai komodifikasi budaya. Secara terminologi, komoditas 

adalah produk atau jasa yang tak terbedakan dari hal yang semacam diantara 

industri yang sama atau sejenis, sedemikian hingga jika terjadi transaksi maka hal 

itu dilakukan lebih karena adanya pembandingan terhadap harga dibanding alasan 

kualitas atau penggayaan. (Mulcahy, 2017, hal. xv). Kapital budaya (cultural 

capital) adalah sekumpulan elemen simbolis seperti keterampilan, kesukaan, 

postur, busana, sopan santun, kepemilikan atas benda-benda, tanda pengenal, dan 

mailto:eny_erawati@yahoo.com
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lain sebagainya yang menunjukkan bahwa seseorang adalah bagian dari kelas 

sosial tertentu. (Mulcahy, 2017, hal. xvi). Komodifikasi budaya (cultural 

commodification) adalah ekspresi budaya yang revolusioner atau post-modern, 

yang dapat dijual kepada budaya yang saat itu mendominasi; karenanya 

komodifikasi selalu tentang hal yang terdepan. 

Keunikkan fotografi terletak pada nasab kelahirannya serta daya 

adaptifnya terhadap atmosfer kekinian. Keterikatan fotografi dengan teknologi 

adalah seperti bayi dan rahim yang menaunginya. Fotografi mengada karena 

semangat untuk berketerampilan (artifice) dalam menggunakan teknologi demi 

memudahkan manusia dalam mencatat sejarahnya (wirkungsgeschichte). Hal ini 

membuat fotografi tak bisa serta merta melepas diri dari entitasnya sebagai produk 

seni (artwork) sekaligus tak terpisahkan dari teknologi dan industri.  

Sebagai cabang seni, fotografi memiliki darah genetis industri yang 

membuatnya rentan untuk dituduh sebagai hasil kerja mesin belaka -karenanya 

sebagian seniman berpikir bahwa tidak tepat mengkategorikan fotografi sebagai 

cabang seni. Namun tak membuatnya serta merta dapat dikategorikan sebagai 

produk pabrikan, karena karya fotografi tak bisa dinilai dari berapa banyak per 

satuan waktu, berapa lama per proses per buah, atau berapa jepret per fotografer 

per orang. Standar yang dipakai sebagai parameter dalam ranah fotografi bukanlah 

semata-mata soal kuantitas atau percepatan belaka. Juga bukan soal selera atau 

konsep imajinasi semata.  

Satu hal yang pasti sama dari jaman ke jaman tentang fotografi adalah 

bahwa fotografi lahir dari sebuah sistem berpikir yang kreatif. Fotografi adalah 

produk dari sistem berpikir kreatif, yang bukan hanya harus memiliki dan 

memenuhi standar estetik, namun juga harus mematuhi standar komunikatif. 

Prinsip-prinsip yang berlaku di dunia foto menunjukkan kualitas lingkungan dan 

semesta dunia fotografi. Sesuatu yang menarik dan mudah untuk ditampilkan 

secara estetik disebut fotogenik. Gaya bersosmed yang bertumpu pada kegiatan 

berfotografi disebut instagramable (maka tidak ada WA-able, atau FB-able). 

Bahkan aneka teknologi sengaja didesain bagi mereka yang hobi berat 

berfotografi menggunakan dirinya sebagai/termasuk sebagai obyek; aneka produk 
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berlabel ―selfi‖. Tidak ada yang tidak kreatif di dunia fotografi. Atau tepatnya: 

jika tidak kreatif, maka bolehjadi bukan fotografi. 

Dilahirkan dari semangat memiliki keterampilan penguasaan teknologi 

(artifice), dilandasi hasrat percepatan ala industri, bersifat kekinian menyejarah 

dan menjadi yang terdepan di masa kini, untuk tumbuh dan dibesarkan oleh daya 

pikir kreatif.  

Metode kaum industri dalam mengelola diri adalah dengan 

membudayakan iklim kerja yang menerapkan kontrol kualitas atas produk dan 

pegawainnya. Tidak hanya dengan menerapkan sistem sertifikasi terhadap 

fotografernya belaka, namun juga perlu menerapkan sistem tata kelola mutu total 

(total quality management) yang kemudian diharmonisasi dengan benchmarking 

atau metode penilaian kualitas dan mutu dengan pembandingan terhadap standar 

yang berlaku di segala aspek dalam ranah fotografi itu sendiri. Tulisan ini 

menyajikan usulan metode dan standarisasi yang sebaiknya dipakai sebagai 

landasan dalam pembandingan dengan standar yang berlaku di bidang fotografi. 

 Sebagai komoditas industri kreatif, fotografi disetarakan dengan film, 

video, TV, dan animasi untuk kategori yang filosofi teknologinya sejenis. Filosofi 

dunia visual berteknologi rekam adalah image atau gambar adalah teks. Fotografi 

disetarakan dengan desain grafis untuk kategori fungsinya sebagai alat 

komunikasi. Bahwa sebuah gambar yang tidak memiliki pesan untuk disampaikan 

atau pesannya tidak dapat dibaca oleh pemirsanya maka ia dianggap tidak 

berfungsi komunikatif. Untuk fungsinya sebagai alat indikator, fotografi 

disetarakan dengan visual indicator seperti jam sebagai penunjuk waktu, atau 

osiloskop sebagai penunjuk berfungsinya alat fital tubuh. Kebenaran yang 

ditunjukkan oleh fotografi sebagai indikator visual adalah tak terbantahkan, atas 

satu satuan waktu. Matahari tak mungkin terbit di barat, maka foto yang dibuat 

pada golden hour tak mungkin terjadi jika fotografernya menghadap ke timur. 

Mengaku memotret punama di Bromo pada tanggal 21 Agustus 2017 adalah 

musykil. Atau memotret purnama di langit yang biru bukanlah hoax, dan lain 

sebagainya. Masih membincangkan tentang fotografi sebagai komoditas (sebuah 

produk fotografi) namun pasti tidak bisa dilakukan oleh ―pabrik‖ fotografi, 
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jikapun ada sesuatu yang semacam itu di dunia ini. Bahkan fotografi telah lama 

menjadi alat bukti yang sah dalam pengadilan. Bulan September ini, kota 

Surabaya menerapkan dipakainya kamera CCTV dan foto rekamannya untuk 

menindak pelanggaran lalu lintas pada semua pengendara lalin di Surabaya. 

Kebenaran yang ditunjukkan oleh fotografi adalah kebenaran yang tak 

terbantahkan dan berdasar hukum tetap. 

Fotografi sebagai kekayaan budaya (cultural capital) maupun sebagai 

komodifikasi budaya (commodification culture), fotografi memiliki hubungan tak 

terelakkan dengan industri karena keterikatannya pada alat berteknologi dari sejak 

tahap perekaman hingga pada teknologi proses optimalisasi pengolahan rekaman 

demi menghasilkan sebuah karya fotografi. Jika fotografi hanya melihat pada 

peralatan kerjanya belaka, maka paradigma fotografi adalah hasil kerja mesin 

pengotomatisasi (fabrikasi) adalah valid. Meski hubungan tersebut tidak serta 

merta menjadikan fotografi tergolongkan sebagai produk industri berjenis 

pabrikan, tak dapat dipungkiri bahwa fotografi lahir karena keinginan manusia 

yang berpikir dan berfilosofi industrialis, demi mencatat sejarah yang berpengaruh 

dalam kehidupannya dengan cara yang semudah dan secepat mungkin.  

Fotografi sebagai kekayaan budaya (cultural capital) dilihat sebagai 

kegiatan kreatif yang non-pabrikan. Bagi keilmuan etnografi misalnya, 

fotoetnografi harus mampu menangkap dan menceritakan elemen elemen 

etnografis yang dapat teramati, dan atau terlekatkan pada sesuatu atau seseorang. 

Sekedar mesin yang mampu merekam secara fotografis tak akan bisa 

melakukannya dengan tepat. 

Metode menentukan kualitas sebuah produk industri terklasifikasi dalam 4 

(empat) cara, yaitu: pertama, metode pengendalian mutu (quality control/QC). 

Kedua, metode pengendalian penjaminan mutu (quality assurance/QA) beserta 

standarisasinya. Ketiga, manajemen tata kelola mutu total (total quality 

management/TQM). Keempat adalah pembandingan terhadap standar yang 

berlaku (benchmarking). Benchmarking di era kekinian adalah menggunakan 

metode Lean Six Sigma, yang menggabungkan metode Lean Management dengan 

Six Sigma. 
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PEMBAHASAN 

Metode 

―The indicators define the construct rather than the other way around‖ 

demikian simpulan Bohrnstedt.  Mengaplikasikan metode penelitian deskriptif, 

tulisan ini menyajikan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi indikator kunci 

dalam penilaian pemeringkatan di bidang fotografi. Indikator tersebut kemudian 

diturunkan menjadi standar-standar untuk dapat diperbandingkan baik sebagai 

komoditas, sebagai kekayaan budaya, maupun sebagai komodifikasi budaya 

visual di Indonesia. Proses pembandingan tersebut disebut sebagai benchmarking. 

Didasarkan pada asumsi bahwa fotografi memiliki standar universal yang berlaku 

juga di negara lain, maka standar fotografi di negara lain dapat dipakai dan/atau 

diadaptasi sebagai standar kegiatan berbasis budaya visual fotografi di Indonesia. 

Asumsi yang kedua adalah bahwa fotografi memiliki sifat fleksibel, yang 

membuatnya dapat disejajarkan dengan anak cabang seni rupa, maupun sebagai 

sub sektor bidang industri kreatif. Asumsi ketiga adalah bahwa kapital fotografi 

adalah sebuah kekayaan intelektual (intellectual properties) seseorang yang tidak 

dapat serta merta dihapus atau dipindahtangankan dengan alasan apapun. 

Standarisasi Pengukuran 

Dalam hal fungsinya sebagai hasil dari sebuah industri kreatif, fotografi 

seharusnya memiliki standar yang dapat dipakai sebagai acuan dalam menetapkan 

penilaian kualitas atasnya, baik penilaian yang menggunakan metode 

pengendalian mutu, penjaminan mutu, manajemen tata kelola mutu total, maupun 

pembandingan dengan standar-standar tertenu dalam industri fotografi 

(benchmarking). Ketidaktepatan dalam menentukan standar yang dipakai dalam 

pemeringkatan fotografi di era Data Besar ini terutama karena ia adalah bagian 

dari industri kreatif akan membuatnya mudah tereliminasi dari kiprahnya di dunia 

industri kreatif. Paradigma yang selama ini berlaku, bahwa standarisasi fotografi 

hanya dapat diberlakukan terhadap pelaku pembuat atau fotografernya saja 

sebagai upaya mengontrol kualitas adalah paradigma yang memerlukan 

pembaruan. Fotografi khususnya yang berada di Indonesia seharusnya 
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menerapkan metode benchmarking agar dapat dinilai setara dan standar dibanding 

dengan subsektor industri kreatif lainnya. 

Salah satu cara mengukur keberhasilan sebuah proyek adalah dengan 

mengukurnya dengan 7 (tujuh) kriteria, yaitu: (1) sumber daya (resources), (2) 

pembiayaan (cost), (3) waktu yang dibutuhkan (time), (4) luas cakupan (scope), 

(5) kualitas (quality), (6) keselamatan/keamanan dan tindakan (safety and 

actions). (Investopedia, 2015) 

Fotografi sebagai komoditas budaya visual memiliki beberapa elemen 

pembentuk yang terdiri dari (1) pelaku pembuat karya atau fotografer sebagai 

produsen, (2) konten yang direkam beserta prosesnya, (3) konteks tujuan 

presentasinya, (4) hasil buatannya (karya fotografi seni), serta (4) habitat fotografi 

sebagai medium interaksi antar pemangku kepentingan di ranah ini. Dari masing-

masing elemen itulah standar fotografi seharusnya diukur dan ditetapkan.  

Definisi kualitas yang berlaku secara umum di dunia industri terdiri dari 

beberapa dimensi yaitu: (1) dimensi kualitas pemenuhan keinginan, (2) dimensi 

kualitas kesesuaian, (3) dimensi ketersediaan, dan (4) dimensi luasan ranah 

cakupan. Kualitas pemenuhan keinginan bertumpu pada tiga aspek kualitas yaitu 

data dari riset pasar, konsep, dan spesifikasi yang ditawarkan. Dimensi kesesuaian 

ditentukan dari tiga aspek kualitas yaitu: a) teknologi yang digunakan, b) para 

pelaku dan budayanya dalam proses produksi, dan c) manajemen produksinya. 

Dimensi ketersediaan adalah tentang a) reliabilitas, b) perawatan, dan c) daya 

dukung logistik. Sementara dimensi luasan ranah cakupan adalah tentang kualitas 

a) ketepatan waktu (promptness), b) daya kompetensi, dan c) integritas. 

Terdapat lima dimensi kualitas menurut Harvey & Green yaitu: Pertama, 

Exceptional yaitu memenuhi standar keluaran unggulan atau jika tidak memenuhi 

standar tertingginya maka mengetahui batas standar  terendah yang dapat diterima 

dan harus dilampaui. Kedua, Perfection, kesempurnaan atau konsistensi (mengacu 

pada tindakan spesifik dimana sempurna berarti tanpa cacat dengan berfokus pada 

proses dan hasil atau keluaran. Ketiga, Fitness for purpose yaitu kesesuaian antara 

kualitas yang disasar seperti yang didefinisikan oleh penyedia. Keempat, Value for 

money yaitu upaya penajaman pada efisiensi dan/atau efektifitas. Kelima, 
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Transformation, yang berfokus pada peningkatan dan penguatan (Yorke & 

Vidovich, 2016, hal. 45) 

Pada akhirnya, fotografi seharusnya bersepakat demi menetapkan 

bagaimana cara melindungi karya fotografi seni yang dihasilkannya untuk 

menjadi sebuah IP (intellectual property). Di era Data Besar, persoalan privasi 

dan manajemen identitas adalah masalah yang paling nyata terutama bagi dunia 

fotografi. Eropa dengan PRIMEnya (Privacy and Identity Management for 

Europe) mendanai puluhan riset dan pengembangan (R&D) demi menghasilkan 

penalaran yang bertumpu pada dilahirkannya landasan tepat demi melahirkan 

kebijakan yang meningkatkan perlindungan terhadap hak privat dan manajemen 

identitas. (Camenisch, Leenes, & Sommer, 2011) Seharusnya, masyarakat 

fotografi di Indonesia bersepakat untuk membuat kebijakan tentang IP ini sebagai 

bagian tak terpisahkan dari standar kualitas fotografi. 

Daya Saing 

―The effectiveness of competing is determined by the ability of the entity to 

continuously improve through the implementation of innovative changes leading 

to the achievement of designated purposes‖ (Rostek, 2015, hal. vii). Terdapat 

beragam definisi tentang istilah daya saing. Mekanisme rivalitas terdiri dari 3 hal, 

yaitu: (1) competitive advantages measured by achieved benefits yaitu keunggulan 

daya saing yang diukur dari pemerolehan laba/keuntungan, (2) concerns 

motivating companies to more efficient actions yaitu kepedulian untuk 

memotivasi perusahaan agar menerapkan efisiensi ke dalam tindakan nyata, (3) a 

lack of space for all the competing enterprises in the market and as consequent 

consequence yakni berkurangnya ruang dan ajang kompetisi antar 

perusahaan/studio/fotografer yang bersaing di pasar sebagai konsekuensi dari 

eliminasi pasar, dan adaptasi pengusaha terhadap perubahan iklim usaha. (Rostek, 

2015, hal. 1) 

Mengalami evolusi definitif tentang daya kompetitif, dari era pertengahan 

abad 20 yang mendefinisikan daya kompetitif sebagai competitive advantage 

depends mainly on the size of financial and tangible capital, berubah menjadi a 

state monopoly is harmful for the economy yaitu campur tangan pemerintah 
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adalah membahayakan bagi perekonomian, sebuah usaha menolak camput tangan 

pemerintah dalam iklim bisnis.  

Konsep daya saing yang terdiri dari 4 elemen, yaitu: (1) objectives atau 

tujuan, (2) resources atau sumber daya, (3) choice atau pilihan, dan (4) efficiency 

atau efisiensi. (Rostek, 2015, hal. 3) Tujuan bukanlah tentang tujuan sebuah badan 

usaha atas dirinya sendiri, namun pada seberapa besar keinginannya untuk meraih 

posisi pasar. Sumber daya meliputi batas, cakupan dan fleksibilitas pengambilan 

keputusan. Sementara pilihan dan efisiensi lebih tentang sikap terhadap fenomena.  

Industri kreatif yang memiliki darah seni dalam dirinya tentu menganggap 

bahwa mekanisme kompetisi seperti itu adalah mekanisme kompetisi yang brutal, 

karena eksistensi hanya diukur dari laba, efektifitas, dan kemenangan atas 

rivalitas. Tidak ada tempat atau penghargaan bagi raihan kebijaksanaan 

(verstehen) dan kehalusan budi (bildung). Tidak ada penghargaan bagi mereka 

yang menjadi cendekia (gebildet). Sedemikian hingga definisi daya saing 

khususnya di dunia industri kreatif perlu mendapatkan pembaruan. 

Strategi Efektifitas 

Strategi efektifitas adalah pengukuran efektifitas sebuah pengambilan 

keputusan. Menghasilkan strategi daya saing yang memuat dari 3 hal, yaitu: (1) 

compete scope atau cakupan daya saing, (2) compete way atau cara bersaing, (3) 

compete source yaitu karakteristik tentang kekuatan daya saing. (Rostek, 2015, 

hal. 6) 

Metode pengklasifikasian daya saing (Rostek, 2015, hal. 16) terdiri dari: 

(1) analisis strategi, (2) analisis kualitatif, dan (3) analisis kuantitatif seperti tertera 

pada diagram berikut  

 

Bagan 1Pengklasifikasian Daya Saing 
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Model pengembangan daya saing terdiri dari: (1) potensi daya saing, (2) 

keunggulan daya saing, (3) instrumen bersaing, dan (4) posisi daya saing,  

digambarkan oleh Stankiewicz (Rostek, 2015) dalam bagan berikut: 

 

Bagan 2 Model Pengembangan Daya Saing 

Benchmarking 

―Benchmarking is an external view of internal activities, functions or 

operations in order to achieve continuous improvement‖ (Rostek, 2015, hal. 33). 

―The essence of benchmarking is the process of identifying the highest standards 

of excellence for products, services, or processes, and then making the 

improvements necessary to reach those standards, commonly called best 

practices‖ dimana standar keunggulan atas produk, jasa, atau proses ditentukan 

berdasarkan evaluasi keinginan dan kebutuhan pengguna produk. 

Klasifikasi dari benchmarking terdiri dari pembandingan dengan objek 

pembanding yang terdiri dari kinerja, strategi, dan proses; dan pembandingan 

dengan ranah pembanding yang terdiri dari benchmarking internal, benchmarking 

kompetitif, benchmarking fungsional, dan benchmarking generik, seperti 

tergambar dalam bagan berikut: 

 

Bagan 3 Klasifikasi Tipe dari Benchmarking 

Sementara proses benchmarking atau pembandingan terhadap standar terdiri dari 

6 tahapan (Rostek, 2015)  
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Bagan 4 Benchmarking 

Terminologi benchmarking, terdiri dari: (1) Internal benchmarking yaitu 

pembandingan kinerja antar departemen/divisi dari organisasi yang sama 

bertujuan untuk menemukan best practice di bidang tersebut, (2) Competitive 

benchmarking yaitu membandingkan antar para pemimpin pasar demi 

membandingkan kinerja dan hasil, (3) Functional benchmarking adalah 

pembandingan fungsi tertentu dari industri untuk menentukan yang pemain atau 

pemroses terbaik di industri tersebut, (4) Generic benchmarking yaitu 

pembandingan proses dari kemajuan dibandingkan operator proses terbaik, 

apapun industrinya.  

―Main objective of benchmarking, which is the improvement of efficiency, 

productivity and/or quality owing to the use of proved patterns, developed and 

verified by group or market leaders‖ (Rostek, 2015) 

Komodifikasi Budaya 

Berikut adalah penjelasan tentang konsep budaya dan hal-hal yang 

menyertai kebijakan budaya (cultural policy) (Mulcahy, 2017, hal. vii): (1) to 

reveal the relationship between political cultures and the particular expression of 

public cultures yang mengupas hubungan antara budaya politis dan budaya 

masyarakat dalam berekspresi; (2) to give an overview of what is entailed in 
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public culture as a public policy yang membahas selintas pandang tentang hal-hal 

yang menyertai kebijakan budaya dalam masyarakat berbudaya; (3) to outline 

objectives and justification of public culture that are surveyed yang menegaskan 

tujuan dan penilaian terhadap budaya masyarakat yang diamati; (4) to consider 

how culture is defined and its implifications for formulating a public policy yang 

membahas bagaimana sebuah budaya didefinisikan dan bagaimana implikasi dari 

perumusan kebijakan masyarakat terhadap budaya itu sendiri; (5) sebuah CODA 

untuk memberikan gambaran prediktif tentang tren di masa depan dalam 

kebijakan budaya.  

 Kebijakan komodifikasi budaya yang ditunjukkan dalam bentuk kebijakan 

budaya (cultural policy) pada setiap bangsa dan negara berbeda beda. Amerika 

misalnya memiliki budaya Hidden-Hand Culture (Mulcahy, 2017, hal. 3), dimana 

hampir segala hal yang berkaitan dengan seni dan budaya (galeri, museum, opera 

houses, dan symphony halls) dibangun dari kecintaan dan/atau dimiliki oleh 

pribadi-pribadi yang tidak dimunculkan sosoknya. Diantara masyarakat yang 

dikepung aneka pajak yang melangit, perhatian dari pribadi-pribadi berbudi ini 

dikumpulkan dan diwujudkan dalam bentuk kontribusi nyata untuk menyokong 

pemeliharaan aspek seni dan budaya; yang pada akhirnya membentuk dan 

memaksa pemerintah untuk menyesuaikan kebijakannya demi merespon 

kontribusi nyata tersebut.  

Berbentuk sebagai society (lembaga swadaya swakarsa) antara lain 

National Endowment for the Arts (NEA), National Endowment for the Humanity 

(NEH), Corporation for Public Broadcasting (CPB), dan Institute of Museum and 

Library Services (ILMS), adalah beberapa society yang berkerjasama dengan 

pemerintah. Sementara itu terdapat pula society yang autonomous, non-

commercial yang dimiliki oleh pribadi dan berstatus non-profit, semisal The 

Public Broadcasting System (PBS), dan National Public Radio (NPR). 

Kebijakan komodifikasi budaya di Canada adalah cultural restatement 

(penyajian kembali identitas budaya). Stereotype Canada yang fifty-first American 

state membuat sebagian dari kolonialis Canada merasa perlu untuk 

mendefinisikan kembali apa identitas budaya Canada itu.  
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Kebijakan komodifikasi budaya di Perancis adalah sebuah keunikkan 

tersendiri. Kala negara lain dapat menginisiasi atau memutuskan dihentikannya 

upaya diplomasi, Perancis telah mensublimasi diplomasi ke dalam kebijakan luar 

negerinya sejak berabad yang lalu. Dimana esensi dari diplomasi budaya ini juga 

relatif konsisten, memproyeksikan civilizazion francaise yang terdiri dari 

kesantunan (manners), gaya hidup (style of living), cuisine (kuliner), dan fashion 

(mode), termasuk beaux-arts dan literari atau temuan-temuan intelektual.  

Kebijakan komodifikasi budaya di Afrika adalah rekonstruksi budaya. 

Dimana South African National Art Festival (NAF) adalah perwujudan dari 

rekonstruksi tersebut, yang menuntut penghentian paparan budaya eropa dan 

budaya kulit putih lainnya. NAF adalah ―the biggest annual celebration of the arts 

on the African continent‖ dengan tujuan ―promotes an evolving core culture that 

is iteself constituted by the pooling of different cultural streams from which the 

citizens of the country derive‖. (Mulcahy, 2017, hal. 107) 

Standar Kualitas dalam Fotografi 

Penetapan standar kualitas terhadap sosok pelaku tentu berbeda dengan 

penetapan standar kualitas terhadap hasil atau benda-benda. Demikian pula 

penetapan standar kualitas terhadap penerapan proses produksi tentu berbeda 

dengan penetapan standar kualitas terhadap kepuasan pengguna yang 

berhubungan dengan selera. 

Standar kualitas terhadap sosok pelaku sebagai produsen dapat dilakukan 

dengan metode sertifikasi profesi seperti yang dilakukan di banyak negara. 

Sertifikasi profesi dilakukan setelah melakukan sinkronisasi antar standar yaitu 

antara standar industri dengan standar pendidikan di bidang fotografi. Dalam hal 

penetapan standar profesi fotografi ini, Inggris menjadi satu satunya negara yang 

memberi ruang dan penghargaan yang sangat besar pada pameran fotografi dan 

penerbitan buku fotografi sebagai parameter standar dalam penetapan profesi di 

bidang fotografi. Sebuah kebijakan yang mendorong tumbuhnya literasi dan sikap 

apresitif semua lapisan masyarakat terhadap karya fotografi untuk melindungi dan 

menegaskan jatidirinya sebagai cabang bidang seni. Sementara hampir semua 

negara lain menetapkan standarnya berdasarkan parameter standar pendidikan 
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yang berlaku di negara tersebut. Kesamaan parameter standarisasi profesi 

fotografi di semua negara selain Indonesia adalah dimasukkannya pemahaman 

fotografi sebagai bahasa visual (comprehension) sebagai ukuran keterampilan 

berfotografi. 

Standarisasi terhadap fotografer dibuat setelah terlebih dahulu menentukan 

kompetensi kunci yaitu kemampuan kunci atau generik yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan di bidang fotografi. Indonesia 

menerapkan 7 (tujuh) kunci kompetensi yang dijumpai baik pada SKKNI 

subsektor bidang keahlian desain grafis KEP.109/MEN/VI/2010 maupun 

subsektor bidang jasa multimedia KEP.115/MEN/III/2007, yaitu: (1) 

mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi, (2) 

mengkomunikasikan ide dan mengatur kegiatan, (3) merencanakan dan mengatur 

kegiatan, (4) bekerjasama dengan orang lain dan kelompok, (5) menggunakan ide 

dan teknik matematika, (6) memecahkan persoalan/masalah, (7) menggunakan 

teknologi.  

Gradasi pemeringkatan unjuk kerja kompetensi kunci terbagi menjadi 3 

(tiga) level berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan pada subsektor multimedia, 

yaitu tingkat 1 bagi mereka yang telah memiliki kemampuan untuk mengerjakan 

tugas rutin menurut cara yang telah ditentukan, tingkat 2 bagi mereka yang 

mampu mengerjakan tugas yang lebih rumit ditandai dengan otonomi pribadi 

terhadap pekerjaannya sendiri dan pekerjaan itu kemudian diperiksa oleh atasan, 

tingkat 3 bagi mereka yang mamou mengerjakan pekerjaan rumit yang tidak rutin 

untuk dikerjakan sendiri dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain. 

Standar kualitas konten yang termasuk sebagai faktor internal dalam ranah 

fotografi mengacu pada bagaimana sebuah pesan dikemas dalam bahasa fotografi. 

Menggunakan empat teori pokok fotografi sebagai parameter seperti dijelaskan 

oleh Dominic McIver Lopes dalam Four Arts of Photography, yang terdiri dari: 

(1) skeptisisme awal, (2) piktorialisme, (3) haluan lurus, dan (4) ambivalensi 

kekinian. (Lopes, 2016) 

Demikian pula dengan standarisasi internal fungsional berupa konteks 

yang menjadi tujuan presentasi foto, hal ini berkaitan dengan kanal media yang 
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dituju. Setiap media memiliki standarnya masing-masing mengacu pada 

bagaimana pengguna media menggunakan media tersebut (Lean user) dan 

bagaimana teknologi media dalam memproses, memproduksi, serta mendeliberasi 

kontennya pada pengguna medianya. Memunculkan terminologi standar cetak, 

standar tayang, atau standar penyetoran/pengiriman file foto. 

Standarisasi karya fotografi seni sebagai produk (commodity) mengalami 

pergeseran yang sangat jauh dari jaman ke jaman. Namun standar tertinggi relatif 

tetap, yakni bahwa bahwa kualitas karya fotografi seni tertinggi adalah yang 

diproduksi untuk kepentingan museum dan galeri, sehingga bernama ―gallery 

quality‖. Standar gallery meliputi teknik cetak (printing technique), tingkat daya 

tahannya terhadap faktor pemicu perubahan, bahan dasar cetakan, dot-per-inch 

atau pixel-per-inch, kualitas pixel warna, jejak keasaman kertas (harusnya acid 

free), hingga pada standar bagaimana memperlakukan pemameran (display) dan 

pengemasan karya. 

Standarisasi fotografi sebagai kekayaan budaya (cultural capital) meliputi 

keberhasilan fotografi dalam menampilkan hal-hal yang menggambarkan 

identitas, ciri khas, atau kekuatan pesan dan/atau filosofi dari sebuah kebudayaan. 

Budaya atau kebudayaan dalam hal ini adalah cultivation of intellectual and 

aesthetic sensibilities. (Mulcahy, 2017, hal. xxii). ―Culture is the process of 

becoming educated, polished, refined, that is the state of being civilized. In this 

sense, culture suggest a process for the deliberate and systematic acquisition of 

intelectual sensibility‖.  Maka standarisasi fotografi sebagai kekayaan budaya 

harus menunjukkan adanya pertimbangan serta menunjukkan tingkat kepekaan 

intelektual yang memadai. National Art Education Association (NAEA) -dalam 

hal ini terma nasional tidak membatasi hanya pada demografi satu negara- 

menetapkan apa yang disebut sebagai National Standards for Visual Art 

Education berdasarkan tingkat pendidikan yang sudah dilalui.  

National Standards for Visual Art Education, Grades K-12 

1. Understanding and applying media, technique, and process 

2. Using knowledge of structure and funstions 

3. Choosing and evaluating a range of subject matter, symbols and ideas 

4. Understanding the visual arts in relation to history and culture 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

103 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

5. Reflecting upon and assessing the characteristic and merits of their work and work 

of others 

6. Making connections between visual arts and other discipline 

Ketika standar tersebut diadaptasi ke dalam fotografi, International Center 

of Photography (ICP) (Way, 2006, hal. 76) memberikan rincian penjelasan 

sebagai berikut:  

Standar 1 memahami aplikasi media, teknik dan proses fotografi, yang 

ditunjukkan dengan (1) mampu membuat foto, mampu mengoperasikan kamera, 

menghitung eksposure, memilih fokus, menata pencahayaan, dan membingkai 

komposisi gambar, (2) di dalam kelas kamar gelap, pebelajar mempelajari tentang 

kimiawi fotografi (dilution and ratios), timing, dan bagaimana menangani 

material dengan benar dan aman, (3) ketika mengedit sebuah foto pebelajar 

memiliki kejelasan tujuan dan mengerti bagaimana sebuah foto dinilai sebagai 

foto komunikatif dan atau mampu memberikan penilaian apakah teknik yang 

dipilihnya menghasilakn foto yang komunikatif, (4) dalam hal proyek final, 

pebelajar harus membuat gambar secara bersama dan mempresentasikan apa yang 

diketahuinya berupa slide, pameran, atau cetakan. 

Standard 2, mampu memakai pengetahuannya tentang struktur dan fungsi 

dengan (1) mampu berdiskusi tentang bagaimana membuat foto, memiliki 

pemahaman tentang apa itu fotografi, bagaimana ia dibuat,  dan apa sajakah 

elemennya. (2) pebelajar mampu menunjukkan pengetahuan fotografi mereka 

dengan menunjukkan karya penugasan yang sudah purna, portofolio, dan proyek 

kelas. 

Standar 3, mampu memilih dan mengevaluasi rentangan topik, symbol, 

dan ide. Ditunjukkan dengan (1) mampu untuk memilih genre dari rentang ragam 

jenis genre, penggayaan, aplikasi, dan pokok bahasan tertentu ketika 

mendiskusikan dan membuat karya fotografi, (2) pebelajar mampu 

mengkomunikasikan ide mereka melalui fotografi dengan aktifitas bantuan demi 

penugasan dan proyek akhir, (3) pebelajar mampu mengapresiasi interpretasi 

ketika membincangkan karyanya sendiri maupun karya orang lain. 
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Standar 4, memahami hubungan seni visual dengan budaya. Ditunjukkan 

dengan (1) pebelajar mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah dan 

budaya, serta pengaruh fotografi ketika mendiskusikan saat menemui karya 

kontemporer, mengunjungi museum, atau saat bertemu dengan seniman tamu, (2) 

dapat menghubungkan kesejarahan dengan kajian budaya sebagai bahan 

penugasannya. 

Standar 5, mampu melakukan refleksi dan menguji karakteristik yang 

terdapat pada karya mereka dan pada karya orang lain. Ditunjukkan dengan (1) 

pebelajar menuliskan refleksi mereka atas karya buatan mereka sendiri, membuat 

jurnal, menulis atau menggambar kreatif dalam rangka merespon foto, (2) 

pebelajar menuliskan kritik atas karyanya sendiri dan karya rekan sekelas di 

dalam kelas, (3) pebelajar mendiskusikan kualitas foto yang bersejarah dan 

kontemporer yang ditampilkan dalam presentasi slide, kunjungan ke museum, dan 

presentasi seniman tamu.  

Standar 6, mampu membuat hubungan antara seni visual dengan disiplin 

lain. Ditunjukkan dengan (1) membuat proyek kelas yang dapat menghubungkan 

antara fotografi dan disiplin keilmuan lainnya seperti ilmu-ilmu sosial, sastra dan 

lain sebagainya. 

Standarisasi fotografi sebagai komodifikasi budaya (cultural 

commodfication) adalah tentang meletakkan standar fungsi dari kebijakan 

fotografi dalam bingkai kesesuaian dengan tujuannya.  Kompleksitas dari budaya 

masyarakat (public culture) membutuhkan dukungan pengambil kebijakan 

(pemerintah) untuk mendukung tujuan kualitatif tertentu dalam masyarakat 

terutama terhadap dimensi estetis yang bertujuan memberi informasi pada 

masyarakat tentang sense of the self (tahu diri). Public Policy and The Arts yang 

dihasilkan oleh National Endowment of the Arts (NEA) adalah salah satu contoh 

sebuah upaya untuk menetapkan standar perlakuan terhadap segala cabang dunia 

seni sebagai komodifikasi budaya. 

Indonesia menerapkan kebijakan politik ekonomi kreatif sebagai wujud 

komodifikasi budaya yang dilakukan berbentuk pemeringkatan terhadap semua 

subsektor penunjang ekonomi kreatif. Tujuan pemeringkatan kabupaten/kota 
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kreatif adalah untuk: (1) melakukan pemetaan ekosistem, potensi, best practice 

dan permasalahan pengembangan sistem ekonomi kreatif kabupaten/kota sebagai 

bagian dari ―Sistem Ekonomi Kreatif Nasional‖, (2) memberikan acuan 

pengembangan ekonomi kreatif untuk kabupaten/kota, (3) menjadi acuan bagi 

pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi kreatif 

kabupaten/kota, (4) menjadi dasar kegiatan fasilitasi dan pengembangan ekonomi 

kreatif kabupaten/kota oleh quadruple-helix.  

―Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang 

lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis ilmu 

pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi‖ (Deputi Infrastruktur 

Badan Ekonomi Kreatif - BEKRAF, 2016)  

Perpres 72/2015 menyebutkan elemen, dimensi dan indikator 

pemeringkatan subsektor ke 8 dari struktur ekonomi kreatif yaitu subsektor 

fotografi adalah sebagai sebagai berikut: Sebuah industri yang mendorong 

penggunaan kreativitas individu dalam memproduksi citra dari suatu objek foto 

dengan menggunakan perangkat fotografi, termasuk di dalamnya media perekam 

cahaya, media penyimpan berkas, serta media yang menampilkan informasi, demi 

menciptakan kesejahteraan dan juga kesempatan kerja.  

Tahapan proses pengembangan sistem ekonomi kreatif meliputi tahap 

tahap sebagai berikut: (1) tahap kreasi, (2) tahap produksi, (3) tahap distribusi, (4) 

tahap konsumsi dan (5) tahap konservasi. Bekraf juga menetapkan faktor Daya 

Ungkit yang didefinisikan sebagai sebuah kekuatan yang menyebabkan kita dapat 

mendapatkan sesuatu dengan usaha sekecil mungkin atau usaha yang sama 

dengan dengan hasil yang sebesar mungkin. Dimensi daya ungkit terdiri dari daya 

ungkit forward linkage yaitu kegiatan dimana sektor unggulan mampu mendorong 

sektor lain supaya lebih berkembang, dan backward linkage yaitu kegiatan sektor 

unggulan yang membutuhkan sektor lain untuk kelancaran kegiatannya.  

Tabel 1 Standarisasi Fotografi Komodifikasi Budaya 

No Tahapan 

Pengembangan 

Ekonomi Kreatif 

Standarisasi Fotografi – Komodifikasi Budaya: Ekonomi Kreatif 

1 Tahap Kreasi (1) Ketersediaan SDM yang mencipta/berkreasi dibidang fotografi,  

(2) ketersediaan pengetahuan tentang fotografi, berupa sumber 
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No Tahapan 

Pengembangan 

Ekonomi Kreatif 

Standarisasi Fotografi – Komodifikasi Budaya: Ekonomi Kreatif 

belajar, literatur, referensi, dokumen, kajian ilmiah dsb 

(3) inovasi, yaitu kegiatan melakukan modifikasi, diversifikasi, dan 

inovasi di bidang fotografi 

(4) ketersediaan teknologi yang khusus digunakan untuk tahap 

kreasi fotografi berupa kamera, pemindai dan sejenisnya 

(5) ketersediaan keterampilan khusus tahap kreasi fotografi yang 

dapat disertifikasi seperti workshop, kursus, lembaga pendidikan 

formal/non formal dan sebagainya 

(6) ketersediaan lembaga keuangan yang mendukung tahap kreasi 

seperti perbankan dan non perbankan 

(7) ketersediaan jejaring untuk mendukung tahap kreasi fotografi 

2 Tahap Produksi (1) Ketersediaan SDM tahap produksi fotografi, seperti asisten 

fotografer, redaktur foto, dan sebagainya 

(2) ketersediaan bahan baku untuk tahap produksi yang berasal dari 

berbagai sumber berdasarkan kualitas, kuantitas dan harga 

(3) standar dan sertifikasi serta sistem pengendalian mutu bahan 

baku, konten, dan kemasan tahap produksi 

(4) ketersediaan teknologi pendukung tahap produksi seperti 

komputer dan prosesor serta piranti lunak prosuksi 

(5) ketersediaan sarana yang mendukung tahap produksi seperti 

akses internet, cloud system dan mekanismenya, dan sarana 

komunikasi 

(6) ketersediaan lembaga keuangan yang mendukung tahap produksi 

seperti perbankan dan non perbankan 

(7) ketersediaan sarana pengumpulan hasil produksi fotografi 

3 Tahap Distribusi (1) ketersediaan sarana penyimpanan seperti gudang, museum, 

storage, cloud storage (habitat) dan semacamnya 

(2) moda distribusi yaitu ketersediaan sarana prasarana distribusi 

seperti mekanisme drive, kapasitas email berkas foto, dsb 

(3) sistem distribusi yaitu ketersediaan sistem distribusi seperti 

jaminan  kualitas, jaminan ketepatan waktu, minimnya 

kegagalan transaksi dsb 

(4) teknologi kemasan dan labelling, yaitu ketersediaan teknologi 

untuk identifikasi produk seperti mekanisme metadata dan 

perlindungan atas isi metadata berkas foto 

(5) infrastruktur yaitu ketersediaan infrastruktur yang mendukung 

tahap distribusi seperti watermarking (penanda air), kecepatan 

internet, rendahnya biaya display/cetak dsb 

(6) ketersediaan lembaga keuangan yang mendukung tahap 

distribusi seperti perbankan dan non perbankan 

4 Tahap Konsumsi (1) ketersediaan pengetahuan tentang kebutuhan konsumen seperti 

evaluasi demand, perluasan demand, segmentasi konsumen, dan 

peningkatan selera konsumen 

(2) ketersediaan sumber pengetahuan pada tahap konsumsi seperti 

buku, referensi, kliping dsb 

(3) ketersediaan teknologi untuk mempermudah tahap konsumsi 
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No Tahapan 

Pengembangan 

Ekonomi Kreatif 

Standarisasi Fotografi – Komodifikasi Budaya: Ekonomi Kreatif 

seperti page khusus berita ber-ilustrasi foto yang tersendiri di 

jejaring media sosial 

(4) infrastruktur yaitu ketersediaan infrastruktur yang mendukung 

tahap konsumsi seperti jejaring yang mendukung fotografi 

sebagai tulang punggung pertukaran informasinya, laman yang 

murah dan mudah berbasis penyajian karya fotografi dsb 

(5) ketersediaan lembaga keuangan yang mendukung tahap 

konsumsi seperti perbankan dan non perbankan 

(6) ketersediaan teknik pemasaran, riset dan pengembangan pasar, 

peta demand, benchmarking dsb  

5 Tahap 

Konservasi 

(1) ketersediaan SDM tahap konservasi yaitu kurator fotografi,  

(2) ketersediaan pengetahuan tentang konservasi fotografi,  

(3) ketersediaan mekanisme yang menjamin keberlanjutan misal 

pameran, simulasi dsb 

(4) ketersediaan teknologi yaitu mesin yang mendukung tahap 

konservasi 

(5) ketersediaan infrastruktur yang mendukung tahap konservasi 

semisal museum, galeri, atau perpustakaan dan ruang pamer 

(6) ketersediaan lembaga keuangan yang mendukung tahap 

konservasi perbankan dan non perbankan 

(7) ketersediaan jejaring komunitas yang mendukung tingkat 

konsumsi tingkat lokal, nasional, maupun internasional 

(8) ketersediaan tempat diseminasi kegiatan yang menginspirasi 

munculnya inovasi fotografi ekraf 

 

Benchmarking adalah upaya analisis untuk membandingkan kinerja 

dengan standar tertentu, baik internal maupun external. Benchmarking fotografi 

adalah metode tata kelola bidang usaha atau industri dalam ruang lingkup 

fotografi yang menjadi subsektor ke 8 dari 16 subsektor ekonomi kreatif atau 

industri kreatif; membuat fotografi harus mampu menyesuaikan tata kelolanya 

agar dapat tetap berposisi dan berdaya saing, baik sebagai komoditas, sebagai 

kekayaan budaya, maupun sebagai komodifikasi budaya. 

 

SIMPULAN 

Manakala teori pengembangan stategis bidang usaha dan manajemen 

dikembangkan, kesadaran bahwa pelaku usaha dari sebuah industri untuk 

mencapai tingkat daya saing tertentu juga mengalami peningkatan. Merujuk pada 

era dimana kita saat ini berdiri yakni era globalisasi, terdapat dua perspektif 
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tentang pengukuran daya kompetitif sebuah badan usaha, yaitu perspektif micro 

dimana pengukuran dilakukan terhadap daya saing sebuah badan usaha terhadap 

standar dirinya, sedangkan perspektif makro adalah pengukuran daya saing yang 

dibandingkan dengan badan usaha lain yang sejenis dalam lingkup regional 

maupun nasional.  

Benchmarking fotografi dilakukan dalam persepektif mikro dan makro. 

Tulisan ini membuktikan bahwa sertifikasi dan SKKNI bidang fotografi tidaklah 

mencukupi untuk dipakai sebagai acuan bersaing dan berkecimpung secara 

profesional di ranah fotografi sebagai cabang industri kreatif. Fotografer bisa 

disebut profesional bukan hanya ditimbang dari kecakapan dan kemahirannya 

dalam berfotografi, atau dari ketenaran diseminasi karyanya, atau dari omzet 

pertahunnya, namun juga meliputi keterampilan dalam melakukan benchmarking 

fotografi. Profesionalisme tidak hanya dilekatkan pada keterampilan, kemahiran, 

omzet, dan ketenaran, namun lebih pada raihan posisi dan kekuatan daya saing 

serta strategi tepat untuk memelihara atau meningkatkan daya saing dan berposisi 

dominan terhadap pasar.  

Memenangkan hati konsumen fotografi (berposisi pasar) tidak lagi semata-

mata diukur dan diperoleh dari raihan gelar akademik atau status profesionalitas 

dari sertifikasi, apalagi dari kejayaan nama fotografernya di masa lalu, namun 

lebih pada fleksibilitas kerja pada lingkungan kekinian dengan klien yang berdiri 

diatas teknologi yang terkini. Lean Six Sigma adalah metode melakukan 

benchmarking yang harus dilakukan juga oleh pelaku usaha bidang fotografi di 

Indonesia. 
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ABSTRAK 
 

Hasil penelitian ini adalah salah satu potret realitas sosial berbahasa 

masyarakat minoritas sebagai komunitas pendatang. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan realitas berbahasa 

pada masyarakan pendatang Mbojo di Mataram; (2) sikap bahasa 

masyarakat Mbojo di Mataram; dan (3) faktor-faktor apa sajakah 

yang mendukung sikap bahasa masyarakat Mbojo di Mataram. 

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif, dengan 

pendekatan fenomenologi. Data dikumpul dengan menggunakan 

teknik observasi, perekaman dan wawancara. Data dianalisis 

menggunakan model interaktif dengan tahap; (1) analisis data, (2) 

reduksi data, (penyajian data), dan (4) kesimpulan/verifikasi. 

Masyarakat Mbojo sebagai salah satu komunitas pendatang di 

Mataram menggunakan bahasa Indonesia, Sasak, dan Mbojo sebagai 

alat komunikasi dalam interaksi sosialnya. Sikap bahasa yang 

ditunjukkan, secara umum negatif, sebab hanya generasi utama yang 

masih konsisten menggunakan bahasa Mbojo, sedangkan generasi 

turunanya sudah tidak lagi mengapresiasi keberadaan bahasa Mbojo 

sebagai identitas etniknya. Faktor pendung sikap bahasa masyarakat 

Mbojo di Mataram sebagai berikut. (1) Orang tua yang tidak lagi 

merasa penting untuk mengarahkan anak-anaknya menjadikan 

bahasa Mbojo sebagai B1. (2) Belajar bahasa Mbojo menjadi terasa 

sulit, karena B1 yang digunakan adalah bahasa Indonesia. (3) 

Kurangnya apresiasi terhadap bahasa Mbojo, karena ingin 

memunculkan identitas baru sebagai keluarga modern. (4) 

Lingkungan interaksi/pergaulan yang dominan orang-orang suku 

Sasak. (5) Jarangnya ada interaksi dengan keluarga, karena sangat 

jarang pulang kampung.     

 

Kata kunci: sikap bahasa, masyarakat bahasa, dan bahasa Mbojo  

 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa adalah instrumen utama dalam interaksi kehidupan sosial. Oleh 

karena itu, eksistensi suatu bahasa dapat dilihat dan ditemukan di dalam realitas 

mailto:erwindonggo@gmail.com
mailto:maryanisri218@gmail.com
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kehidupan sosial suatu kelompok (masyarakat tutur). Dalam konteks 

Keindonesiaan,  kini kita mengenal adanya bahasa daerah sebagai identitas 

kedaeran yang merupakan konsekwensi dari adanya keragaman suku bangsa, dan 

bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara 

merupakan konsekwensi sikap politik bangsa, serta kita juga dihadapkan dengan 

bahasa Inggris dan bahasa Asing lainya guna ikut berpartisipasi dan berkompetisi 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dibidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, maka dalam interaksi kehidupan 

sehari-hari masyarakat Indonesia pada umumnya dihadapkan dengan adanya fakta 

sosial yang kita kenal dengan peristiwa kontak bahasa. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Tomason (dalam Suhardi 2009: 39) Peristiwa kontak bahasa 

adalah pemakaian lebih dari satu bahasa di tempat dan pada waktu yang sama.    

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu teretorial wilayah hukum 

yang disebut sebagai provinsi, di dalam nya terdapat satuan kepulauan yang terdiri 

dari pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Sementara itu, kedua pulau Sumbawa 

dan Lombok dihuni oleh beberapa suku yang berbeda, yaitu suku Sasak di pulau 

Lombok serta suku Samawa dan Mbojo di pulau Sumbawa. Dengan demikian, 

maka masyarakat pulau Lombok/suku Sasak adalah masyarak pemilik bahasa 

Sasak, masyarakat suku Samawa adalah pemilik/penutur bahasa Samawa, 

sedangkan suku Mbojo (masyarakat Bima dan Dompu) adalah pemilik/penutur 

bahasa Mbojo. Seperti bahasa-bahasa daerah yang lainya di nusantara, bahasa-

bahasa tersebut juga mengemban fungsi-fungsi ideal, yaitu sebagai lambang 

identitas dan kebanggaan etnik, serta sebagai sarana komunikasi intraetnik. 

Fungsi-fungsi ini secara perlahan-lahan nampaknya mengalami pengurangan 

terutama pada generasi sekarang. Oleh karena itu, mestinya ada upaya sistematis 

dan kontinu oleh semua pihak untuk menjaga dan melestarikan, agar bahasa-

bahasa tersebut mengalami pemertahanan dan dapat diselamatkan dari ancaman 

kepunahan. Pada sisi lain, kita mestinya melihat betapa peristiwa kontak bahasa 

yang terjadi di dalam realitas sosial kehidupan masyarakat pada umumnya dan 

khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini berdampak luas hingga pada 

prilaku/sikap bahasa. Realitas yang demikian itu, kini dapat kita maknai sebagai 
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reaksi dan respon suatu masyarakat bahasa terhadap eksistensi bahasa-bahasa 

yang diperkenalkan dan dapat digukannya dalam interaksi sosial sehari-hari.  

Di era keterbukaan sekarang ini, orang bisa saja berasal dari suatu 

daerah/etnik tetapi belum tentu ia menguasai bahasa daerahnya sebagai identitas 

kelompok/etniknya, atau bahkan dia dapat berbahasa lain tetapi tidak dapat 

menggunkan bahasa asalnya. Demikian sebaliknya, bisa jadi dia dapat menguasai 

semua bahasa daerah yang dia kuasai, tetapi kecenderunganya menggunkan 

bahasa asalnya. Kemungkinan-kemungkinan seperti ini, bisa jadi menjadi teka-

teki bagi kita, apakah anggota kelompok suatu masyarakat yang tinggal di tengah-

tengah kelompok sosial lainya masih menggunakan bahasa kelompok/etniknya 

ataukah menggunakan bahasa lain yang baru ia kenal di lingkungan sosial tempat 

tinggalnya yang sekarang?  

 

METODE PENELITIAN 

Sebagaimana yang tertera pada judul, penelitian ini dilaksanakan di Kota 

Mataram, yaitu salah satu daerah yang merupakan bagian dari teritorial wilayah 

Provinsi NTB. Lokasi penelitian tepatnya dilakuakan di beberapa titik saja, yaitu 

di Pagutan, Pagesangan Barat, Pagesangan Timur, dan Pejeruk. Penentuan lokosi 

dengan mempertimbangkan basis komunitas pendatang yag berasal dari Bima, 

baik Kabupaten Bima, Kota Bima maupun Kabupaten Dompu. Data yang 

dibutuhkan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah berupa realitas 

penggunaan bahasa yang diperoleh melalui kegian pengamatan dan rekam, serta 

didukung oleh data hasil wawancara. Rancangan penelitian yang digunakan 

adalah rancangan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.  

 

PEMBAHASAN    

Realitas Berbahasa pada Masyarakat Mbojo di Kota Mataram 

 Masyarakat Mbojo sebagai salah satu komunitas pendatang di Kota 

Mataram yang berdomisili Mataram dalam dinamika kehidupan sosialnya sehari-

hari dihadapkan pada realitas peristiwa kontak bahasa yang memaksa mereka 

untuk terus beradaptasi sebagai konsekwensi keberadaanya di tengah-tengah 
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komunitas masyarakat Sasak sebagai komunitas lokal mayoritas. Dalam interaksi 

sosial tersebut, mereka dihadapkan pada tiga pilihan bahasa sebagai alat interaksi 

komunikasi sehari-hari. Tiga pilihan bahasa yang dimaksud adalah bahasa Mbojo 

sebagai identitas kelompoknya, bahasa Sasak sebagai alat komunikasi mayoritas 

masyarat yang ada di sekitar lingkungan sosial mereka, dan bahasa Indonesia 

sebagai identitas nasional dan sekaligus menjadi alat komunikasi antar kelompok 

etnik yang ada di lingungan sosial tersebut.  

Sebagai kelompok minoritas, mereka merasa pentingnya memiliki 

pengetahuan dan kemampuan menggunakan bahasa Sasak sebagai alat 

komunikasi. Dengan kondisi yang mulanya terkesan memaksa, kini mereka sudah 

dapat berkomunikasi dengan bahasa Sasak dengan lancar, layaknya masyarakat 

penutur bahasa Sasak. Namun demikian, tidak berarti mereka sudah tidak lagi 

berbahasa Mbojo dalam interaksi sosial mereka sehari-hari. Bahasa Mbojo, bahasa 

Sasak, dan bahasa Indonesia mereka gunakan secara bergantian pada situasi-

situasi tertentu dalam ranggka menjalin interaksi sosial yang sangat beragam.  

Dalam beberapa kesempatan, bahkan terlihat adanya peristiwa tutur yang 

melibatkan tiga bahasa sekaligus, baik secara bergantian (alih kode), maupun 

dengan cara mencampurnya/penyelipan (campur kode). Situasi komunikasi seperti 

ini nampaknya terlihat unik, bahkan terasa lucu bagi sebagian orang yang baru 

mendengarnya.   

Temuan lain dari realitas berbahasa pada masyarakat Mbojo sebagai 

komunitas pendatang di kota Mataram adalah adanya fakta bahwa beberapa 

generasi tidak terbiasa menggunakan bahasa Mbojo sehingga terlihat kaku/lucu 

pada situasi tertentu saat mereka dipaksa/diharuskan menggunakan bahasa 

tersebut. Ada juga diantara mereka yang hanya mengerti, tetapi tidak dapat 

menggunakan bahasa Mbojo. Bahkan beberapa diantaranya tidak sama sekali 

mengenal (tidak dapat menggunakan dan tidak mengerti). 

   

Sikap Bahasa Masyarakat Mbojo di Mataram 

Sikap bahasa masyarakat Mbojo sebagai komunitas pendatang di kota 

Mataram dapat dicermati melalui gejala sosial yang terlihat pada uraian tentang 
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realitas berbahasa pada masyarakat Mbojo di atas. Gejala-gejala kecenderungan 

yang ditunjukkan oleh masyarakat  Mbojo sebagai penutur bahasa Mbojo adalah 

potret sikap bahasa masyarakat yang diperlihatkan oleh masyarakat penuturnya 

yang dalam hal ini adalah masyarakat Mbojo sebagai komunitas pendatang di kota 

Mataram. 

Untuk memperoleh gambaran tentang sikap bahasa masyarakat Mbojo 

sebagai komunitas pendatang di Kota Mataram, maka perlu dipetakan klasifikasi 

kelompok generasi masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa yang dimaksud di atas 

adalah masyarakat penutur suatu bahasa yang dalam hal ini adalah masyarakat 

Mbojo, yaitu masyarakat penutur bahasa Mbojo. Pemetaan  kelompok generasi 

diklasifikasikan berdasarkan usia/hierarkis silsilah dalam keluarga, yaitu sebagai 

berikut. (1) Generasi awal, generasi utama/pertama yang lahir dan besar di 

kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. (2) Generasi 

menengah/muda, generasi kedua/anak keturunan pertama yang lahir, besar dan 

telah menikah di Mataram. (3) Generasi akhir/anak-anak, generasi keturunan 

kedua/cucu dari generasi utama. 

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data observasi, rekam, maupun 

wawancara dapat disimpulkan, bahwa pada generasi awal intensitas komunikasi 

dalam keluarga antara istri dan suami cenderung menggunakan bahasa Mbojo, 

sedangkan komunikasi dengan anggota keluaga dalam rumah baik kepada anak 

maupun cucu dominan menggunakan bahasa Indonesia, kadang-kadang 

menggunakan bahasa Sasak, tetapi jarang menggunakan bahasa Mbojo. Bahasa 

Mbojo hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan anak ketika ada keluarga 

(tua/mahasiswa) yang bertamu ke rumah, tetapi tidak digunakan untuk 

berkomunikasi dengan cucu. Dalam hal berkomunikasi dengan tamu, mereka 

menunjukkan sikap yang beragam. Kepada tamu sesame suku umumnya 

digunakan bahasa Mbojo, sedangkan tamu masyarakat Sasak diajak 

berkomunikasi dengan bahasa Sasak.  

Generasi menengah, pada realitas komunikasi generasi kedua ini cenderung 

menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang-orang di rumah, 

kadang-kadang menggunakan bahasa Sasak. Dalam hal berinteraksi dengan tamu, 
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secara umum mereka menggunkana bahasa Indonesia dan kadang-kadang 

menggunakan bahasa Sasak jika berbicara dengan masyarat Sasak. Pada 

umumnya mereka mahir berbahasa Sasak, tetapi tidak bisa berbahasa Mbojo, 

namun mereka mengerti. 

Generasi akhir atau anak-anak sebagai generasi ketiga mereka nampaknya 

menunjukkan perilaku berbahasa yang jauh berbeda dari generasi-genarasi 

sebelumnya. Secara umum mereka menunjukkan kecenderungan menggunakan 

bahasa Indonesia, baik saat berbicara dengan semua anggota keluarganya, maupun 

bicara dengan tamu dan kerabatnya. Perilaku berbahasanya hanya mengalami 

perubahan pada saat mereka berbicara dengan teman sebaya yang berbahasa 

Sasak dengan menggunakan bahasa Sasak itupun hanya untuk merespon jika 

temanya menggunakan bahasa Sasak. Generasi ini tidak dapat berbahasa Mbojo 

dan bahkan tidak mengerti. 

 

Tabel. Sikap Bahasa Komunitas Pendatang 

 

No. 
KG/Peristiwa 

Komunikasi 

Sikap Bahasa 
Keterangan Sikap Bahasa 

BM BI BS 

 1. 

Generasi Awal 

Positif dan proporsional 

- suami/Istri *   

- anak/cucu  * + 

- tamu ED *   

- tamu Sasak   * 

2. 

Generasi Menengah Negatif  

kecenderungan BI, bisa BS dan 

hanya mengerti BM  
- Ortu/Istri/Anak  *  

- tamu umumnya  *  

- tamu Sasak  * + 

3. 

Generasi Akhir Negatif  

cenderung BI, bisa BS, & tdk 

bisa BM  
- Ortu/nenek/saudara  *  

- tamu/kerabat  *  

- teman   * + 

 

Berdasarkan fakta perilaku berbahasa masyarakat Mbojo di atas, maka 

secara umum masyarakat bahasa (masyarakat penutur bahasa Mbojo) sebagai 

komunitas pendatang di Mataram menunjukkan sikap negatif terhadap bahasanya 

(bahasa Mbojo) yang mestinya menjadi identitas sosial/kelompok etnik, sekaligus 

sebagai alat komunikasi intra keluarga/etnik.   
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Implikasi dari kecenderungan sikap bahasa masyarakat Mbojo sebagai 

komunitas pendatang di Mataram sebagai akibat dari peristiwa kontak bahasa 

dalam interaksi sosial masyarakat tersebut berdampak pada gejala pergeseran 

bahasa masyarakat tersebut yang nampak pada kecenderungan perubahan prilaku 

berbahasa dari generasi tua yang mulanya dapat menggunakan bahasa-bahasa 

secara proporsional, yaitu menggunakan bahasa Mbojo sebagai alat komunikasi 

dengan anggota keluarga, dan kerabat sesuku dan menggunakan bahasa Sasak saat 

berkomunikasi dengan tetangga dan tamu suku sasak sebagai bentuk apresiasi dan 

penghargaan terhadap lawan bicara.  Namun demikian, terdapat sikap yang keliru 

dalam interaksi komunikasi ini sebagaimana yang terlihat pada tabel tersebut, 

yaitu kecenderungan orang tua berkomunikasi dengan anak dan cucunya 

menggunakan bahasa Indonesia dan bahkan kadang-kadang menggunakan bahasa 

Sasak.  

Relaitas sosial penggunaan bahasa dalam interaksi sosial generasi 

utama/tua sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah indikator pemicu yang 

mendorong generasi-generasi selanjutnya kurang, bahkan tidak mengapresiasi 

bahasa Mbojo yang mestinya sebagai identitas kelompok Mbojo penutur bahasa 

Mbojo. Dengan demikian, maka sikap negatif tersebut berdampak negatif terhadap 

eksistensi bahasa Mbojo dalam realitas sosial masyarakat penuturnya, yaitu 

berupa terjadinya pergeseran bahasa dari generasi ke generasi dan bahkan telah 

nampak potensi gejala kepunahan. 

   

Faktor Pendukung Sikap Bahasa Masyarakat Mbojo di Mataram  

Sikap bahasa dalam realitas interaksi sosial masyarakat Mbojo 

sebagaimana yang dijelaskan di atas didukung/disebabkan oleh faktor-faktor 

sebagi berikut. 

1) Orang tua yang tidak lagi merasa penting untuk mengarahkan anak-anaknya 

menjadikan bahasa Mbojo sebagai BI dalam keluarga. 

2) Belajar bahasa Mbojo menjadi terasa sulit, karena B1 yang digunakan adalah 

bahasa Indonesia. 

3) Kurangnya apresiasi terhadap bahasa Mbojo oleh seluruh komponen dalam 
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keluarga karena ingin memunculkan identitas baru sebagai keluarga modern 

(orang kota). 

4) Lingkungan interaksi/pergaulan yang dominan orang-orang suku Sasak. 

5) Jarangnya ada interaksi dengan orang-orang di kampung, karena sangat 

jarang pulang kampung.     

Sebagai kimunitas pendatang dan sekaligus kelompok minoritas di suatu 

tempat tinggal, maka mereka mesti berusaha menyesuaikan dirinya untuk dapat 

bersinergi dengan iklim, adat dan kebudayaan, serta watak dan karakter di 

lingkungan sekitarnya sebagai suatu kesatuan komponen yang terintegrasi. Salah 

satu tantangan sosial tersebut adalah mempertahankan indentitas asal, berupaya 

memahami dan pempelajari identitas lokal, serta menjaga dan berusaha 

melestarikan identitas nasional, yaitu berusaha untuk bersikap proporsional dan  

menjaga sikap nasionalisme dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

alat komunikasi antar suku sekaligus sebagai indentitas nasional, menggunakan 

bahasa daerah asal sebagai alat komunikasi intasuku sekaligus sebagai identitas 

etnik, serta mempelajari bahasa lainya baik bahasa daerah lain maupun bahasa 

asing.    

Demikianlah salah satu tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat 

Mbojo sebagai salah satu komunitas pendatang dan kelompok minoritas di 

Mataram khusususnya di PT Mouth Pagutan. Dengan demikian, maka kondisi 

yang dihadapi oleh mereka adalah suatu situasi yang oleh   Tomason (2001, dalam 

Suhardi 2009:39) menyebutnya sebagai peristiwa kontak bahasa, yaitu pemakaian 

lebih dari satu bahasa di tempat dan pada waktu yang sama akibat pindahnya 

sebuah kelompok ke tempat lain, melalui hubungan budaya yang erat, dan melalui 

pendidikan.  Kontak bahasa yang terjadi dalam interaksi sosial yang dimaksud 

dalam hal ini adalah adanya realitas penggunaan bahasa, yaitu bahasa Indonesia, 

bahasa Mbojo, dan bahasa Sasak  sehingga mereka menjadi kelompok/komunitas 

yang multilingual. 

Sebagai masyarakat yang multilingual komunitas Mbojo di Mataram juga 

menghadapi suatu ujian berat yang berkenaan dengan sikap loyalitas terhadap 

bahasa Mbojo sebagai identitas etniknya. Fishman (1972, dalam Jendra 2007: 68) 
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mengatakan, bahwa yang tergolong pada sikap bahasa adalah bagaimana suatu 

masyarakat penutur suatu bahasa memelihara bahasanya dalam kehidupan nyata 

sehari-hari. Jika berangkat dari pandangan tersebut dan dicocokkan dengan hasil 

penelitian, maka realitas berbahasa yang terjadi di lingungan komunitas Mbojo di 

Mataram nampak terlihat negatif, sebab apresiasi generasi kedua dan ketiga 

terhadap bahasa Mbojo cukup memprihatinkan, sebab anak dan cucu dari generasi 

utama komunitas Mbojo sudah tidak lagi menggunakan bahasa Mbojo sebagai alat 

komunikasi pokok dalam interaksi sosial sehari-hari di rumah dan di lingkungan 

keluarga.  

Sementara itu, sebagai dampak dari sikap yang ditunjukkan oleh 

masyarakat Mbojo di Mataram terhadap eksistensi dan keberadaan bahasa Mbojo 

tentu dapat kita ramalkan menjadi sesuatu yang juga memprihatinkan, yaitu 

nampaknya telah mengalami pergeseran, dan dalam kurun waktu yang panjang, 

jika situasi pergeseran ini berkelanjutan dan bersifat permanen, maka akan 

berdampak serius pada potensi punahnya bahasa Mbojo dalam interaksi sosial 

penuturnya (masyarakat Mbojo di Mataram). Kondisi ini persis seperti yang 

dikatakan oleh Fasold (dalam Fatimah, 2014:305), bahwa  pergeseran dan 

pemertahanan bahasa merupakan dampak dari sebuah proses pemilihan bahasa 

masyarakat bilingual atau pun multilingual dalam jangka waktu yang sangat 

panjang. Dengan demikian, maka secara substansial menurut Fasold, pergeseran 

suatu bahasa  itu terjadi ditandai dengan sikap ditinggalkanya suatu bahasa oleh 

suatu kelompok masyarakat tutur secara konsisten dan kolektif disertai dengan 

sikap  berpindah pada bahasa lain yang relatif baru dikenal. Sebaliknya, dalam hal 

pemertahanan bahasa suatu kelompok/masyaraka tutur memutuskan untuk terus 

menggunakan bahasa yang mereka miliki atau yang secara tradisional menjadi 

identitas kolektif kelompok tersebut. Sikap bahasa dalam realitas interaksi sosial 

masyarakat Mbojo sebagaimana yang dijelaskan di atas didukung/disebabkan oleh 

faktor-faktor sebagi berikut. (1) Orang tua yang tidak lagi merasa penting untuk 

mengarahkan anak-anaknya menjadikan bahasa Mbojo sebagai BI dalam keluarga. 

(2) Belajar bahasa Mbojo menjadi terasa sulit, karena B1 yang digunakan adalah 

bahasa Indonesia. (3) Kurangnya apresiasi terhadap bahasa Mbojo oleh seluruh 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

119 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

komponen dalam keluarga karena ingin memunculkan identitas baru sebagai 

keluarga modern (orang kota). (4) Lingkungan interaksi/pergaulan yang dominan 

orang-orang suku Sasak. (5) Jarangnya ada interaksi dengan orang-orang di 

kampung, karena sangat jarang pulang kampung.     

 

SIMPULAN 

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah dideskripsikan di atas, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut.  

1) Masyarakat Mbojo sebagai salah satu komunitas pendatang di Mataram 

menggunakan bahasa Indonesia, Sasak, dan Mbojo sebagai alat komunikasi 

dalam interaksi sosialnya. Generasi utama dominan menggunakan bahasa 

Mbojo, sedangkan anak dan cucu mereka dominan menggunakan bahasa 

Indonesia. 

2) Sikap bahasa yang ditunjukkan, secara umum negatif. Sebab hanya generasi 

utama yang masih konsisten menggunakan bahasa Mbojo, sedangkan 

generasi turunanya sudah tidak lagi mengapresiasi keberadaan bahasa Mbojo 

sebagai identitas etniknya. 

3) Faktor pendung sikap bahasa masyarakat Mbojo di Mataram diantaranya 

adalah sebagai berikut. (1) Orang tua yang tidak lagi merasa penting untuk 

mengarahkan anak-anaknya menjadikan bahasa Mbojo sebagai BI dalam 

keluarga. (2) Belajar bahasa Mbojo menjadi terasa sulit, karena B1 yang 

digunakan adalah bahasa Indonesia. (3) Kurangnya apresiasi terhadap bahasa 

Mbojo oleh seluruh komponen dalam keluarga karena ingin memunculkan 

identitas baru sebagai keluarga modern (orang kota). (4) Lingkungan 

interaksi/pergaulan yang dominan orang-orang suku Sasak. (5) Jarangnya ada 

interaksi dengan orang-orang di kampung, karena sangat jarang pulang 

kampung.     

Berangkat dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di 

atas, maka peneliti menganggap perlu untuk menyampaikan beberapa saran 

sebagaiberikut.  

1) Pada masyarakat tutur umumnya agar menggunakan bahasa secara 

proporsional, sehingga fungsi dan peran suatu bahasa dapat terjaga dan 
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dipraktekkan sebagaimana mestinya. 

2) Pada para orang tua diharap mendidik dan mengajak anak-anak agar 

mengapresiasi bahasa daerah, khususnya bagi Masyarakat Mbojo sebagai 

subjek dalam penelitian ini diharapkan agar bahasa Mbojo terus dilestarikan 

dan digunakan sebagai alat interaksi di dalam keluarga. 

3) Pada para pembaca diharapkan agar dapat memperoleh manfaat dari 

penelitian ini dan terinspirasi untuk menjaga/mempertahankan eksistensi 

bahasa Daerahnya masing-masing sebagai identitas asal (etnik). 

4) Diharap juga kepada para peneliti agar dapat menjadikan hasil penelitian ini 

sebagai informasi dan referensi, serta dapat dijadikan rujukan untuk 

melakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensip.  
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ABSTRAK 
Konstruksi kehidupan manusia mengalami perubahan dengan 

adanya perkembangan teknologi. Perubahan tersebut di antaranya 

adalah perubahan tata nilai dan norma yang diyakini masyarakat. 

Perubahan tersebut termasuk di dalamnya semakin dekat jarak antara 

fantasi dan realitas, sehingga mentuk sebuah hiperrealitas. Dalam 

hipperrealitas, ukuran-ukuran realitas yang ada tidak dapat dipegang 

lagi. Perspektif menjadi hal penting dalam kajian hiperrealitas. 

Hiperrealaitas yang dimunculkan dalam iklan produk komersial 

dengan menggunakan bahasa secara menarik telah menjadi gejala 

yang umum. Oleh karena itu, hiperrealitas telah berubah menjadi 

identitas bagi iklan produk komersial. 

 

Kata kunci: hiperrealitas, identitas, iklan, produk komersial 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi semakin pesat. Berbagai kemudahan ditawarkan 

oleh perkembangan teknologi. Salah satu kemudahan yang ditimbulkan dari 

perkembangan teknologi adalah kecepatan penerimaan informasi. Dalam hitungan 

detik, seseorang dapat menerima berbagai informasi sekaligus, baik informasi 

perkembangan politik, bencana, situasi internasional, maupun berbagai jenis 

produk komersial. Informasi tersebut dapat diterima dengan berbagai media, 

seperti televisi dan telepon genggam. 

Konstruksi kehidupan manusia mengalami perubahan dengan adanya 

perkembangan teknologi. Perubahan tersebut di antaranya adalah perubahan tata 

nilai dan norma yang diyakini masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya 

pengaruh budaya lain dalam informasi yang diterima oleh manusia. Selain itu, 

seseorang dapat berkomunikasi dengan siapapun dan dengan cara apapun melalui 

mailto:miftakhul.huda@ums.ac.id
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media informasi. Kondisi tersebut secara perlahan mampu menggeser nilai dan 

norma yang telah ada, termasuk mengubah jati diri. Seseorang dapat memiliki 

ribuan teman di dunia maya, tetapi tidak memiliki satu pun sahabat di dunia nyata. 

Seseorang juga dapat bersikap kritis dan bertutur kata kasar di dunia maya, tetapi 

begitu pendiam di dunia nyata. 

Perkembangan teknologi juga dimanfaatkan sebagai media promosi 

produk komersial. Media sosial dan televisi efektif untuk meningkatkan penjulan 

produk. Mulai dari pengenalan produk, alat penarik rasa penasaran seseorang, 

informasi produk, dan pencela produk lain dapat dilakukan melalui media 

teknologi. Media sosial dan televisi sangat dekat dengan manusia, dilihat, dan 

didengar setiap saat sehingga produk komersial yang diiklankan secara perlahan 

tersimpan dalam alam bawah sadar manusia dan menggerakkannya untuk 

memberi produk tersebut. 

Iklan produk komersial dikemas dengan bahasa dan tampilan menarik. 

Bahasa yang digunakan mudah dipahami, menggunakan ‗bahasa gaul‘ walaupun 

melanggar kaidah tata bahasa, dan singkat. Tampilan produk komersial sangat 

menarik. Dengan warna, musik, dan model yang mampu menginspirasi orang 

untuk melihat, meniru gaya, sampai akhirnya membeli produk yang ditawarkan. 

Dalam hal ini, bahasa dan tampilan menjadi kekuatan iklan. Bahasa mampu 

menggerakkan seseorang untuk membeli produk, meskipun sebenarnya tidak 

membutuhkan produk tersebut. Produk kecantikan misalkan, bahasa iklan mampu 

membentuk konsep cantik versi produk tersebut, tetapi diyakini itulah cantik oleh 

calon pembeli, sehingga wanita yang ingin cantik harus membeli produk tersebut. 

Iklan produk komersial menjanjikan berbagai keindahan dan kemudahan. 

Iklan produk komersial tidak sekadar menawarkan barang. Akan tetapi, termasuk 

di dalamnya membentuk konsep, baik itu konsep maskulinitas, feminitas, 

kecerdasan, kecantikan, dan lain sebagainya. Motor dengan merek tertentu 

disinonimkan dengan maskulinitas, sehingga  agar terlihat maskulin seseorang 

harus menggunakan motor dengan merek A. Demikian pula dengan cantik, cantik 

yang digambarkan dalam iklan adalah seorang wanita yang tinggi, berkulit putih, 

berambut lurus terurai, dan wajah tanpa jerawat. Konsep maskulin dan cantik 
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tersebut dibangun oleh iklan secara masif, bahasa yang menarik, dan tampilan 

yang menyenangkan. Dengan demikian, konsep tersebut terbentuk dalam alam 

bawah sadar individu. Individu-individu yang telah terkonstruksi dengan konsep 

tersebut akan melahirkan pemahaman kolektif tentang maskulin dan cantik. 

Apabila pengetahuan maskulin dan cantik telah terbentuk secara kolektif, barulah 

tujuan penjualan itu mulai berjalan. Meskipun demikin, terkadang antara konsep 

yang dibangun dengan barang tidak memiliki hubungan yang logis.  

Batas antara realitas dan fantasi semakin tipis seiring perkembangan 

media. Persepsi cantik yang ada dipikiran seseorang sangat sulit dibedakan hal 

tersebut hasil fantasi yang terkontaminasi iklan atau konsepsi diri secara utuh. 

Contoh lain, Seorang tokoh nasional dapat di-bully di media sosial ketika 

dipersepsikan komunis atau kafir, walaupun kebenaran komunis atau kafir itu 

belum terbukti. Realitas semu seolah sudah terbentuk mendahului kenyataan. 

Dengan demikian, persepsi menjadi sangat penting dalam permasalahan ini. 

Persepsi itu sendiri terbentuk melalui penggunaan bahasa. 

Muncul hiperrealitas dalam iklan produk komersial. Seseorang yang 

menggunakan shampo A, rambutnya akan lurus berkilau. Seseorang yang 

menggunakan sabun muka B, dalam beberapa hari kulit wajahnya akan cerah 

merona. Kondisi tersebut sudah melampaui realitas sesungguhnya. Akan tetapi, 

hal itu seolah menjadi sesuatu yang biasa dan lumrah. Penggunaan bahasa yang 

‗menipu‘ secara logika tidak lagi dirasakan. 

Tawaran keindahan dan kemudahan menjadi identitas iklan produk 

komersial. Hal ini karena kondisi hiperrealitas yang terbangun melalui 

penggunaan bahasa sudah mengglobal. Secara umum iklan produk komersial 

melakukan hal itu sehingga akhirnya menjadi sebuah identitas. Dengan demikian, 

penggunaan bahasa sebagai salah satu pembentuk hiprrealitas penting dikaji. 

 

METODE  

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Hal ini disebabkan data 

dalam penelitian ini berupa teks iklan produk komersial yang dianalisis dengan 

menggunakan teknik non-statistik. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi 
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kasus karena meneliti beberapa kasus penggunaan bahasa dalam iklan yang 

membentuk hiperrealitas dan menjadi sebuah identitas. Kehadiran peneliti sebagai 

instrumen sekaligus pengumpul data. Sumber data dalam penelitian ini berupa 

objek, yaitu iklan produk komersial yang penggunaan bahasanya mengandung 

hiperrealitas. Cirinya adalah penggunaan bahasa tersebut berlebihan dan 

melampaui kenyataan. Data penelitian ini adalah kata/ frasa/ kalimat yang 

digunakan dalam iklan produk komersial. Pengumpualan data digunakan teknik 

simak libat catat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan ancangan 

penelitian analisis wacana kritis dengan model analisis Fairclough, yaitu deskripsi 

(linguistik: sematik), interpretasi, dan eksplanasi. Pengecekan keabsahan 

penelitian menggunakan triangulasi data dan peneliti. Triangulasi data akan dilihat 

dengan cara membandingkan dengan data sejenis, sedangkan triangulasi peneliti 

dilakukan dengan FGD (forum group discussion). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hiperrealitas Dan Postmodern: Iklan Produk Komersial 

Konsep Hiperrealitas Baudrillard (1981), yaitu konsep dalam perspektif 

posmodernisme. Dalam hipperrealitas, ukuran-ukuran realitas yang ada tidak 

dapat dipegang lagi. Sebuah dunia realitas yang dalam konstruksinya tidak bisa 

dilepaskan dari produksi dan permainan bebas tanda-tanda yang melampaui 

(hyper-sign). Dunia hiperrealitas, dengan demikian, dapat dipandang sebagai 

sebuah dunia perekayasaan realitas lewat permainan tanda-tanda. Permainan 

tersebut sedemikian rupa sehingga tanda-tanda tersebut kehilangan kontak dengan 

realitas yang direpresentasikannya. Hiperrealitas menciptakan satu kondisi, yang 

di dalamnya kepalsuan berbaur dengan keaslian; masa lalu berbaur dengan masa 

kini; fakta bersimpang siur dengan rekayasa; tanda melebur dengan realitas; dusta 

bersenyawa dengan kebenaran. Hiperrealitas menghadirkan model-model 

kenyataan sebagai sebuah simulasi bagi penikmatnya, sebuah simulacrum. 

Pada saat ini, konsumsi telah menjadi basis pokok dalam tatanan sosial 

(Baudrillard: 1981). O byek konsumen menata perilaku melalui suatu sign 

function (fungsi tanda) secara linguistik. Iklan (advertising) telah mengambil alih 
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tanggung jawab moral atau moralitas puritan masyarakat dan menggantikannya 

dengan moralitas hedonistik yang mengacu pada kesenangan.  

Kajian kebudayaan postmodern didasarkan pada beberapa asumsi 

hubungan antara manusia dengan media. Membicarakan ‗media‘ berarti 

melibatkan kata ‗massa‘, dan memang media massa memiliki fungsi penting 

dalam perjalanan kebudayaan postmodern. Media telah menginvasi ruang publik 

dan privat, dan mengaburkan batas-batasnya, dan pada akhirnya media menjadi 

ukuran baru moral masyarakat mengantikan institusi tradisional, seperti agama. 

Fungsi media dalam kerangka kapitalisme lanjut adalah membentuk institusi-

institusi baru masyarakat yang disebut budaya massa dan budaya populer. Tujuan 

utama pembentukan budaya massa tentu saja untuk memperoleh keuntungan yang 

besar melalui penciptaan produk-produk budaya massa untuk dikonsumsi secara 

massal pula.  

Hiperrealitas tersebut dapat dilihat pada penggunaan bahasa iklan produk 

komersial. Iklan tersebut tampil di televisi dan media sosial. 

1. Konsep rambut sehat 

Bahasa yang digunakan pada iklan shampo telah menunjukkan 

hyperrealitas. Konsep rambut sehat telah dibentuk dahulu dalam iklan, 

kemudian ditawarkan produk shampo yang dapat menjadikan rambut 

konsumen sehat seperti halnya konsep rambut sehat tersebut dalam waktu 

yang relatif singkat. Perhatikan beberapa data berikut. 
 

Apa yang berkilau, kuat, dan wangi 

Terasa lembut, lebat, mengembang 

Rambut kita 

Rambut kita 

Inilah tandanya rambut sehat, kinclong. 

Rambut sehat? Kinclong. (Data 1) 
 

Berdasarkan data tersebut, iklan telah membentuk opini tentang rambut 

sehat. Rambut sehat disyaratkan berkilau, kuat, wangi, lembut, lebat, dan 

mengembang. Kontur rambut masyarakat di Indonesia tidak semuanya seperti 

itu. Akan tetapi, masyarakat ‗dipaksa‘ berkonsep rambut sehat memiliki ciri 

seperti itu. Selain penggunaan bahasa, iklan itu disajikan dengan 
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menampilkan wanita berambut panjang, lurus, dan lebat. Secara tidak 

langsung, iklan menunjukkan bahwa rambut wanita tersebut adalah contoh 

rambut sehat. Demikian pula dengan iklan shampo berikut. 

Lihat rambutmu indah kemilau 

BnB shampoku 

Hair vitaminku 

Rambut indahmu karena BnB 

Gaya apa aja  

Rambut indah 

Rambut berbie 

BnB. (Data 2) 
 

Tidak berbeda dengan data 1, data 2 memberikan konsep rambut sehat 

adalah rambut yang lurus, dan panjang (seperti rambut boneka berbie), serta 

kemilau. Kedua iklan tersebut secara tidak langsung menawarkan rambut 

konsumen akan menjadi seperti itu dalam waktu yang tidak lama, jika 

menggunakan shampo yang diiklankan. Hal ini adalah hiperrealitas. Jenis dan 

bentuk rambut adalah sifat genetik, tidak sekadar penggunaan shampo saja 

akan mengubah jenis rambut selamanya. 

2. Kelezatan makanan 

Selain konsep cantik, iklan produk komersial yang menawarkan 

hiperrealitas juga ditemui pada produk makanan. Berbeda dengan iklan 

shampo yang menawarkan seperti apa konsep cantik, iklan produk makanan 

tidak menawarkan seperti apa lezat. Akan tetapi, iklan produk makanan 

menawarkan bahwa produknya paling lezat. Dengan demikian, produk lain 

tidak lezat. 

Dibikin asyik aja 

Nikmati lezatnya kukis renyah dengan coklat yang berlimpah 

Kukis coklat chip favorit dunia 

Chips Ahoy. (Data 3) 
 

Dalam iklan tersebut menggunakan kata ‗favorit dunia‘. Apabila 

dicermati, bagaimana tolak ukur favorit dunia? Dunia yang seperti apa? Hal 

itu semacam klaim, bahwa coklat yang terdapat di makanan tersebut 

merupakan coklat favorit yang berskala internasional. 

3. Keampuhan herbal khusus wanita 
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Berbeda dengan makanan yang menawarkan kelewatan, iklan produk 

herbal menawarkan keampuhan produk. Dalam data ini ditunjukkan herbal 

untuk melancarkan dan mengurangi nyeri haid. 
 

Ah, datang bulan nggak lancar 

Capek deh, emm 

Oh bulan, datanglah 

Ayo minum M kapsul 

Datang bulan teratur 

Hari-hariku jadi ceria karena M Kapsul sahabat wanita 

M Kapsul redakan nyeri haid. (Data 4) 

 

Iklan tersebut menggunakan kata ‗sahabat wanita‘. Sahabat merupakan 

sosok yang selalu membantu. Demikian kesan yang ingin disampaikan. Iklan 

tersebut menawarkan dengan meminum produk haid menjadi lancar, tidak 

hanya itu nyeri menjadi reda dan mampu membuat ceria. Hiperrealitas yang 

muncul dapat dilihat bahwa produk mampu mengatasi masalah haid, 

walaupun haid adalah masalah hormonal. Selain itu, faktor keceriaan 

seseorang ada banyak, tidak hanya lancarnya menstruasi. 

4. Penghalus kulit wajah dan solusi jerawat 

Produk dengan hiperrealitas yang lain adalah herbal jerawat. Perbedaan 

dengan herbal memperlancar haid, herbal jerawat merupakan produk yang 

digunakan di luar tubuh. Produk ini menawarkan keampuhan yang hiper. 

 

Ini kisah kulitku dulu 

Jerawatku datang melulu 

Hampiri pipi kanan dan kiri 

Tapi sekarang jerawat takut keles 

Minum Darsi wajahku halus 

Minum Darsi jerawat jadi minggir 

Minum Darsi jadi unyu lagi 

Bye, bye jerawat. (Data 5) 
 

Kalimat yang digunakan dalam iklan tersebut menawarkan bahwa dengan 

menggunakan produk, jerawat menghilang, kulit halus, dan wajah menjadi 

‗unyu‘ (imut). 

5. Penyegar akal 
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Produk minuman ini menawarkan, apabila meminum produk, maka ide-ide 

cerdas akan muncul. Hal ini hiperrealitas karena ide (akal) berkaitan dengan 

tingkat intelegensi seseorang. 

 

Ikut kelas musik, tiba-tiba gurunya dateng (siswa A) 

ayo kita mulai (guru cantik) 

(permainan biola yang indah dari siswa B, C dan D) 

(Siswa A minum sprite, kemudian memainkan biola yang kurang mahir) 

Cukup, kalian bertiga (B, C, dan D), kita latihan seminggu sekali (guru 

cantik) 

Kamu (siswa A), kita lahitan tiap hari ya (guru cantik) 

Oke (siswa A) 

Sprite segarkan akalmu. (Data 6) 

 

Iklan tersebut menggambarkan, seorang siswa memiliki ide kreatif untuk 

bisa latihan setiap hari bersama guru favorit setelah meminum produk 

seketika itu. Di dalam dunia nyata, kondisinya tidaklah seperti itu. Iklan 

tersebut secara tidak langsung menawarkan dunia impian. 

 

Hiperrealitas Sebagai Identitas 

Identitas adalah siapakah dan apakah Anda (Blommaert, 2005: 90). Hal 

tersebut terdengar sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Meskipun 

demikian, identitas sangatlah penting karena akan memperkokoh tentang siapa 

diri seseorang sehingga akan memperjelas dalam bersikap pada konteks sosial. 

Ketidakmampuan akan hal itu, seseorang akan dianggap menderita krisis identitas 

(Setiawan, 2004).  

Manusia secara berkesinambungan terlibat dalam ritual identitas. Dalam 

persahabatan misalnya, manusia membutuhkan narasi tentang orang lain dalam 

‗kelompok persaudaraan‘ itu agar mengetahui satu dengan yang lain. Salah 

seorang akan memulai dengan cara mengenalkan nama, pekerjaan, dan posisinya 

dalam masyarakat. Contoh-contoh tersebut menunjukkan konsep identitas secara 

sederhana. Siapa dan apa akan selalu terkait dengan konteks, kesempatan, dan 

tujuan. Bahkan, identitas melibatkan proses semiotika, yaitu representasi dari 

simbol, narasi, genre tekstual, dan semiotika tindakan atau perilaku. Identitas yang 

diberikan pada diri sendiri secara tidak langsung sebenarnya sebuah kegiatan yang 
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memiliki kompleksitas yang luar biasa, karena melibatkan proses peletakan, yaitu 

peletakan individu dalam kaitannya dengan lapisan (sosial, masyarakat), 

kelompok, kategori (jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan 

kebangsaan), kontra-hubungan (pria vs wanita, muda vs tua, pendidikan tinggi vs 

kurang berpendidikan), dan situasi (Rani, 2006: 54). 

Pada kajian ini sangat penting untuk mendasarkan pijakan pada semiotika 

identitas. Hal tersebut akan menunjukkan secara luas berbagai konsep -budaya, 

kelompok etnis, komunitas bahasa, masyarakat, maupun bangsa- sebagai alat 

analisis. Semiotika merupakan konsep empiris. Akan tetapi, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan terkait pendapat ahli secara umum dalam memandang 

semiotika. 

Dalam pembahasan tentang identitas dan semiotika, setidaknya ada dua 

poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, orang tidak memiliki suatu 

identitas, tetapi identitas - identitas tersebut dibangun (dikonstruksikan) dalam 

praktik yang menghasilkan, menjadikan, atau menunjukkan identitas–dentitas 

adalah identifikasi, suatu hasil pekerjaan semiotika yang terkondisi secara sosial. 

Ke dua, makna meliputi pemberian atribut kategori identitas adalah praktik dialog 

dan penyerapan tindakan semiotik. Dengan kata lain, dalam rangka untuk 

menetapkan identitas, makna tindakan harus dikenali oleh orang lain. Dalam 

pemberian identitas, seseorang seringkali dikelompokkan oleh orang lain dalam 

proses seringkali terinstitusionalkan kategorisasi sosial yang disebut proses 

‗othering‘ (membedakan yang lain). Ada perbedaan antara identitas kelompok 

‗yang dicapai‘ atau ‗didapatkan‘ dan identitas kategori ‗diwariskan‘, dan kedua 

jenis tersebut melibatkan praktik semiotika berbeda. 

Pada hakikatnya, selain terbangun oleh semiotika, identitas itu sendiri 

membangun ideologi. Dengan demikian, identitas, semiotika, dan ideologi 

merupakan bagian-bangian yang saling terhubung dalam sebuah wacana. Oleh 

karena itu, pembahasan mengenai semiotika, akan bersinggungan pula pada 

ideologi (Hwia, 2006). Menurut Barthes (2012: 34), tradisi semiotika pada awal 

kemunculannya cenderung berhenti sebatas pada makna-makna denotatif atau 
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semiotika denotasi. Sebenarnya, terdapat makna lain yang justru bermain pada 

level yang lebih mendalam, yakni pada level konotasi.  

Tanda konotatif tidak hanya memiliki makna tambahan. Namun, 

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya.  

Petanda konotasi, karakternya umum, global, dan tersebar sekaligus menghasilkan 

fragmen ideologis. Dapat dikatakan bahwa ideologi adalah suatu form penanda-

penanda konotasi, sementara tampilan iklan melalui ungkapan atau gaya verbal, 

nonverbal, dan visualisasinya merupakan elemen bentuk (form) (Thompson, 2014: 

85-87). 

Tidak setiap identitas akan memiliki rentang yang sama atau ruang 

lingkup. Setiap identitas memiliki ruang sosial dan fisik masing-masing. Identitas, 

seperti sumber semiotik, adalah bagian dari sistem bertingkat. Secara sosial, 

identitas yang kurang tepat pada suatu negara memungkinkan bisa diterima 

dengan tepat di negara lain karena keadaan dan acuan yang berbeda (Badara, 

2012: 21). Pemaknaan sebuah identitas dalam wacana akan sangat dipengaruhi 

oleh konteks wacana atau tuturan (Hofmann, 1993:  273-275). 

Tuturan yang disampaikan secara intens, terlebih disampaikan dengan 

visualisasi yang menarik, disampaikan melalui berbagai media akan membentuk 

branding reputasion. Branding reputasion itu sendiri merupakan bagian dari 

identitas yang sengaja dibentuk (Noviani, 2011). Proses tersebut akan melibatkan 

unsur  semiotika secara masif. Dengan demikian, relasi pembicara dan penutur 

sangat penting (Andrianto, 2012). Bahasa dan kekuatan memiliki kaitan erat. 

Bahasa salah satu piranti dalam membentuk wacana. Melalui wacana itulah, 

kekuatan tertentu berlaku. Ada tiga hal yang mempengaruhi kekuatan wacana, 

yaitu konten, hubungan, dan subjek (Fairlclough, 1989: 43-46). 

Hiperrealaitas yang dimunculkan dalam iklan produk komersial dengan 

menggunakan bahasa secara menarik telah menjadi gejala yang umum. Oleh 

karena itu, hiperrealitas telah berubah menjadi identitas bagi iklan produk 

komersial. 
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SIMPULAN 

Dalam hipperrealitas, ukuran-ukuran realitas yang ada tidak dapat 

dipegang lagi. Sebuah dunia realitas yang dalam konstruksinya tidak bisa 

dilepaskan dari produksi dan permainan bebas tanda-tanda yang melampaui 

(hyper-sign). Perspektif menjadi hal penting dalam kajian hiperrealitas. 

Hiperrealaitas yang dimunculkan dalam iklan produk komersial dengan 

menggunakan bahasa secara menarik telah menjadi gejala yang umum. Oleh 

karena itu, hiperrealitas telah berubah menjadi identitas bagi iklan produk 

komersial. 
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 ABSTRAK: Melalui karya sastra, pembaca dapat mengenali 

kebudayaan yang dijalalankan oleh masyarakat pendukungnya. 

Pada kajian ini, masyarakat suku Dayak Benuaq yang digambarkan 

dalam sastra etnografi karya KLR perlu mendapat perhatian, sebab 

karya sastra ini memiliki warna lokal dan sistem religi yang khas 

dan belum banyak menarik minat para peneliti sastra yang lain. 

Hasil penulisan ini menggambarkan sistem religi yang berupa 

sistem kepercayaan, sistem upacara, dan masyarakat yang 

menganut religi tersebut. 

 

 Kata Kunci: sistem religi, Dayak Benuaq, sastra etnografi 

 

PENDAHULUAN 

Suatu karya sastra dapat mencerminkan kebudayaan masyarakat yang diceritakan. 

Tanpa disadari, latar belakang dan kebudayaan pegarang akan berpengaruh 

terhadap karya sastra yang dihasilkan. Salah satunya, pada sastra etnografi yang 

ditulis oleh Korrie Layun Rampan. Sastra etnografi merupakan teks yang 

membawa pesan budaya masing-masing etnis. Dengan mempelajari teks sastra 

etnografi, secara tidak langsung seseorang akan dapat mempelajari budaya 

masing-masing etnis, salah satunya dengan memahami sistem religi masyarakat 

suku Dayak Benuaq. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Sumara 

(2002: 238) the reading of literary texts is an important and unique way to 

explore the human condition. 

Dari sisi antropologi sastra, karya sastra yang dihasilkan oleh Korrie 

Layun Rampan (KLR) termasuk dalam etnografi sastra. Adanya hubungan antara 

sastra dan kebudayaan menyebabkan sistem religi Suku Dayak Benuaq dalam 

Sastra Etnografi karya KLR dapat dipahami melalui antropologi sastra. 

Endraswara (2016: 11) mengemukakan bahwa etnografi merupakan embrio dari 

antropologi. Etnografi biasanya menceritakan tentang suku bangsa atau suatu 

masyarakat. Endraswara (2013:1) juga menyatakan bahwa antropologi sastra 

mailto:ninaqueenahadiputri@gmail.com
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merupakan salah satu upaya untuk meneliti sikap dan prilaku yang muncul 

sebagai budaya melalui fakta-fakta sastra dalam karya tersebut. Ratna (2013: 353) 

menjelaskan bahwa antropologi sastra cenderung memusatkan perhatiannya pada 

masyarakat kuno. Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam penulisan ini, 

masyarakat kuno suku Dayak Benuaq dalam sastra etnografi karya KLR perlu 

mendapat perhatian, sebab karya sastra ini memiliki warna lokal dan sistem religi 

yang khas dan belum banyak menarik minat para peneliti sastra yang lain. 

Karya KLR dipilih karena penulis tersebut merupakan putra daerah 

sekaligus sebagai anak dari ketua adat suku Dayak Benuaq. Korrie Layun Rampan 

merupakan satu-satunya penulis asli Kalimantan bersuku Dayak Benuaq yang 

menggambarkan sistim religi suku Dayak Benuaq secara rinci dalam karya sastra, 

selain itu melalui karyanya KLR juga telah mendapatkan berbagai penghargaan, 

dan beberapa karya tersebut sudah diterjemahkan dengan berbagai bahasa yang 

menjadi rujukan universitas di luar negeri dalam penggambaran budaya suku 

Dayak Benuaq melalui karya sastra. 

Penelitian yang berkaitan dengan antropologi sastra dengan latar suku 

Dayak Benuaq pernah dilakukan oleh Putri (2016) yang berjudul Novel Upacara 

Karya Korrie Layun Rampan: (Kajian Antropologi Sastra, Nilai Pendidikan 

Karakter, dan Relevansinya dengan Pembelajaran Sastra di SMA) hasil penelitian 

menunjukkan Analisis struktur yang difokuskan pada tema, tokoh dan setting; 

sistem bahasa, Sistem pengetahuan, Sistem religi dan kesenian, Sistem 

matapencarian, lima nilai pendidikan karakter yang terungkap dan memiliki 

relevansi terhadap pembelajaran sastra di SMA. Perbedaan pada tulisan ini, sistem 

religi yang dijabarkan pada suku Dayak Benuaq tidak hanya terfokus pada satu 

judul karya sastra tetapi pada semua sastra etnografi karya Korrie Layun Rampan. 

Di wilayah Kalimantan, suku Dayak merupakan salah satu suku bangsa 

mayoritas. Riwut (2007: 266) menjelaskan bahwa suku Dayak terbagi menjadi 

berpuluh-puluh suku bangsa, dan dari berpuluh-puluh bangsa terbagi lagi dalam 

beratus-ratus anak suku. Suku Dayak di Kalimantan terdiri dari 7 suku, dan 

ketujuh suku tersebut terbagi menjadi 18 anak suku yang sedatuk, dan 18 suku 

yang sedatuk tersebut terdiri atas 405 suku kekeluargaan. Suku Dayak Benuaq 

https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/51215/Novel-Upacara-Karya-Korrie-Layun-Rampan-Kajian-Antropologi-Sastra-Nilai-Pendidikan-Karakter-dan-Relevansinya-dengan-Pembelajaran-Sastra-di-SMA
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/51215/Novel-Upacara-Karya-Korrie-Layun-Rampan-Kajian-Antropologi-Sastra-Nilai-Pendidikan-Karakter-dan-Relevansinya-dengan-Pembelajaran-Sastra-di-SMA
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/51215/Novel-Upacara-Karya-Korrie-Layun-Rampan-Kajian-Antropologi-Sastra-Nilai-Pendidikan-Karakter-dan-Relevansinya-dengan-Pembelajaran-Sastra-di-SMA
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merupakan salah satu suku kecil dari Suku besar Dayak Ngaju yang merupakan 

anak suku Dayak Lawangan. Salah satu karakteristik yang membedakan suku 

Dayak Benuaq dengan suku Dayak yang lain maupun suku-suku yang ada di 

Indonesia, salah satunya melui sistem religi yang dianut. 

Senada dengan hal tersebut Liliweri (2014: 126) menyatakan bahwa suku 

Dayak memiliki keyakinan yang dikenal dengan kaharingan atau disebut dengan 

/Helo/helu/, keyakinan tersebut menjadi dasar adat istiadat dan budaya mereka, 

beberapa kepercayaan tersebut antara lain kepercayaan kepada Dewa-dewa, 

makhluk halus, para datu, kekuatan gaib, kekuatan sakti, dan jimat. 

Hindu Kaharingan merupakan sistem religi masyarakat suku Dayak 

Benuaq yang dikenal saat ini. Kepercayaan tersebut tersebar dari mulut ke mulut 

dan tidak memiliki kitab resmi (kitab suci). Suku ini meyakini bermacam-macam 

roh yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Meskipun mendapat 

pengaruh Kristenisasi (maupun agama langit lainnya) dan modernisasi, ritual 

teradisonal tetapi memiliki peran penting di kampung-kampung Benuaq di 

wilayah Kutai Barat. Hal ini dimungkinkan karena kebanyakan warga 

menganggap ajaran Kristen dan adat mereka bukan merupakan sistem keyakinan 

yang bertentangan, tetapi saling melengkapi (Haug, 2007: 11).  

Sistem religi merupakan suatu kepercayaan mengenai adanya kekuatan 

yang dianggap lebih tinggi dari kuasa manusia dan dijalankan sebagai pedoman 

keyakinan kolektif. Senada dengan hal tersebut Fox (2002: 10) menyatakan bahwa 

berbagai upacara keagamaan ditujukan untuk merayakan tahap kelahiran dan 

berakhir pada kematian. Pada sastra etnografi karya KLR sistem religi berupa 

sistem kepercayaan dan sistem upacara pada masyarakat suku Dayak Benuaq 

digambarkan melalui prilaku hidup tokoh di dalamnya dan kalimat  pada bari-

baris puisi. Kegiatan ritual upacara sudah dijalani masyarakat suku Dayak Benuaq 

sejak manusia lahir hingga kematian, bahkan ritual upacara juga memberikan 

pengaruh kepada kemaslahatan  arwah-arwah yang sudah meninggal. Sistem 

kepercayaan yang dianut pun dipegang teguh dengan bukti bakti melalui berbagai 

persembahan dan laku hidup yang dijalaninya. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dipaparkan tujuan dalam 

penulisan ini untuk mendeskripsikan sistem religi pada masyarakat Dayak Benuaq 

yang digambarkan dalam sastra etnografi karya Korrie Layun Rampan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Sistem religi Suku Dayak Benuaq dalam  sastra etnografi yang berupa 

novel, cerita pendek, dan puisi karya KLR ditemukan tiga aspek besar yang 

menjadikannya ciri khas dan membedakannya dengan suku yang lain. Tiga aspek 

itulah yang menyebabkan pengikutnya mengalami emosi keagamaan, berupa 

dorongan yang menyebabkan suatu individu atau masyarakat melakukan suatu 

tindakan yang bersifat religi, yaitu adanya gagasan, tindakan, atau anggapan yang 

menyebabkan suatu benda memiliki nilai keramat atau tidak. Tiga sistem besar 

dalam sistem religi suku Dayak Benuaq yang ditemukan yaitu berupa (1) sistem 

keyakinan, (2) sistem upacara keagaamaan, dan (3) suatu umat yang menganut 

religi itu.  

Melalui sastra etnografi karya KLR, dapat diketahui sistem keyakinan 

memiliki unsur-unsur yang tergabung di dalamnya, yaitu berupa Dewa, roh-roh, 

terciptanya alam semesta, Dewa tertinggi dan pencipta alam, konsepsi mengenai 

hidup dan maut, konsepsi mengenai dunia roh, dan konsepsi mengenai dunia 

akhirat. Aspek Sistem upacara keagamaan memiliki aspek (a) tempat upacara, (b) 

saat upacara, (c) benda dan alat upacara, (d) orang-orang yang melakukan dan 

memimpin upacara. Dalam upacara itu sendiri juga memiliki banyak unsur, yaitu 

bersaji, berkorban, berdoa. Selanjutnya, suatu umat yang menganut religi tersebut 

berkaitan dengan hubungan para pemimpin agama pada saat upacara dan pada 

saat kehidupan sehari hari. 

Sistem keyakinan masyarakat suku Dayak Benuaq meyakini banyak Tuhan 

(polytheisme) yang dapat berwujud hewan. Namun, pada hakikatnya wujud Tuhan 

tidak dapat dilihat dengan kasat mata, penggambaran sistem kepercayaan 

mengenai wujud Tuhan digambarkan pada novel Upacara. 

―Sudah kutunjukkan kepada orang asing itu bahwa kita punya Tuhan,‖ 

lanjut Paman Jomoq. ―Sekali dengan gagak. Sekali degan punai. Dan 
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sekali dengan rangkong. Orang asing itu mengangguk-angguk kagum.‖ 

(Upacara, Hal 35) 

 

Tuhan? Selain lambang? Wujud sesungguhnya tak seorang pun diberi 

kesempatan, mampu melihat-Nya. Ia ada tapi tersamar. Bagai angin, 

bagai awan, bagai apai, bagai air. Ia bahkan bagai kesunyian yang 

merayap di sepanjang dinding, menyapu halaman, mendaki bukit, 

menuruni lembah, mengelus kenang dan raut wajah yang indah. Ia ada 

di mana-mana. Di ladang, di danau, di hutan, di bilik, di ranjang, 

bersama kekasih yang sendiri, di hati. Begitu dekat tapi tak terjangkau 

tangan. Ia ada tapi semayup seperti kerlip bintang. Kejauhan yang 

paling karib karena ia sendiri ada di hati! (Upacara, Hal 41). 

 

 

Dalam polytheisme, masyarakat meyakini banyaknya Dewa, meyakini 

keberadaan Dewa dibuktikan dengan lelaku pemberian persembahan  

―aku paham jampi dan jimat. Aku tahu mantra dan belian. Aku kenal 

nama beberapa Dewa dan pencipta langit dan bumi (Api Awan Asap; 

Hal 159). 

 

Konsepsi tentang Dewa-dewa tampak dari kepercayaan masyarakat 

mengenai kekuatan dan kekuaasaannya, seperti Nayuq dan Seniang yang 

dipercaya sebagai Dewa penolong manusia. Dewa yang lain, misalnya Jewata 

(Dewa yang menguasai air) dan Tonoy (Dewa penempa tanah). Kemarahan Dewa 

Tonoy ditandai dengan menyekap roh si sakit di dalam kerajaanya. Untuk 

mengembalikan roh pada raganya, upacara harus dilakukan agar si sakit dapat 

sembuh. 

 Meskipun masyarakat suku Dayak Benuaq meyakini Dewa-Dewa, mereka 

mempercayai adanya Tuhan tertinggi (monotheisme) yaitu Letala yang diyakini 

keberadaannya di Lumut sebagai pusat Surga. Mamang belian merupakan 

bawahan Letala yang pemberian sesajinya berdasarkan tinggi rendahnya 

kedudukan tersebut.. 

Masyarakat Suku Dayak Benuaq juga menganut Animisme (kepercayaan 

terhadap roh-roh) dengan memberikan sesajian pada kegiatan upacara . Selain itu, 

mereka juga percaya kepada benda yang memiliki kekuatan gaib (dinamisme). 

Benda dan alat upacara dipercaya memiliki kekuatan gaib. Pada judul cerita 

pendek Matahari dinamisme juga nampak pada kutipan berikut 
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Tetapi aku sendiri tidak mengerti. Umumnya masyarakat lou 

percaya bahwa Paman Junti berpulang karena dikalahkan dukun 

kampung lain yang selama ini menjadi saingannya. Dugaan 

dikuatkan dengan melihat bekas yang membiru pada dada membilur 

ke arah dalam. Pasti itu bekas tetakan biyowo yang dipergunakan 

para belian sebagai senjata. Apalagi kejadiannya tepat pada saat 

Paman Junti mengadakan upacara akhir belian bawo di dekat subuh 

hari (Hal. 331). 

 

Konsepsi dunia akhirat diketahui melalui kepercayaan terhadap keberadaan Lumut 

(surga) yang salah satunya ditulis dalam puisi Kuala Kapuas berikut ini. 

Di manakah jalan kahyangan 

Gunung Lumut
2
? 

Gunung para roh 

Surga yang kekal? 

 

 Menurut kepercayaan masyarakat suku Dayak Benuaq, Lumut digambarkan 

seperti sebuah kerajaan dan didiami oleh Tuhan tertinggi sebagai pusat Surga. 

Menurut kepercayaan masyarakat suku Dayak Benuaq, surga berada di Gunung 

Lumut, yaitu gunung yang berada di perbatasan wilayah Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Tengah. Untuk mencapai Lumut, maka harus dilakukan upacara 

kewangkey. 

Tuhan yang lain dan para roh yang sudah dikewangkey menduduki wilayah 

surga sesuai dengan tingkatan masing masing. Masyarakat percaya bahwa 

kesengsaraan menimpa arwah yang belum dikewangkey, perbuatan mereka belum 

bisa dihitung, arwah-arwah berkeliaran bebas di bumi, dan kemungkinan mereka 

akan mengganggu keluarga yang ditinggalkan. Agar martabat dan keselamatan 

arwah dapat diperoleh di Lumut, maka ahli waris perlu melakukan upacara. Selain 

kebaikan si arwah yang dilakukan selama hidup, keluarga juga memiliki peran 

terhadap kemaslahatan arwah di Lumut. Makin besar dan mahal upacara yang 

dilaksanakan oleh ahli waris, maka kemaslahatan yang diperoleh di Lumut 

semakin tinggi. 

Upacara kewangkey disimbolkan dengan aduan ayam Lumut melawan ayam 

si mati. Agar dapat mencapai Lumut, ayam si mati harus menang. Pada upacara 

ini, babi dan kerbau dikurbankan. Kerbau yang diikat di belonktakng (patung ulin 

yang digunakan untuk mengikat kerbau dalam upacara tradisional) dan ditombaki 
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merupakan lambang dari lepasnya kesengsaraan duniawi. Penggambaran tersebut 

ada pada puisi KLR berikut: 

ROH YANG PERGI KE SWARGA 

 

Roh yang pergi ke swarga 

Dari lepasan derita 

Kerbau ditombak di belonktakng 

Ayam disabung di halaman 

Babi disembelih  

 

Aspek sistem upacara dalam sistem religi tampak dari upacara-upacara yang 

dilakukan oleh masyarakat Suku Dayak Benuaq. Novel Upacara menyebutkan 

berbagai macam sistem upacara yang dilakukan, yaitu upacara besar dan upacara 

kecil. Sistem upacara merupakan bagian dari sistem religi dari masyarakat suku 

Dayak Benuaq. Upacara terus dilakukan dan menjadi bagian dari kehidupan suku 

Dayak Benuaq yang dilakukan sejak lahir hingga meninggal dunia. 

Upacara besar terdiri atas upacara balian (menyembuhkan penyakit),  

kewangkey (kematian), nalin taun (pembersihan diri dan desa dari segala macam 

marabahaya), dan pelulung. (pernikahan). Upacara kecil terdiri atas upacara yang 

terdiri atas upacara ompong, upacara pertunangan (upacara temu, pemberkatan, 

upacara penantian), hasil hutan, ngejakat, tempong pusang, ngenus, turun tana, 

meles, peles tana, ngasek, upacara untuk Dewa-Dewi pada saat padi berisi, 

upacara huma, ompong, ngelengot, timek, upacara pemandian.  

Saat bayi lahir dilakukan upacara ngejakat oleh balian, ketika tali pusar 

mengering dan tanggal upacara tempong pusang dilakukan, kemudian bayi yang 

berusia empat puluh hari dimandikan dengan air sungai yang tidak direbus 

sebelumnya melalui upacara tempong pusang, selanjutnya upacara turun tana 

dilakukan ketika bayi bisa, upacara meles sebagai simbol bayi telah memasuki 

dunia baru (masa anak-anak) dilakukan pada bayi yang sudah berusia lima atau 

enam tahun.  

Sifat upacara keagamaan dibagi menjadi dua, yaitu upacara yang bersifat 

kesedihan dengan hitungan ganjil dan upacara yang bersifat kebahagiaan dengan 

hitungan genap. sifat upacara ini dituliskan oleh KLR dalam cerita pendek Intu 

Lingau. 
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―Kewangkey merupakan upacara kesedihan, karena upacara itu ada 

disebabkan ada kematian. Sedangkan nalin taun merupakan upacara 

yang berpangkal pada perasaan syukur sebab dilimpahi berkah,‖ ucap 

Eda dahulu (Hal. 87) 

 

Unsur menari tarian suci dan menyanyi nyanyian suci pada sistem upacara 

misalnya pada upacara kewangkey  dengan lagu ngakey. Pada upacara 

penyembuhan, lagu pesinden denga lele. Tarian suci pada sistem upacara selalu 

ada dalam novel dan cerita pendek dalam sastra etnografi karya KLR, salah 

satunya pada cerita pendek yang berjudul Danau Benkirai. 

Bahkan bunyi musik belian bawo dan belian sentiu sudah pula 

mengudara. Para penari sudah lama meliuk di arena (Danau Bengkirai, 

Hal. 187) 

 

Pada karya sastra KLR yang lain juga djelaskan bahwa pada upacara balian, 

tarian balian dilakukan untuk menyembuhkan penyakit. yang salah satunya 

digambarkan dalam puisi berikut 

Loksado 

 

Huuuuuu, erai dua tolu opat 

Belian menari di lantai balai 

Bau dupa perapenan akar wangi 

Asap memenuhi udara 

 

―Segala penjaga hunjur MEratus 

Segala utus,‖ seru balian raja. ―Penghuni gunung 

Keseratus tak terlihat mata.  ―Datanglah dating 

Menghalau penyakit kutil racun disentri …. 

 

Yang mematikan. Datanglah dating 

Menuruni rentiliu tabuhan gendang 

Dan gong selepung besar suaranya 

Datanglah bersama suara.‖ 

 

Suasana dalam betang riuh getang 

Mantra diucapkan dengan kata-kata Lawangan   

Sakaw makin sakaw 

Meraja udara bau dupa 

 

―Raja pegunungan apa salah dan dosa 

Menjadikan hutan kami tanpa sisa 

Huma tak menjadi dan langit menularkan 
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Hama,‖ kata-kata belian menekan 

 

―Penyakit bisul rajasinga 

Pergi, penyakit kulit dan  panu 

Penyakit kanker serta lever 

Diabetes penyakit darah tinggi!‖ 

 

Tegang riuh. ―Penyakit pusing asam urat 

Malaria. Penyakit herni masuk angina 

Patah tulang. Penyakit lepra. 

Pergi semua,‖ seru balian  mengenyahkan 

 

―Segala penyakit mata, pergi,‖ serunya 

―Jangan lagi ditipu India. Jangan membuang uang 

Percuma. Orang dalam orang siluman beri tanga 

Jari-jari kuasa mengobati 

 

 Saat penguburan tulang belulang manusia pada Minggu kedua upacara 

kewangkey dilakukan tari ngerangkau dan tumandang yang dipimpin wara (dukun 

kematian), setelah itu dilanjutkan dengan tarian pukul rotan (mengkopes). 

Sedangkan tarian gantar dilakukan pada upacara persembahan kepada para dewata 

pada upacara nalin taun yang merupakan pesta tahunan. 

 

PEMBAHASAN 

Sistem religi yang diyakini oleh masyarakat suku Dayak Benuaq menurut 

King (2013: 121) hampir mirip dengan Suku Indian di Amerika Utara yang 

mempercayai adanya makhluk tertinggi atau ―Roh Suci‖ dan konsep mengenai 

kehidupan setelah kematian, tetapi sistem religi Suku Dayak Benuaq memiliki 

sistem kepercayaan polytheisme, monotheisme, animisme, dan dinamisme. 

Memiliki sistem upacara yang terus dilakukan dari lahir hingga akhir hayat. Dan 

kepercayaan terhadap balian yang tidak hanya dianggap sebagai pemimpin 

upacara, tetapi juga oarang yang dianggap mampu berhubungan dengan alam gaib 

dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, balian dianggap 

sebagai orang sakti yang dapat menyembuhkan penyakit melalui upacara balian. 

Kepercayaan terhadap balian sejalan dengan yang dinyatakan oleh Connor 

(2002: 104) bahwa masyarakat yang masih menjalankan agama asli menghargai 

dukun sebagai penghubung antara dunia manusia dan alam gaib tempat para 
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dewa, leluhur, dan kekuatan gaib. Sebagai penyembuh penyakit, dukun 

mempunyai kemampuan luas daripada hanya seorang ahli dalam hal obat-obatan 

―ilmiah‖ atau ―kosmopolitan‖. Mereka menyataka ada kekuatan gaib yang 

dianugerahkan kepada mereka, bukan hanya keterampilan teknis semata, yang 

menjadikan mereka penyembuh tepat guna. Melalui upacara keagamaan yang 

menandai penahbisan seseorang sebagai penyembuh dan mulai diminta jasanya 

oleh beberapa penderita, kedudukan dukun (balian) semakin kokoh dengan 

bertambahnya masyarakat yang meminta bantuan. Kepercayaan terhadap balian, 

salah satunya digambarkan dalam cerita pendek yang berjudul Matahari 

Kepergiaannya membawa pengaruh besar dalam kehidupan lou, sebab 

umumnya segala upacara yang diadakan masyarakat desa kami, dialah 

yang menanganinya. Dia dukun mahir dalam soal-soal pengobatan dan 

juga sangat jitu mengungkap tanda-tanda zaman. Ini yang membuat 

pengaruhnya sangat besar dikalangan belian dan masyarakat desa. 

Bahkan pengaruhnya menyebar ke desa-desa yang jauh (Hal: 331). 

 

Secara lebih lanjut, dalam Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan 

Daerah Pusat (1998: 34) menjabarkan bahwa belian dapat menjadi perantara 

untuk memohon pertolongan dan perlindungan kepada para dewa yang disebut 

Nayuq Seniang. Balian dianggap memiliki pengetahuan mengenai alam gaib dan 

mempunyai keahlian dalam bidang kepercayaan asli suku masyarakat. Balian 

dianggap dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit, menjadi perantara untuk 

membayar niat sebagai ucapan terima kasih kepada makhluk gaib, dan 

sebagainya.  

Agama asli suku Dayak disebutkan dalam puisi Muara Teweh di bawah ini 

 

Negeri Kaharingan 

 

Yang tertinggal dalam hayat 

Keharmonisan gugur daun 

 

Agama asli suku Dayak dikenal dengan Kaharingan. Agama ini tidak 

memiliki kitab suci dan nabi yang menjadi salah satu syarat sebagai agama resmi 

di Indonesia, sehingga kepercayaan Kaharingan yang meyakini adanya banyak 

Dewa dan berbagai kegiatan ritual upacara dilekatkan dengan agama Hindu, 
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meskipun terdapat beberapa perbedaan antara konsep agama asli Kaharingan 

dengan agama Hindu. Hingga kini, agama asli kepercayaan suku Dayak Benuaq 

dikenal dengan Hindu Kaharingan. 

Menurut kepercayaan Kaharingan, nenek moyang suku Dayak diturunkan 

dari langit ketujuh dan diturunkan dengan Palangka Bulau oleh Ranying Hatalla 

Langit, atau disingkat Ranying atau Hatalla yang dalam bahasa Indonesia berarti 

Tuhan atau Allah (Riwut, 2007: 263). Masuknya Kaharingan sebagai agama resmi 

menjadi Hindu Kaharingan sejalan dengan yang diunkapkan Schiller (2007: 71) 

melalui The Journal of Asian Studies yang berjudul Activism and Identities in an 

East Kalimantan Dayak Organization  Dayak peoples adhere to a variety of 

faiths. Some remain committed to local belief systems. Among the best known of 

these systems is Kaharingan. In 1980, after a decade of negotiation with the 

national Ministry of Religion, Kaharingan was declared a variety of Hinduism 

and therefore included within the five official faiths to which Indonesian citizens 

may belong. Most Dayaks are converts to world religions, however. The majority 

practice Catholicism or Protestantism. 

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat (1998: 33) 

menjelaskan bahwa mengenai kepercayaan masyarakat Dayak Benuaq terhadap 

adanya dewa-dewa. Di langit tinggal para roh, dewa atau seniang yang masing-

masing mempunyai tugas dan kekuasaan masing-masing atas kehidupan manusia. 

Dewa yang berada di bumi disebut dengan ―Nayuq Seniang‖, dewa ini harus 

dihormati karena merupakan Dewa pelindung manusia. Tiap dewa memilih 

sebuah gunung atau sungai sebagai tempat tinggalnya. Kepada Nayuq sering 

diadakan persembahan memohon perlindungan. Dewa-dewa tersebut diantaranya  

Dewa air (Juataaq), Dewa bumi (Tonooi), di pohon Binuang (Kunyanq, Oloq, 

Muluknq), di atas batu (Timang), keris atau mandau (Entut dan Mengit), pada 

patung-patung, pohon-pohon ulin, dan pohon bengeris ada Mulaknq dan 

Pengentuq, Dewa yang dianggap melindungi (Sence Lamaan), dan Dewa 

Kemakmuran (Perjadiiq). Pada semua makhluk gaib tersebut dapat diadakan 

hubungan dengan manusia melalui perantara balian (Dukun).   
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Sistem Kepercayaan Dayak Benuaq yang digambarkan dalam sastra 

etnografi karya KLR, sesuai dengan yang dinyatakan Madrah (2001: 10) 

kepercayaan asli suku Dayak Benuaq dan Tonyooi mengenal konsepsi tentang 

dewa tertinggi yang dinamakan dengan Latalla. Menurut suku ini, Latalla hanya 

satu dan menguasai kehidupan manusia, alam, dan jagat raya. Ada dewa yang 

menjadi penolong bagi manusia, seperti nayuq dan seniang, dan ada pula yang 

sering mengganggu kehidupan manusia. Dewa-dewa tersebut mempunyai 

tingkatan-tingkatan sesuai dengan batas kekuasaan yang mereka miliki. Nyahuq 

atau nyahuuq terwujud dalam suara beberapa jenis burung tertentu, binatang, dan 

cuaca yang dianggap ada hubungan dengan nasib manusia.  Selain kepercayaan 

masyarakat Dayak yang bersifat polytheisme dan monotheisme. Masyarakat 

Dayak yang dicerminkan dalam sastra etnografi juga memiliki kepercayaan yang 

bersifat animisme dan dinamisme. (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan 

Daerah Pusat, 1998: 31) menyatakan bahwa masyarakat percaya terhadap adanya 

roh-roh atau arwah-arwah leluhur yang dapat marah atau membantu manusia. 

Dalam kepercayaan masyarakat Dayak, seseorang yang meninggalkan dunia dan 

mempunyai sifat baik, maka rohnya akan menjadi baik pula dan akan dapat 

memberi pertolongan kepada yang masih hidup apabila yang bersangkutan 

mendapat bencana. Sebaliknya, apabila orang yang meninggal dunia tersebut 

berkelakuan tidak baik semasa hidupnya, maka rohnya akan menyusup ke dalam 

roh binatang dan akan selalu mengganggu orang yang hidup di dunia. 

Lebih lanjut, Helliwell (2002: 81) menyatakan bahwa pada umumnya 

orang Dayak percaya bahwa manusia terdiri atas tubuh dan jiwa. Jiwa dapat 

meninggalkan tubuh untuk melakukan perjalanan secara bebas, sering bergabung 

dengan roh. Mimpi dipandang sebagai pengalaman jiwa dalam perjalanan 

tersebut. Jika jiwa tidak dapat kembali ke tubuh biasanya karena diculik oleh roh 

jahat dan orang tersebut akan jatuh sakit. Penyakit juga disebabkan oleh roh yang 

berada di antara manusia dan memakannya dari dalam. Kalau jiwa tidak 

ditemukan kembali pada tubuh atau kalau roh yang merugikan tidak dipindahkan, 

maka orang yang menderita itu akan meninggal. Jika terjadi penyakit, seorang 

dukun dapat dipanggil untuk mengembalikan jiwa yang pergi. 
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Sistem upacara pada masyarakat suku Dayak Benuaq dibagi menjadi dua 

yaitu upacara besar dan upacara kecil. Upacara besar terdiri atas upacara balian 

(menyembuhkan penyakit),  kewangkey (kematian), nalin taun (pembersihan diri 

dan desa dari segala macam marabahaya), dan pelulung. (pernikahan). Kegiatan 

ritual upacara memiliki hubungan dengan kegiatan kesenian tradisional,  unsur 

nyanyian dan tarian suci tidak pernah terlepas dari ritual ini. Unsur nyanyian dan 

tarian pada sistem upacara tersebut dituliskan oleh pengarang (KLR ) dalam karya 

sastranya. 

Adat telah mengunci bibir dan mengatup mulut dari nyanyian 

kesukaan selama lou ditutup kabung. Biasanya orang baru 

diperkenankan belian dan bersuka ria dalam nuak atau bekelw sesudah 

empat puluh hari selepas parem api (Matahari, hal. 332) 

 

Lagu-lagunya? Hanya satu lagu yang boleh dinyanyikan pada saat 

berlangsungnya kewangkey. Lagu ngakey. Lagu yang berbalas-

balasan. Pojokmemojok, serang-menyerang, bertanya dan mengajukan 

teka-teki. Ramai sekali pertunjukkan ngakey ini.penonton sesukanya 

memihak pe-ngakey mana yang disukainya, yang dijagoinya 

(Upacara, hal. 67). 

 

Upacara Kewangkey dilakukan sebagai salah satu syarat agar arwah dapat 

mendiami Lumut.  

Fungsi upacara nalin taun dalam sastra etnografi karya KLR,sejalan dengan 

yang dijelaskan oleh Sillander (2006: 325) dalam Journal of Southeast Asian 

Studies Local Integration and Coastal Connections in Interior Kalimantan: The 

Case of the Nalin Taun Ritual among the Bentian. Upacara besar yang 

selanjutnya yaitu pelulung, upacara perkawinan. Proyek Penelitian dan 

Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat (1997: 149) menjelaskan bahwa pada 

umumnya upacara nikah (pelulung) dilaksanakan setelah musim panen padi, 

karena pada waktu itu banyak tersedia bahan-bahan makanan/padi dan lain-

lainnya. Untuk melaksanakan upacara pelulung yang lengkap harus didahului 

dengan upacara pesengket: naik kepala. Maksud upacara ini ialah agar penghulu 

kampung yang bertugas menikahkan mempelai wanita meminta kepada 

―Sanghiang‖ agar kedua mempelai dijauhkan dari jin dan setan dan diberi hidup 

yang baik. 
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Selain itu, masih ada beberapa upacara kecil, diantaranya ompong (upacara 

adat atau gengsi), senteau (upacara sebab-musabab penyakit), ngejakat (belian 

awal, penyembuhan penyakit ringan), tempong pusong (saat pusar bayi tanggal), 

dan  upacara lain yang berhubungan dengan manusia, pembangunan rumah, 

perladangan, seni budaya, hutan alam, dan sebagainya. 

Selain mempercayai bahwa setiap benda mempunyai roh, benda juga 

diyakini memiliki kekuatan gaib yang dapat menimbulkan akibat dan dapat 

mempengaruhi kehidupan manusia. Tidak hanya benda, tetapi kekuatan gaib juga 

terdapat pada kata-kata (mantera). Kepercayaan bahwa alam semesta ini penuh 

dengan daya-daya atau kekuatan-kekuatan tersebut diharapkan dapat 

dipergunakan untuk menambah kekuatan manusia itu sendiri (Proyek Penelitian 

dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat, 1998: 32).  

Kepercayaan masyarakat yang bersifat dinamisme tampak dari penjelasan 

tokoh dalam kutipan karya sastra berikut 

Inilah jenis balian bawo. Upacaranya harus dilaksanakan malam hari 

dengan alat-alat istimewa. Destar dipasang di kepala, kalung 

tergantung di leher, kalung kekayuan dan taring binatang-binatang 

yang dianggap punya kekuatan gaib. Sumang sawit namanya. Kedua 

tangan memakai sepasang gelang logam yang dinamai getang. 

Gemerincing dan berdering kalau digerakkan. Punggung dilukis 

dengan pola-pola primitif, lukisan dari tepung beras dan gamping. 

Bagian bawah memakai kain sempet dan sempilit dengan motif yang 

menggambarkan sebuah dunia magis. Gambaran kepahlawanan sang 

balian. Pola-polanya dipilih yang mencolok dengan warna-warna 

lukisan renda yang meriah (Upacara, Hal. 45) 

 

―Mulutnya selalu mengucapkan, ‗Jangan Timang! Ampun Timang. 

Batuq solo, jangan pukul kepalaku! Batuq Solo, jangan benturkan 

kepalaku!‖ Bongeq mengucapkan kata-kata Kakek Posa yang 

ditirukannya seperti meniru mantra belian! (Sumpah, Hal. 309-310) 

 

Masyarakat Dayak Benuaq percaya akan kekuatan gaib, salah satunya 

adalah penentuan hari untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau untuk 

meramalkan suatu kejadian melalui perantara balian, misalnya kepercayaan yang 

bersifat dinamisme pada ketika. Ketika adalah papan tanggalan khas Dayak 

Benuaq yang menggunakan perhitungan 29 hari untuk bulan Februari dan 0 hari 

untuk bulan-bulan lainnya; penanggalan disertakan juga tentang  hari bulan baik, 
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rezeki, jenis binatang buruan, dan tandatanda alam yang merujuk pada ramalan 

baik buruk, setahun dihitung 12 bulan 

Tanda-tanda alam dari ketika menunjukkan gejala yang hampir sama. 

Ketika tak pernah keliru 

(Api Awan Asap, Hal. 103) 

 

Ketika menunjukkan bahwa panen tahun ini tidak menggembirakan. 

(Api Awan Asap, Hal. 114) 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan, 

dapat disimpulkan bahwa dari sisi antropologi sastra, karya sastra yang dihasilkan 

oleh KLR termasuk dalam etnografi sastra yang menggambarkan sistem religi 

masyarakat suku Dayak Benuaq. Sistem religi tersebut menjelaskan sistem 

keyakinan, sistem upacara keagaamaan, dan suatu umat yang menganut religi itu.  

Sistem keyakinan masyarakat suku Dayak Benuaq, saat ini dikenal sebagai 

Hindu Kaharingan, kepercayaan tersebut berupa polytheisme, monotheisme, 

animisme dan dinamisme. Konsepsi mengenai kepercayaan terhadap terciptanya 

alam semesta, konsepsi mengenai kehidupan di akhirat yang terdiri atas surga dan 

diyakini keberadaannya di Lumut dan untuk mencapai Lumut diperlukan peran 

keluarga dengan melakukan kegitan ritual upacara. 

Sistem upacara yang diyakini terdiri atas upacara dilakukan, waktu 

upacara dilaksanaka, benda dan alat upacara, dan pemimpin upacara. Dalam 

upacara itu sendiri juga memiliki banyak unsur, yaitu bersaji, berkorban, berdoa. 

Sistem upacara pada masyarakat suku Dayak Benuaq dibagi menjadi dua yaitu 

upacara besar dan upacara kecil. Upacara besar terdiri atas upacara balian 

(menyembuhkan penyakit),  kewangkey (kematian), nalin taun (pembersihan diri 

dan desa dari segala macam marabahaya), dan pelulung. (pernikahan). Kegiatan 

ritual upacara memiliki hubungan dengan kegiatan kesenian tradisional,  unsur 

nyanyian dan tarian suci tidak pernah terlepas dari ritual ini.  

Balian memiliki peran penting dalam sistem religi yang dianut oleh agama 

asli suku Dayak Benuaq. Selain berperan sebagai pemimpin upacara, belian 
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dianggap sebagai seseorang yang mampu menjadi perantara antara dunia manusia 

dengan dunia gaib untuk menyampaikan sesaji atau mencari jalan keluar dalam 

masalah yang menimpa kampung, balian dipercaya mampu menyembuhkan 

penyakit, dan dapat meramalkan suatu kejadian. 

  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah 

dipaparkan, maka dikemukakan beberapa saran sebagai pertimbangan untuk 

berbagai pihak: 

 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakannya sebagai studi 

bandingan sehingga dapat menghasilkan kajian yang lebih mendalam 

berkaitan dengan kajian antropologi sastra, khususnya sastra etnografi 

pada suku Dayak Benuaq. 

 Bagi dunia pendidikan, diharapkan sastra etnografi karya KLR dapat 

menjadi salah satu bacaan wajib di wilayah Kalimantan Timur dalam 

matapelajaran bahasa Indonesia, agar siswa dapat memahami budaya di 

wilayahnya sendiri dan mengenali sastrawan asal Kalimantan Timur 

sehingga dapat memotivasi siswa untuk melestarikan budaya daerah asal. 

 Bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diharapakan sastra 

etnografi KLR dapat menjadi salah satu sumber bacaan sastra pada buku 

pegangan siswa mata pelajaran bahasa Indonesia, sehingga siswa dapat 

mengenali beragam budaya di Indonesia, sehingga tidak tejadi cultutal 

understanding antaretnis di Indonesia. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat relasi kearifan lokal sebagai 

prasarana dalam program penataan dan pengelolaan lingkungan. 

Fenomena beragam bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat 

kearifan lokal yang diabaikan. Dengan menggunakan pendekatan tradisi 

lisan, data-data deskiptif didasarkan pada bentuk-bentuk kearifan lokal 

masyarakat adat Cikondang, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Hasilnya 

ditemukan Sembilan pola tata ruang berbasis kearifan lokal. Kearifan tata 

kelola lingkungan difungsikan sebagai piranti konservasi dan pelestarian 

sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan 

kebudayaan dan ilmu pengetahuan, bermakna sosial, serta sebagai petuah, 

kepercayaan, sastra, dan pantangan. 

 

Kata kunci: kearifan lokal, Kampung Adat Cikondang, penataan dan 

pengelolaan lingkungan 

 

 

PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan negara dengan kekayaan ragam budaya yang unik 

dan menarik. Mulai dari bahasanya, tradisinya, sukunya, pandangan hidupnya, 

terlebih letak Indonesia yang berada di iklim tropis dengan kekhasan demografis 

di tiap daerah mampu memikat perhatian, baik turis domestik maupun 

mancanegara. Kekhasan dan daya tarik lingkungan alam Indonesia diperkuat 

dengan budaya yang masih melekat dan menjadi identitas bangsa membuat 

Indonesia menjadi negara favorit untuk destinasi wisata. Keindahan lingkungan 

alam Indonesia itu harus dijaga dan dipelihara bukan hanya untuk daya tarik 

pariwisata saja melainkan juga untuk keberlangsungan sumber daya alam karena 

hal itu menyangkut keberlangsungan hidup masyarakatnya. Pemanfaatan hasil 

sumber daya alam harus ditata dan dikelola dengan tepat agar dapat dinikmati 

oleh generasi yang akan datang. Penataan dan pengelolaan sumber daya alam 

berdampak pada kondisi lingkungan yang merupakan perwujudan dari cara 
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pandang atau pengetahuan masyarakatnya. Sumber daya yang dikelola dengan 

baik akan menghasilkan lingkungan yang rapi, asri, dan lestari. Sekait dengan 

pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat telah memiliki pengetahuan luhur 

dalam memanfaatkan lingkungan alam. Mereka memiliki kemampuan menata dan 

mengelola lingkungan alam dengan sangat arif. Masyarakat adat memiliki aturan 

sekait pemanfaatan lingkungan alam yang dimanifestasikan dalam bentuk 

penataan dan pengelolaan tata ruang, seperti pada penataan permukiman, 

persawahan, persekolahan, perkebunan, dan sebagainya.  Setiap kelompok 

masyarakat memiliki kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang 

disesuaikan dengan ekosistem tempat mereka bermukim (Waluyo dalam 

Ramdhan, dkk., 2014, hlm. 7). 

 Penelitian sekait penataan dan pengelolaan lingkungan dilakukan oleh 

Qodariah (2013) dan Purnama (2014). Qodariah menemukan pola tata ruang 

masyarakat Kampung Naga yang menggunakan sistem melingkar (concentric). 

Sistem melingkar digunakan untuk memudahkan interaksi antarwarga sekaligus 

menjadi ruang kontrol bersama berbagai hal yang terjadi seperti antisipasi 

bencana alam dan kesigapan warga ketika terjadi bencana alam. Sementara itu, 

Purnama menemukan pembagian wilayah Kampung Naga didasarkan atas 

fungsinya. Kawasan tersebut dibagi menjadi tiga kawasan besar, yaitu kawasan 

suci, kawasan bersih, dan kawasan kotor. Tata ruang yang dibuat oleh masyarakat 

Kampung Naga sangat merefleksikan sikap ramah lingkungan. Letak geografis 

Kampung Naga yang berada di wilayah cekungan berupa lembah atau jurang 

memungkinkan wilayah ini mudah terkena bencana alam seperti banjir, tanah 

longsor, dan angin ribut. Namun bencana alam yang terjadi tidak menimbulkan 

kerusakan berat pada wilayah dan bangunan-bangunan di sekitar Kampung Naga. 

Hal ini disebabkan adanya penggunaan konsep hidup yang berkelanjutan 

(ekoefisiensi) dalam tata ruang Kampung Naga. Pola tata ruang yang diatur 

dengan perhitungan cermat didasarkan atas arah angin yang menyebabkan 

kawasan ini menjadi kawasan yang aman dari berbagai bencana. Lokasi Kampung 

Naga yang berada di tepi Sungai Ciwulan rentan terkena banjir. Namun hingga 

saat ini, belum pernah terjadi banjir yang mengakibatkan kerusakan parah. Hal ini 
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disebabkan kawasan permukiman Kampung Naga berada di balik bukit dan 

dikelilingi kolam yang berfungsi menjadi penampung air sungai. Begitupun untuk 

kawasan pertanian, dilakukan pencegahan dengan membangun tanggul yang 

mengalirkan aliran air sungai agar tetap di wilayah sungai dan tidak meluap ke 

kawasan pertanian. Tata ruang wilayah masyarakat Kampung Naga diatur dengan 

memperhatikan struktur lahan, kondisi tanah, dan keberlangsungan sumber daya 

alam (Qodariah, 2013, hlm. 15; Purnama, 2014, hlm. 4).  

 Peneliti tertarik meneliti Kampung Adat Cikondang sebab sebagaimana 

kampung adat lainnya, pastilah ada kearifan lokal berupa pengetahuan luhur yang 

dimanifestasikan dalam bentuk pepatah, pedoman hidup, wejangan, atau bentuk-

bentuk artefak budaya. Kampung Adat Cikondang dipilih sebagai tempat 

penelitian karena lokasinya yang tidak jauh dari pusat Kota Bandung dan menjadi 

jalur wisata menuju destinasi wisata Pangalengan, tetapi masih dapat 

mempertahankan nilai-nilai luhur dalam penataan dan pengelolaan lingkungan.  

 

KEARIFAN LOKAL 

Kearifan lokal merupakan terjemahan dari kata local genius yang memiliki 

makna kemampuan kebudayaan setempat untuk menghadapi pengaruh dari unsur 

kebudayaan asing ketika terjadi interaksi di antara kedua kebudayaan tersebut. 

Kearifan lokal berasal dari kata kearifan (wisdom) dan lokal (local) yang 

mengandung gagasan-gagasan bijaksana, arif, bernilai baik dalam pengelolaan 

alam semesta dan menjaga keseimbangan ekologis; terdapat dalam bentuk tradisi, 

pepatah-petitih, dan semboyan hidup yang mengandung nilai-nilai luhur; tertanam 

dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan wujud budaya 

yang sudah teruji oleh berbagai bencana dan kendala alam serta kekhilafan 

manusia. Hal terpenting dalam kearifan lokal ialah pengembangan kreativitas dari 

pelaku budaya sendiri agar dapat bertahan dan tidak terpengaruh dampak buruk 

pengaruh kebudayaan asing. Fungsi kearifan lokal ialah sebagai bentuk konservasi 

dan pelestarian sumber daya alam; pengembangan sumber daya manusia; 

pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; petuah, kepercayaan, sastra, 

dan pantangan; memiliki makna sosial; memiliki makna etika dan moral; dan 
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memiliki makna politik (Maharani, 2014, hlm. 115; Wahono, dkk. dalam Sudikan, 

2013, hlm. 204; Sudikan, 2013, hlm. 206; Bosch dalam Rosidi, 2011, hlm. 38; 

Sartini dalam Maharani, 2014, hlm. 115).  

Selain kearifan lokal dan local genius, terdapat istilah lain yakni 

pengetahuan lokal (local knowledge) yang penggunaannya terkadang masih 

tumpang tindih. Pengetahuan lokal merupakan pengetahuan yang dimiliki atau 

dikuasai dan digunakan oleh suatu kelompok (masyarakat atau suku bangsa) dari 

generasi pendahulu secara turun-temurun dan terus berkembang atau berubah 

sesuai dengan perubahan lingkungan (Rosidi, 2011, hlm. 29; Sardjono dalam 

Sudikan, 2013, hlm. 203).  

  Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan lokal, 

pengetahuan lokal, dan kearifan lokal memiliki makna yang sama. Kearifan lokal 

bersumber dari pengetahuan lokal yang dimiliki dan dikuasai masyarakat. Pada 

dasarnya setiap masyarakat memiliki kearifan lokal yang berkembang dari 

generasi ke generasi. Kearifan lokal sangat bermanfaat dalam kehidupan 

masyarakatnya. Kearifan lokal dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat dan 

pedoman dalam memenuhi kebutuhan serta mengatasi segala permasalahan. 

Dengan kearifan lokal, masyarakat tidak akan mudah tergoyahkan oleh pengaruh 

kebudayaan lain. Sekait dengan kearifan lokal pada masyarakat Cikondang, 

pengetahuan mengenai lingkungan alam yang dimiliki oleh masyarakat adat 

Cikondang termasuk dimensi pengetahuan lokal. Pengetahuan mengenai 

lingkungan alam termasuk dalam kearifan lokal lingkungan hidup. Dengan 

pengetahuan ini, masyarakat tahu bagaimana cara merawat dan menjaga 

lingkungan sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan harmonis. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan merujuk pada 

teori tradisi lisan. Pendekatan ini dianggap relevan karena karakteristiknya sesuai 

dengan karakteristik dalam penelitian karya sastra. Pengumpulan data berupa 

kata-kata dan gambar-gambar diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan 
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foto. Pendekatan kualitatif digunakan agar peneliti dapat menguraikan lebih dalam 

bentuk kearifan lingkungan yang berkembang di masyarakat adat Cikondang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode  

deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang 

kemudian disusul dengan analisis (Ratna, 2015, hlm. 53). Dalam penelitian ini, 

peneliti lebih mendeskripsikan data-data berupa bentuk kearifan lingkungan 

masyarakat adat Cikondang dan struktur penataan lingkungannya.  

 

PEMBAHASAN 

Pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan alam merupakan upaya yang 

dipersiapkan sejak manusia menempati suatu lahan tertentu. Sekait dengan 

pengaturan dan pemanfaatan ruang, masyarakat Sunda sudah mempunyai konsep 

yang berpola yaitu konsep hidup selaras dengan alam. Hal itu dapat terlihat pada 

pola tata ruang pada beberapa masyarakat adat seperti Kampung Naga di 

Tasikmalaya, Kampung Kuta di Ciamis, Kampung Banceuy di Subang, Suku 

Baduy di Banten, Cipta Gelar di Sukabumi, Kampung Pulo di Garut, dan 

Kampung Cikondang di Pangalengan, Kabupaten Bandung. 

Tradisi Lisan 

Tradisi lisan merupakan berbagai ujaran/wacana yang disampaikan dan 

disebarkan melalui lisan. Tradisi lisan berkembang mengikuti pola tertentu di 

suatu kelompok masyarakat dan telah menjadi identitas kelompok masyarakat 

tersebut. Tradisi lisan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan, 

upacara, kesastraan, kebahasaan, ilmu pengetahuan, simbol, teknologi, permainan, 

tari, musik, dan teater (Hutomo, 1991, hlm. 9-10; Sibarani, 2012, hlm. 48).  

Setiap kelompok masyarakat memiliki tradisinya masing-masing sekait 

dengan keadaan geografis dan budayanya. Tradisi tersebut ada yang berwujud 

benda seperti produk kerajinan dan ada yang tak berwujud benda seperti 

pengetahuan dan norma. Pengetahuan penataan ruang dan bentuknya berupa 

teknologi tradisional (penataan dan pengelolaan ruang) merupakan pengetahuan 

penataan dan pengelolaan wilayah tertentu sekait hubungan timbal-baliknya 

dengan lingkungan alam. Dalam teknologi tradisional, terdapat pengetahuan 
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mengenai cara, tahapan, dan dampak pembangunan di suatu wilayah yang 

didasarkan atas perhitungan keseimbangan lingkungan alam. Dalam tradisi 

teknologi tradisional, terdapat falsafah hidup yang ditransmisikan lintas generasi 

secara terus-menerus agar tradisi pengetahuannya tidak musnah. Masyarakat 

Cikondang memiliki pengetahuan penataan dan pengelolaan ruang yang 

merupakan warisan dari sesepuh Kampung Adat Cikondang dan masih diwariskan 

hingga saat ini kepada generasi selanjutnya. Pewarisan tradisi ini berfungsi untuk 

menjaga lingkungan alam agar tetap dapat dihuni dan dimanfaatkan oleh generasi 

selanjutnya.  

Kampung Adat Cikondang 

Kampung Cikondang secara administratif terletak di dalam wilayah Desa 

Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang 

berbatasan dengan Desa Cikalong dan Desa Cipinang (Kecamatan Cimaung) 

sebelah utara, sebelah selatan dengan Desa Pulosari, sebelah timur dengan Desa 

Mulya, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamaju. Jarak dari Kota 

Bandung ke Kampung Adat Cikondang sekitar 38 kilometer, sedangkan dari pusat 

Kecamatan Pangalengan sekitar 11 kilometer. Kampung Cikondang berada di 

lereng Gunung Tilu sehingga kampung ini terletak di dataran tinggi.  

Berdasarkan sejarahnya, asal mula Kampung Cikondang berasal dari kata 

séké (mata air) dan pohon besar yang disebut kondang. Saat itu pohon tersebut 

terdapat di dalam Dusun Cikondang. Dengan demikian, nama Cikondang 

merupakan gabungan antara sumber air dan pohon kondang. Kampung adat 

Cikondang dibangun oleh leluhur yang diberi nama Uyut Pameget (Buyut Laki-

laki) dan Uyut Istri  (Buyut Perempuan). Masyarakat percaya bahwa kedua 

leluhur Kampung Adat Cikondang tidak meninggal dunia, tetapi jasadnya 

menghilang ke dalam tanah (tilem) dan masih ada di Hutan Larangan untuk 

melindungi Kampung Adat Cikondang yang mereka bangun. 

Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Alam 

Abah Ilin (sesepuh Kampung Adat Cikondang) mengemukakan mengenai 

rumah adat Kampung Cikondang. Di dalam kampung Cikondang terdapat rumah 

adat yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Rumah adat tersebut pada 
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awalnya terdapat 61 rumah. Namun pada tahun 1942 terjadi kebakaran karena 

ledakan dari penjajah (Jepang) sehingga 60 rumah terbakar habis dan tersisa 1 

rumah yang hingga kini masih dirawat dan dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. 

Rumah tersebut berada di tanah leluhur Cikondang yang dikeramatkan. 

Masyarakat percaya mengenai hukum yang panjang tidak boleh dipotong, yang 

pendek tidak boleh disambung, yang berarti manusia tidak boleh mengubah apa 

pun yang telah diberikan oleh Allah. 

Berikut bentuk kearifan masyarakat Kampung Adat Cikondang yang tidak 

berwujud (intangible). 

a. Rumput, laut, dan daratan termasuk mahluk cicing dan mahluk nyaring, 

semuanya mau sujud syukur kehadirat Illahi Rabbi melalui mahluk éling 

manusia. 

b. Nu pondok tong disambung nu panjang tong dipotong. 

c. Gunung tilu tetep lestari kaian, lahan lamping awian, lahan rata datar 

imahan, lahan legok balongan, lahan lebak séngkédan sawahan, jeung piara 

jalan cai solokan. 

d. Suburnya pepohonan di gunung akan subur oleh air untuk sumber kehidupan 

manusia. 

e. Bumi tanah diolah untuk lahan pertanian sebagai sumber kehidupan manusia 

dan makhluk lainnya. 

f. Hirup katungkul ku pati, paéh teu nyaho dimangsa. 

g. Kudu inget ka bali geusan ngajadi. 

h. Hutan larangan tidak boleh ditebang kecuali yang diizinkan ketua adat. 

 

Dalam tata kehidupan masyarakat adat, hubungan manusia dengan alam 

merupakan hubungan yang didasarkan atas hubungan relasional, kekerabatan, 

sikap hormat, dan cinta. Masyarakat adat percaya bahwa alam jagat raya dihuni 

oleh berbagai makhluk, baik yang jahat maupun yang baik. Untuk memelihara 

keseimbangan alam di antara dua pengaruh makhluk tersebut, segala gerak dan 

tingkah laku manusia harus dikontrol. Itulah sebabnya berbagai aturan adat berupa 

larangan diciptakan dalam bentuk wasiat, petuah, mitos, pemali, atau tabu. 
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Adapun makna aturan-aturan adat yang dijadikan pedoman penataan dan 

pengelolaan lingkungan masyarakat adat Cikondang, yaitu sebagai berikut. 

a. Semua makhluk (tanpa kecuali) yang ada di bumi bersujud kepada Allah Swt. 

Begitu pula manusia hendaknya bersyukur dengan semua hal yang 

dianugerahkan Allah Swt. karena semua yang Allah ciptakan untuk 

kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia (sebagai makhluk dunia 

tengah) harus menjaga perilaku terutama yang berhubungan antara dunia atas 

(roh leluhur) dan dunia bawah (makhluk gaib: jin) agar terjalin keseimbangan 

lingkungan alam. Dengan begitu, manusia dapat melestarikan alam karena 

menyadari bahwa dunia ini diciptakan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya 

dengan tidak mengganggu dan merusak sistem yang sudah ada.  

b. Petuah ini mempunyai makna bahwa manusia terutama masyarakat adat 

Cikondang, tidak boleh mengubah apa pun yang telah diberikan Allah. 

Manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Lingkungan alam 

yang sudah diberikan jangan diubah dan jangan dirusak hanya karena 

mengikuti keinginan semata, tetapi harus dipelihara agar dapat dimanfaatkan 

secara terus-menerus. Apa yang sudah diberikan oleh alam, jangan diganggu. 

Lahan hutan yang sudah ada, jangan dikurangi, diubah menjadi hunian. 

Begitupun lahan hunian yang sudah ada jangan diperluas hanya untuk 

memenuhi keinginan tanpa memperhitungkan keseimbangannya di kemudian 

hari. Hal ini terutama berkaitan dengan rumah adat dan hutan larangan yang 

tidak boleh diganggu keberadaannya. 

c. Petuah ini mengandung nilai yang berkaitan dengan struktur penataan 

lingkungan di Kampung Cikondang, yaitu Gunung Tilu harus tetap lestari 

dengan kayunya. Artinya, manusia tidak boleh menebang pepohonan di 

kawasan Gunung Tilu. Lahan lamping awian, yaitu lahan (tanah) yang landai 

atau tanah miring harus ditanami pohon, terlebih pohon nangka dan duren 

agar tidak longsor. Lahan legok balongan yaitu lahan lembah digunakan 

untuk kolam. Di Kampung Adat Cikondang setiap rumah mempunyai kolam 

yang diisi berbagai ikan untuk keperluan hidup masyarakat, baik untuk 

dikonsumsi maupun untuk dijual kembali sebagai mata pencaharian. Lahan 
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legok balongan berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

masyarakat Cikondang. Lahan lebak séngkédan sawahan jeung piara jalan 

cai solokan artinya tanah yang berada di lembah yang berlapis-lapis seperti 

tangga digunakan untuk menanam padi (sebagai lahan persawahan). 

Masyarakat juga harus membuat jalan untuk resapan air yang akan digunakan 

untuk mengaliri persawahan. 

d. Pepohonan di Gunung Tilu dan gunung lainnya yang melingkupi Kampung 

Cikondang, Desa Lamajang, Kabupaten Pangalengan merupakan sumber 

resapan air yang sangat berguna untuk kehidupan masyarakat. Oleh karena 

itu, pepohonan tersebut tidak boleh ditebang. Penebangan pohon untuk 

keperluan keseharian seperti pendirian bangunan, tidak diambil dari 

pepohonan di Gunung Tilu. Hal ini bertujuan untuk memelihara 

keseimbangan lingkungan alam dan sumber dayanya. 

e. Tanah di Kampung Cikondang selain digunakan untuk rumah masyarakat, 

rumah adat, hutan larangan, dan tanah lain yang belum dimanfaatkan diolah 

menjadi lahan pertanian untuk kehidupan masyarakat. Pemanfaatan ini harus 

mempertimbangkan luas lahan dan peruntukannya sehingga tidak ada lahan 

yang digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat dan merugikan masyarakat 

Cikondang di kemudian hari. 

f. Pepatah tersebut mengandung makna bahwa segala sesuatu ada batasnya, 

termasuk sumber daya alam dan lingkungan. Dengan kata lain, sumber daya 

alam dan lingkungan suatu saat pasti akan habis karena terus-menerus 

digunakan untuk keperluan manusia. Oleh karena itu, manusia wajib 

melestarikan sumber daya alam dan lingkungan itu dengan sebaik-baiknya. 

g. Pepatah ini bermakna bahwa manusia merupakan bagian dari alam, harus 

mencintai alam, dan tidak terpisahkan dari alam. Oleh karena itu, berdasarkan 

petuah ini, sudah sepantasnya manusia tidak merusak lingkungan alam. 

Manusia harus memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dan 

melestarikannya. 

h. Hutan Larangan merupakan bagian dari konservasi Rumah Adat Cikondang 

yang harus dipelihara dan dilestarikan. Hutan ini sangat berguna bagi 
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kehidupan masyarakat adat Cikondang. Oleh karena itu, pepohonan dan 

tanaman di Hutan Larangan dan sekitar Rumah Adat Cikondang tidak boleh 

ditebang kecuali seizin sesepuh adat. Hal ini merupakan pusat dari konservasi 

lingkungan dan sumber daya sebab di dalam Hutan Larangan terdapat pula 

mata air yang menjadi sumber air bagi acara ritual tiap tahunnya. Jika Hutan 

Larangan tidak dikonservasi melalui peraturan adat, kemungkinan sumber 

daya yang ada di dalamnya akan dieksploitasi dan keberlangsungannya di 

masa yang akan datang akan habis. 

Kampung Adat Cikondang menata dan mengelola lingkungan berdasarkan 

bentuk kearifan lingkungan tersebut. Masyarakat Kampung Adat Cikondang 

menata lingkungan alamnya dengan teratur sesuai dengan pepatah. Penataan 

lingkungan diatur dan dikelola sesuai dengan fungsi dan karakteristik tanahnya. 

Penataan ekosistem lingkungan alam diatur secara bertingkat. Adanya tata 

pengaturan ekosistem yang bertingkat mencerminkan kearifan masyarakatnya. 

Masyarakat merumuskan tata pengaturan tersebut dan membuat namanya 

berdasarkan karakter fungsi, ciri atau kepemilikan. 

Masyarakat Cikondang memiliki sembilan tata ruang wilayah. Pertama, 

lokasi atau wilayah tertinggi merupakan kawasan konservasi hutan lindung 

Gunung Tilu. Hutan Gunung Tilu merupakan hutan yang memiliki sumber daya 

alam yang sangat tinggi. Di dalam kawasan hutan banyak terdapat kekayaan flora 

dan fauna yang sangat berpotensi. Kedua, hutan bukaan tutupan yang merupakan 

bagian dari hutan Gunung Tilu. Hutan ini berfungsi sebagai hutan produksi dan 

hutan penyangga. Oleh karena itu, dikelola oleh Perhutani. Ketiga, lahan di bawah 

hutan Gunung Tilu adalah Parabon. Parabon merupakan tempat berkebun yang 

ditanami masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat adat Cikondang 

menanam sayuran musiman, di antaranya kentang, bawang merah, dan tomat. 

Keempat, persawahan merupakan lahan sebelah bawah kampung. Lahan ini 

dibuatkan sengkedan untuk membentuk terasering. Kelima, perkampungan 

masyarakat adat Cikondang. Sesuai dengan pepatah, perumahan dibangun di lahan 

yang datar dan lahan cekung menampung air yang digunakan untuk kolam. 

Keenam, Hutan Adat atau Hutan Awisan merupakan hutan yang di dalamnya 
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terdapat rumah adat, makam, lumbung padi, alat penumbuk padi, sumber air 

pancuran (jamban), jamban, dan balong (kolam). Ketujuh, sawah adat merupakan 

bagian lahan adat yang terdapat di samping Hutan Awisan. Sawah ini ditujukan 

untuk keperluan adat. Kedelapan, lamping merupakan lahan miring yang curam. 

Lahan ini ditanami bambu sesuai dengan aturan adat agar tidak terjadi longsor. 

Kesembilan, kebon merupakan lahan yang juga ditanami masyarakat seperti 

halnya parabon. 

  Pengetahuan menata dan mengelola lingkungan yang diwariskan dari 

generasi ke generasi ini menjadikan masyarakat Kampung Adat Cikondang dapat 

hidup harmonis dengan lingkungan alamnya. Mereka mampu menjaga dan 

memelihara kelestarian alam sehingga dapat terhindar dari bencana yang sering 

terjadi di daerah Pangalengan, seperti longsor. Apalagi, jika melihat kondisi 

geografis Kampung Cikondang yang berada di dataran tinggi karena terletak di 

lereng Gunung Tilu. Pengetahuan yang diwujudkan masyarakat Kampung Adat 

Cikondang dalam mengelola lingkungannya menyiratkan kearifan lokal yang 

dimaknai sebagai kepandaian dan strategi-strategi dalam mengelola lingkungan 

alam dan menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh 

berbagai bencana dan kendala alam serta keteledoran manusia (Wahono dalam 

Sudikan, 2013, hlm. 204). 

Elemen penataan ruang meliputi unsur manusia yang meliputi budaya dan 

perilakunya serta unsur sumber daya alam yang meliputi tanah dan air. Penataan 

ruang bertujuan mengendalikan hubungan unsur manusia dan alam agar dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Hubungan penataan ruang dengan konservasi 

lingkungan alam merupakan satu-kesatuan yang mengintegrasikan konsep, 

sasaran, dan metode pengelolaan serta pemanfaatannya. Hubungan penataan 

ruang dengan konservasi lingkungan alam dilihat dari segi perubahan perilaku 

masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan alam yang dapat 

memengaruhi kualitas dan kapasitas sumber daya alam. Antara lingkungan alam 

dengan lingkungan manusia terjadi hubungan yang relasional (timbal-balik). 

Ketika ada upaya pemeliharaan, tercapailah kesesuaian dan akhirnya diperoleh 

manfaat dari pengelolaan lingkungan alam. 
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Dalam menata dan mengelola lingkungan alam, masyarakat Sunda 

mengedepankan tribuana yaitu konsep dunia atas, tengah, dan bawah. Dalam 

konsep ini, masyarakat Sunda percaya bahwa alam tidak hanya dihuni oleh 

manusia yang tampak wujudnya, tetapi dihuni pula oleh yang tidak tampak 

wujudnya yang hidup di alam lain yaitu alam atas dan alam bawah. Untuk 

menjaga keseimbangan kehidupan bersama alam, pembangunan ruang di beberapa 

wilayah memperhatikan konsep atas-tengah-bawah. Konsep ketiga alam ini 

menjadikan masyarakat Sunda mempunyai pengetahuan sekait dengan arsitektur 

tradisional dan tata ruang wilayah. Konsep tribuana tidak hanya dikenal dalam 

konsep kehidupan yang berkaitan dengan dunia lain selain dunia manusia, tetapi 

juga digunakan dalam konsep pembangunan ruang permukiman. Ruang 

permukiman masyarakat Sunda mengedepankan konsep tribuana yang terlihat 

dari pemetaan kawasan yang terbagi menjadi tiga kawasan besar. Hal ini terlihat 

dari pola ruang secara berurutan yaitu makam - bumi ageung - masjid dan balé - 

rumah/bumi – sungai. Makam berada di kawasan atas; bangunan seperti bumi 

ageung, masjid, dan rumah berada di kawasan tengah; dan sungai berada di 

kawasan bawah. Pola semacam ini terlihat pada masyarakat Kampung Adat 

Cikondang. Bagian hulu dihuni oleh dunia atas yakni daerah pegunungan, bagian 

tengah dihuni oleh manusia untuk permukiman warga, dan bagian hilir dihuni 

ditandai oleh sungai. Penerapan konsep ruang yang ramah lingkungan, berlakunya 

ketentuan kawasan larangan, dan terbatasnya kawasan untuk pendirian bangunan 

membuat kampung-kampung adat pada masyarakat Sunda telah menjadi ruang 

konservasi sumber daya alam secara alami. 

Selain mengedepankan konsep tribuana, dalam pelaksanaan teknis 

penataan dan pengelolaan, Kampung Adat Cikondang menerapkan pola tritangtu. 

Konsep tritangtu dalam masyarakat Sunda dikenal dengan istilah resi, ratu, dan 

rama. Resi memiliki kehendak untuk memerintah, ratu yang menjalankan 

pemerintahan, dan rama yang menjaga serta menggunakan dua kekuasaan tersebut 

(Sumardjo, 2014, hlm. 173). Pola tritangtu tersebut diterapkan masyarakat 

Cikondang agar peran dalam organisasi kemasyarakatan dapat berjalan sesuai 

dengan fungsinya dan berdampak positif dalam pengelolaan lingkungan baik dari 
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segi interaksi masyarakat dengan sesamanya maupun masyarakat dengan Tuhan, 

alam, dan dirinya sendiri. Pemberlakukan konsep tritangtu pada masyarakat 

Cikondang memungkinkan terpeliharanya lingkungan permukiman masyarakat 

tersebut sebab bentuk-bentuk interaksi yang dapat merugikan masyarakat Sunda 

dapat ditengahi dan dipelopori oleh rama sebagai penjaga dan perantara kampung. 

Masyarakat adat berpandangan bahwa masyarakat atau lingkungan sosial 

merupakan sejumlah orang, termasuk dirinya yang merasa terikat satu dengan 

yang lain. Ikatan itu dibentuk oleh aturan-aturan yang berasal dari kebiasaan 

kelompoknya atau dari resi, ratu, dan rama. Aturan yang dibuat tritangtu 

diberlakukan dalam ruang kebersamaan dengan prinsip kehidupan yang penuh 

toleransi antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sesamanya, manusia 

dengan alamnya, dan manusia dengan Tuhannya.  

Pada masyarakat Kampung Adat Cikondang, tata ruang wilayahnya sudah 

diatur dengan memperhatikan struktur lahan, kondisi tanah, dan keberlangsungan 

sumber daya alam. Tata ruang yang dibuat oleh masyarakat Kampung Adat 

Cikondang sangat merefleksikan sikap ramah lingkungan yang tidak terlepas dari 

pemikiran mereka terhadap keseimbangan alam. Masyarakat Cikondang 

merupakan penjaga ekosistem terbaik melalui pengetahuan dan pranata setempat. 

Pengetahuan dan pranata setempat dalam penataan dan pengelolaan lingkungan 

alam mencerminkan sekaligus membentuk cara-cara pengaturan dunia dan 

berfungsi sebagai basis informasi sebuah masyarakat. Kearifan masyarakat 

merupakan strategi dalam pelestarian lingkungan alam untuk mengontrol sumber 

daya alam dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Kearifan yang diwariskan secara turun temurun ini menjadi pandangan 

hidup dan pedoman masyarakatnya dalam bersikap, berperilaku, bertindak dalam 

kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dalam menata dan mengelola lingkungan 

alam dapat diwariskan melalui pendidikan. Keberhasilan pendidikan menurut 

Hasan (1995, hlm. 140) cenderung diukur dari betapa dalamnya penghayatan 

nilai-nilai yang ditanamkan dalam proses pendidikan yang kemudian kentara 

dalam bersikap dan berperilaku. Nilai-nilai pengetahuan lingkungan ini dapat 

dikatakan berhasil ditanamkan jika setiap individu dalam masyarakat mau dan 
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mampu merawat, memelihara, menjaga, mengelola, dan melestarikan lingkungan 

alam. 

 

PENUTUP 

Salah satu fungsi kearifan lokal sebagai konservasi dan pelestarian sumber 

daya alam (Sartini dalam Maharani, 2014, hlm. 115). Fungsi kearifan lokal berupa 

pengetahuan lingkungan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kampung 

Cikondang, yakni masyarakat dapat menata dan mengelola lingkungan dengan 

baik sehingga dapat hidup dengan aman dan tenteram. Bentuk kearifan lokal 

menghasilkan sikap arif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan alam. Dampak 

dari pengetahuan yang dimiliki dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari 

oleh masyarakatnya yaitu mereka dapat terhindar dari bencana dan hasil dari 

pengelolaan sumber daya alam dapat digunakan untuk kelangsungan kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Nilai-nilai luhur petuah ini perlu dilestarikan dalam setiap 

generasi agar kehidupan yang sinergis dan harmonis dengan alam dapat terus 

berlangsung. 
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ABSTRAK 

Dalam konteks kekinian, bahasa Bali banyak digunakan oleh 

kalangan muda seperti: siswa, mahasiswa, seka truna-truna 

(kelompok muda-mudi) untuk berkomunikasi tentang berbagai hal 

dalam sangkepan, paum/paruman (forum rapat). Dalam cakapan-

cakapan mereka ditemukan unsur bahasa Anglo-Saxon, bahasa 

Latin, dan bahasa Yunani. Hal tersebut sangat menarik untuk 

diungkapkan, terutama yang terkait dengan: 1) unsur apa saja yang 

diambil oleh penutur muda Bali, saat bertutur menggunakan bahasa 

Bali? 2) Bagaimana wujud penulisan fonemis adaptasinya ke 

bahasa Bali dengan aksara Latin? Saat unsur bahasa Eropa yang 

disebut di atas digunakan, variabel sosiolinguistik mana yang lebih 

banyak berpengaruh, apakah: receiver, situation, topic, chanel. 

tone, speaker, atau message form? 4) Unsur bahasa Eropa kuno 

yang disebut di atas, mana yang doniman dipungut? Penelitian ini 

menggunakan model penelitian kualitatif. 

 

Kata kunci: penetrasi, unsur bahasa Eropa, bahasa Bali 

 

ABSTRACT 

On the nowadays context, Bali language much enough used by the 

youths, such as: students, university students, and the group of 

youths to communicates about many kinds of topic on any forum 

(like: meeting). On the speech acts of them, it was found elements 

of languages of: Anglo- Saxon, Latin, and Greek. There are very 

interesting to revealed, especially towards: 1) what which elements 

of Anglo-Saxon, Latin, and Greek languages have be tooking by 

the youths of Bali, when they speeking with Balinese? 2) How the 

techniques of writing adaptation on the Bali language by using the 

letters of Latin? 3) Where which the sociolinguistics variable (such 

as: receiver, situation, topic, chanel, tone, speaker, or message 

form) to more influanced, when the elements of languages above 

be used? 4) Where which of elements of archaic Europe Languages 

was dominant borrowed? This research to use on qualitative 

research model.  

Keywords: penetration, elements of Europe languages, Bali 

language 
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PENDAHULUAN 

Dapatkah bahasa daerah yang notabene merupakan suatu bentuk budaya 

tradisi askriptif mengikuti trend dunia global yang penuh dengan evolusi dan 

teknologi? (Wurianto, 2002: 239). Pertanyaan ini nadanya seperti meragukan 

kemampuan dan eksistensi bahasa daerah sebagai sarana komunikasi antarwarga 

daerah dalam kehidupan yang makin mengglobal. Memang banyak yang 

berpendapat bahwa, untuk tetap eksis bahasa daerah itu harus bisa mengikuti arus 

modernisasi dalam era globalisasi. Globalisasi disinyalir akan berpengaruh 

terhadap perubahan sosial. Perubahan sosial yang dipicu oleh teknologi informasi 

dan telekomunikasi diduga berpengaruh pula pada semakin banyaknya anasir 

bahasa asing masuk ke dalam bahasa daerah. Bahkan pengaruh yang paling 

ekstrem adalah bahasa daerah makin ditinggalkan oleh penuturnya, terutama oleh 

penutur di perkotaan. Kondisi semacam ini bahkan bisa berdampak pada 

hilangnya bahasa daerah (Wurianto, 2002: 235).  

Landasan pikir yang digunakan terhadap pendapat ini adalah arus 

modernisasi ini akan membawa konsep-konsep, cara berpikir dan cara berperilaku 

baru. Konsep-konsep, cara berpikir dan cara berperilaku baru (yang telah ter-

code-kan ) ini akan sulit dicarikan padan (equivalent) code-nya pada bahasa 

daerah itu sendiri. Karena kata sebagai code merupakan alat untuk 

mengekspresikan apa yang ada dalam benak pemakai bahasa untuk membicarakan 

hal-hal yang terkait (Amir, 2013: 62). 

Pertanyaannya sekarang adalah; apakah semua bahasa daerah akan 

memiliki nasib yang sama seperti dilaporkan Unesco? Dalam konteks dunia, 

UNISCO melansir bahwa setiap tahun terdapat 10 bahasa daerah yang mati. 

Menurut Wurianto (2002: 235), hilangnya bahasa daerah ini dikondisikan oleh 

adanya penetrasi bahasa nasional maupun bahasa asing. Dalam konteks Indonesia, 

selain bahasa-bahasa daerah yang lain, masih terdapat tiga bahasa daerah yang 

masih digunakan secara aktif-pasif, seperti: bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan 

bahasa Bali. Untuk bahasa Bali, tradisi menulis dengan aksara Bali masih 

dilakukan secara produktif. Dalam konteks kekinian, bahasa Bali banyak 

digunakan oleh kalangan muda seperti: siswa, mahasiswa, seka truna-truna 
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(kelompok muda-mudi) untuk berkomunikasi tentang berbagai hal dalan 

sangkepan, paum/paruman (forum rapat). Dalam cakapan-cakapan mereka 

ditemukan unsur bahasa Anglo-Saxon, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Hal 

tersebut sangat menarik untuk diungkapkan, terutama yang terkait dengan: 

1) Bentuk unsur apa saja yang diambil oleh penutur muda Bali, saat bertutur 

menggunakan bahasa Bali? 

2) Bagaimana wujud penulisan fonemis adaptasinya ke bahasa Bali dengan 

aksara Latin, baik dalam bentuk hibribis maupun nonhibribis? 

3) Saat unsur bahasa Eropa yang disebut di atas digunakan, variabel 

sosiolinguistik mana yang lebih berpengaruh, apakah: receiver, situation, 

topic, chanel. tone, speaker, atau message form? 

4) Unsur bahasa Eropa kuno yang disebut di atas, mana yang doniman 

dipungut? 

 

METODE  

 Penelitian ini memfokuskan diri pada adanya unsur atau anasir-anasir 

bahasa Anglo-Saxon, bahasa Latin, dan bahasa Yunani yang ditemukan pada 

tuturan (spoken language) anak remaja Bali yang usianya sekitar 17 sampai 

dengan 35 tahun. Data diambil (secara acak) saat mereka mengadakan paruman 

(rapat) di sekalah, di kampus, di desa-desa, yang saat paruman itu mereka 

menggunakan bahasa Bali. Jangkauan tempat dan lokasi yang berbeda-beda dan 

cukup luas ini dimungkinkan karena peneliti bertugas sebagai: 1) Ketua Jurusan 

Pendidikan Bahasa Bali di Undiksha ( tahun 2005 s.d. tahun 20015) yang sering 

mengamati penggunaan bahasa Bali saat kegiatan atau paruman (rapat-rapat), 2) 

sebagai dosen pembimbing PPL Jurusan Bahasa Bali di sekolah-sekolah PPL, 3) 

sebagai pembimbing KKN di desa-desa seluruh Bali. Pengumpulan datanya juga 

dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang (longitudinal) dengan 

mengambil usia remaja yang berbeda-beda (crossectional). Selanjutnya data 

dipilih dan dipilah sesuai kebutuhan untuk menjawab 4 (empat) permasalahan 

yang disebutkan di depan. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Bagaimana lika-liku penetrasi unsur bahasa Eropa kuno yang jauh dan 

tidak pernah bersentuhan langsung dengan bahasa Bali, bisa menjadi bagian yang 

digunakan dalam bertutur (dengan bahasa Bali) oleh generasi muda Bali 

sekarang? Ini perlu dijawab dengan kajian-kajian pustaka yang relevan. Kajian-

kajian pustaka yang dipandang relevan terkait dengan masalah ini adalah: 

interaksi bahasa, peran bahasa, dan struktur morfologi bahasa. Kajian-kajian 

tersebut, dipaparkan berikut ini. 

 

Interaksi Bahasa Inggris, Belanda dengan Bahasa Anglo-Saxon, Latin, dan  

Yunani 

 Dilihat dari geneologi/tipologi bahasa; bahasa Inggris, Belanda, Anglo-

Saxon, Latin, dan Yunani termasuk bahasa serumpun, yakni rumpun Indo-Eropa. 

Pemakaian bahasa Anglo-Saxon oleh bangsa Inggris, terjadi karena penyerbuan 

orang Anglo-Saxon ke tanah Inggris yang menjadikan orang Inggris 

menggunakan bahasa Anglo-Saxon secara luas dalam waktu yang cukup lama. 

Sampai sekarang, bahasa Anglo-Saxon dianggap sebagai dasar bahasa Inggris. 

 Hubungan wilayah yang dekat antara Inggris dan Belanda (hanya dibatasi 

oleh Selat Inggris) menyebabkan terjadinya interaksi antara bangsa Inggris dan 

Belanda, yang juga berpengaruh pada interaksi bahasanya. Roger (1976: 154) 

menyatakan; ―dalam situasi kontak (hubungan antara berbagai bangsa), bahasa-

bahasa saling pinjam-meminjam unit-unit fonologis, leksikal, sintaktikal, dan 

semantik.‖ Terkait kasus pinjam-meminjam ini,. Fishman (1975: 105) 

memberikan contoh yang menyatakan; Yuddish is a wonderful example of how all 

languages in contact borrow from each other selectively and of how this very 

selectively is indicative of the primary interests and emphases of the borrowers 

and the donors alike. Pengaruh bahasa Inggris terhadap bahasa Belanda atau 

sebaliknya, tidak hanya terjadi pada kedua bangsa itu saja, tetapi juga terjadi pada 

bangsa lain seperti bangsa Belgia dan Irlandia (kecuali Irlandia Utara yang 

memang menjadi jajahan Inggris (Pei, 1971: 27). 
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 Bahasa Latin adalah bahasa yang digunakan oleh Kemaharajaan Romawi. 

Pengaruh bahasa Latin terhadap bahasa Inggris terjadi ketika Inggris menjadi 

koloni Roma. Pengaruh bahasa Latin tidak hanya terjadi pada bahasa Inggris, 

tetapi pengaruhnya sangat luas di wilayah utara Roma, seperti: Italia, Prancis, 

Jerman, Belanda, dan Norwegia. 

 Serangkaian kemenangan perang Roma terhadap Kartago, menyebabkan 

bahasa Latin dibawa ke negara-negara di wilayah Laut Tengah, seperti: Silisia, 

Sardinia, Spanyol, dan Afrika Utara. Di lain pihak, menyebabkan bahasa Latin 

mengadakan kontak lebih erat dengan bahasa Yunani. Kontak-kontak dengan 

bahasa Yunani kemudian diperluas dengan menaklukkan tanah Yunani sendiri dan 

daerah Balkan (Pei, 1971: 31). 

 Bahasa Yunani adalah bahasa yang amat dihormati di wilayah Eropa. Hal 

ini disebabkan oleh karena Yunani adalah yang pertama di antara bahasa-bahasa 

Indo-Eropa Barat yang mengemban peradaban. Bahasa Yunani merupakan bahasa 

filsafat, bahasa ilmu, bahasa sastra, dan retorika. Persentuhan bahasa Yunani 

dengan bahasa Eropa Barat lainnya seperti Inggris dan Belanda terjadi tatkala 

bangsa itu memiliki hubungan saling mempengaruhi secara mesra dalam 

lingkungan budaya Eropa (Pei, 1971: 33). 

.  

Peran Bahasa Inggris dan Belanda terhadap Penyebaran Bahasa Anglo-

Saxon, Latin, dan Yunani  

 Sebagaimana disebutkan di depan, bahwa bahasa Inggris mempunyai 

hubungan yang erat dan banyak dipengaruhi oleh bahasa Anglo-Saxon, bahasa 

Latin, dan bahasa Yunani. Sementara itu, dalam era selanjutnya, bahasa Inggris 

mempunyai perkembangan yang sangat cepat. Bahasa Inggris mempunyai jumlah 

penutur yang paling besar di dunia, selain bahasa Rusia. Bahasa Inggris dipakai 

pada negara jajahannya, persemakmurannya, maupun pada negara bukan 

jajahannya. Bahasa Inggris dipelajari di sekolah-sekolah pada hampir semua 

negara, terutama pada tingkat perguruan tingginya.  

 Dalam bidang lain, bahasa Inggris menjadi bahasa dagang dan niaga, dan 

bahasa pergaulan atau pengantar pada banyak bagian negara di dunia. Bahasa 
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Inggris digunakan oleh tiga per empat pemancar radio di dunia. Dalam segala segi 

itu, bahasa Inggris seperti bahasa Latin pada abad ke-5 masehi. Lebih dari itu, 

bahasa Inggris menunjukkan kemampuan menyerap dan berasimilasi, dengan 

diambilnya begitu banyak unsur (kata, tata bahasa, dll.) dari banyak bahasa, 

seperti: bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Prancis - Normandia. 

 Meskipun telah menerima pengaruh bahasa lain yang begitu besar, dalam 

perjalanan sejarahnya, bahasa Inggris telah menunjukkan kemampuan untuk 

tumbuh dari ―dalam‖ dengan kemampuan mencipta, menggabungkan, dan 

menyederhanakan sedemikian rupa, sehingga kosakatanya menjadi terkaya di 

dunia, dan salah satu di antaranya yang paling tepat dan paling ekspresif. 

 Dalam perkembangan selanjutnya, bahasa Inggris cenderung bersifat 

analitis, di mana sejumlah besar konsep yang sama dengan kata-kata yang singkat 

diikat secara longgar oleh alat-alat sintaksisnya. Ada berbagai cara, bagaimana 

sebuah kata dapat disusun atau dibentuk (lexeme formation) dalam kasus adanya 

interaksi antarbahasa, yakni: compounding, affixation, morpheme internal change, 

dan suppletion (MaxManis, dkk, 1987 dalam Zaim, 2015:175). 

 Pada akhirnya, sekarang ini, bahasa Inggris telah menjadi bahasa 

internasional. Peran bahasa Inggris sekarang ini begitu besar. Bahasa Inggris 

digunakan dalam segala lapangan kehidupan. 

 Mengenai peran bahasa Inggris di dunia internasional, dalam Megatrens-

2000 diungkapkan sebagai berikut. 

1) The language of information age is English. Computers talk to each other in 

English. More than 20 percent of all information stored in the more than 100 

million computers around the world is in English. 

2) English is the language of international business. When a Japanese 

businessman strikes a deal anywhere in Europe, the chances are 

overwhelming that the negotiations were conducted in English. 

3) English is replacing the dominant European languages of centuries past. 

English has replaced French as the language of diplomacy; it is the official 

language of international aid organizations such as Oxfam and Save the 

Children as well as of UNESCO, NATO, and the UN.  

4) German was once the language of science; today more than 80 percent of all 

scientific papers are published first in English. Over half the world‘s technical 

and scientific periodicals are in English, which is also the language of 

medicine, electronics, and space technology.  
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 Dari uraian di atas tampak bahwa, hampir semua bidang kehidupan 

informasi dirambah oleh pemakaian bahasa Inggris, baik informasi tentang ilmu, 

teknik, budaya, sosial, kesehatan, diplomasi, politik, ekonomi, dll. Informasi itu 

menyebar ke seluruh dunia melalui bahasa Inggris. Tentu saja bahasa Inggris 

(yang telah menerima pengaruh dari bahasa Anglo-Saxon, Latin, dan Yunani) 

juga mempengaruhi bahasa Indonesia sesudah bahasa Belanda. Pengaruh bahasa 

Inggris terhadap bahasa Indonesia terjadi pada abad ke-20. Sayangnya dalam 

Politik Bahasa Nasional dinyatakan bahwa, yang kita pungut adalah bahasa 

Internasional (Inggris). Pada hal, kata atau unsur morfologis tertentu telah lama 

atau lebih dahulu masuk melalui bahasa Belanda.  

 Bahasa Belanda adalah bahasa yang lebih dulu mempengaruhi bahasa 

Indonesia dibandingkan dengan bahasa Inggris. Kondisi bahasa Belanda ketika 

mulai mempengaruhi bahasa Indonesia sudah terpengaruh oleh bahasa Latin dan 

Yunani.  

 Sebagaimana diketahui bahwa, bangsa Belanda pertama kali tiba di 

Indonesia (Banten) pada tahun 1595 di bawah pemimpin Cornelis de Houtman. 

Motif dasar kedatangannya adalah didorong oleh faktor ekonomi dan petualangan. 

Dari tujuan ekonomi dan petualangan, oleh karena Belanda tidak mau kehilangan 

negeri Indonesia yang kaya raya akan rempah-rempahnya, maka Belanda mulai 

mengembangkan cakarnya. Belanda mulai menggunakan kekuatan politik dan 

militernya dalam mengendalikan Indonesia. Hal ini tampak jelas ketika J. P. Coun 

menjadi Gubernur Jenderal. Dengan demikian, mulailah kolonialisme Belanda di 

Indonesia yang berlangsung sampai tiga setengah abad (1595 – 19945) (Martha, 

2011: 67). 

 Sejak Belanda menjajah Indonesia, Belanda memberi pengaruh positif dan 

negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dalam hubungannya dengan 

kosakata, bahasa Indonesia banyak mengambil kata maupun unsur/anasir-anasir 

dari bahasa Belanda. Unsur itu bisa merupakan unsur bahasa Latin maupun 

bahasa Yunani yang telah mempengaruhi bahasa Belanda terlebih dahulu. 
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Kondisi Struktur Morfologis Bahasa Indonesia, dan Hubungannya dengan 

Pengaruh Bahasa Asing 

 Perkembangan bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya 

pengaruh berbagai bahasa, baik pengaruh dari bahasa daerah maupun dari bahasa 

asing. Pengaruh yang mudah dikenal dalam bahasa Indonesia adalah pungutan 

afiks, kosakata, dan unsur kosakata lainnya. Masuknya afiks, kosakata, dan unsur 

kosakata lainnya ke dalam bahasa Indonesia dimungkinkan oleh berbagai sebab, 

antara lain; 1) Bahasa Indonesia memang memerlukan unsur itu untuk memenuhi 

kekurangan-kekurangan. 2) Dalam pergaulannya dengan bahasa internasional, 

bahasa Indonesia memerlukan wahana pengungkapan untuk menyatakan berbagai 

konsep, yang wahananya tidak tersedia dalam bahasa Indonesia sendiri. 3) Bahasa 

Indonesia bisa dengan mudah menerima pengaruh bahasa lain atau bahasa asing, 

karena sistemnya yang ―longgar‖ (sistem inkorporasi/aglutinasi). Hal ini berbeda 

dengan bahasa analitik, atau bahasa-bahasa fleksi, yang kaidah konjugasi dan 

deklinasinya menjadi ―benteng‖ yang menyulitkan bagi masuknya unsur bahasa 

lain. 

 Seperti telah dipahami bahwa, bahasa-bahasa di dunia digolongkan-

golongkan menurut sistem pembentukan morfologinya menjadi 4 (empat) jenis, 

yakni: sistem isolasi, fleksi, analitik, dan sistem aglutinasi/inkorporasi. Keempat 

jenis sistem itu juga sering disebut tipologi morfologis bahasa. Bahasa Indonesia, 

seperti bahasa Nusantara lainnya termasuk golongan yang keempat 

(inkorporasi/aglutinasi). Secara morfologis, ciri khas dari bahasa golongan 

aglutinasi ini adalah:  

1) memiliki morfem bebas dan morfem terikat; 

2) pembentukan kata turunannya, dengan cara melekatkan morfem terikat pada 

morfem bebas, tanpa harus diatur oleh waktu dan persona (dalam konjugasi), 

dan tempat serta fungsi (dalam deklinasi); 

3) frase dibentuk dengan memadukan kata yang satu dengan kata lainnya; dan 

4) pemberian fungsi sebuah kata di dalam kalimat lebih banyak ditentukan oleh 

imbuhan (afiks) bukan dengan morfem kasus seperti dalam golongan bahasa 

fleksi. 
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 Sifat dari sistem morfologis seperti ini memungkinkan bahasa Indonesia 

menyerap pengaruh dari bahasa lain. Hal ini telah dibuktikan oleh bahasa 

Indonesia sejak masih bernama bahasa Melayu. Betapa banyak pengaruh dari 

bahasa daerah dan bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia, baik dalam 

bentuk morfem terikat, morfem bebas, akar kata, maupun elemen kata. Malahan 

sampai terjadi bentukan-bentukan hibribis dalam kosakata bahasa nasional 

sekarang. Tentu saja ini dimungkinkan oleh ―kelonggaran‖ sistem bahasa 

Indonesia.  

  Unsur asing dalam wujud katanya yang utuh seperti contoh-contoh di atas 

telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut kemudian berlanjut 

pengaruhnya pada bahasa Bali, sebab orang Bali juga pemakai bahasa Indonesia 

yang berbicara banyak hal/banyak bidang dengan bahasa Bali. Saat ini, bahasa 

yang dominan dipakai di Bali secara silih berganti adalah bahasa Indonesia dan 

bahasa Bali. Kondisi ini telah menarik banyak pihak untuk melakukan research-

nya, terutama oleh kalangan perguruan tinggi, terkait dengan kasus 

kedwibahasaan, baik yang berhubungan dengan masalah interferensi, alih kode, 

maupun campur kode seperti telah dilaporkan dalam Studi/Kajian Meta Analisis 

(Martha, 2013). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil 

Bentuk Unsur yang Diambil oleh Penutur Muda Bali, Saat Bertutur 

Menggunakan Bahasa Bali 

 Tutur atau pertuturan sering disebut speech act, yakni ungkapan lisan 

operasional yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Bertutur berarti 

menyampaikan ungkapan lisan dari seseorang kepada orang lain dalam bentuk 

ungkapan operasional. Ungkapan operasional ini dapat memiliki fungsi tertentu 

sesuai dengan arah orientasinya, yakni: fungsi emotif (berorientasi penutur), 

fungsi direktif (berorientasi pendengar), fungsi kognitif (berorientasi konteks), 

fungsi imajinatif/puitik (berorientasi pesan), fungsi interaksional/fatik 

(berorientasi kontak), dan fungsi metalingual (berorientasi code) (Halliday, 1973: 
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54). Kutipan-kutipan data yang disajikan berikut merupakan tuturan yang 

merealisasikan fungsi dan orientasi pembicara dalam tuturannya. Data disajikan 

dalam konteks pemakaiannya (konteks kalimat). Wujud unsur yang sama yang 

digunakan, tidak semua disajikan. 

Data I  

(Bentuk/Wujud Prefiks Anglo-Saxon): 

 

1) mis- : ‗bad‘, ‗badly‘, ‗wrong‘, ‗wrongly‘  

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali. 

―Menawi wenten mispersepsi niki, napi sane kaaturang oleh semeton 

kapertama sareng  

 sane ungkuran‖ (‗Barangkali ada salah paham, apa yang disampaikan 

oleh pembicara  

 pertama dengan apa yang disampaikan oleh yang berikutnya‘) 

 

2). over- : ‗too‘, ‗excessively‘, ‗over‘ 

Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali. 

―Sapunapi carane ngatur nanem palawija mangda nenten overproduksi, 

sane  

 ngeranayang pengargan ipun mudah‖ (‗Bagaimana caranya mengatur 

penanaman  

 palawija agar produksi tidak berlebih, yang menyebabkan harganya 

murah‘) 

 

3) under- : ‗beneath‘, ‗lower‘, ‗insufficient (ly)‘ 

Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali. 

―Kasela sawi sane katandur olih Sekaa Truna-truni punika becik pisan, 

iraga dadosne  

 underestimit.‖(‗Singkong yang ditanam oleh Sekaa Truna-truni itu baik 

sekali,  

 perkiraan kita di bawah perkiraan‘) 

 

 4) up- : ‗up‘, ‗upward‘ 

Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali. 

―Yening nenten persetujuan sekaa, sampunan update berita sane durung 

janten‖ (‗Jika  tidak atas persetujuan kelompok, jangan memperbaharui 

berita yang belum jelas‘) 

 

Data II 

 (Bentuk/Wujud Prefiks Bahasa Latin): 

 

 5) ab- , a- : ‗off‘, ‗from‘, ‗away‘  

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali. 

 ―Santukan akeh punyan kelapa ring tepi segara kapunggul awinan mangkin 

dados  
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 abrasi.‖ (‗Karena banyak pohon kelapa di pinggir laut yang ditebang 

menyebabkan  

 terjadi pengikisan tanah.‘) 

  

 6) ad- : ‗to‘, ‗toward‘, ‗near‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali. 

 ―Ngiring iraga beradaptasi santukan iraga mangkin magenah ring desa 

anak len.‖  

 (‗Mari kita menyesuaikan diri karena sekarang kita tinggal di desa orang 

lain.‘) 

  

 7) post- : ‗after‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali. 

 ―Bah sajaan gumi posmodern, luh-luhe badinganga nganggo jaket‖ (‗Wah 

karena zaman  

 kelewat modern, para wanita berdibalik mengenakan jaket.‘) 

 

 8) bi- : ‗two‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali. 

  ―Mangkin gampang ngerereh wantuan saking panegara sane wenten 

paiketan bilateral.‖  

 (‗Sekarang gampang mencari bantuan dari negara yang memiliki hubungan 

dua  

 sisi/arah.‘ 

 

 9) semi- : ‗half‘, ‗partly‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Ceri-cerike dados nginep di posko KKN sambil mebalih sepak bola 

semifinal.‖ (‗Anak- 

 anak boleh menginap di posko KKN sambil menonton sepak bola setengah 

akan  

 akan berakhir.‘) 

 

 10) e- , ex- : ‗out‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Sampunang telah punggula punyan kayune ne di rejenge pang ten erosi.‖ 

(‗Jangan  

 semua pepehonan ditebang di tanah yang miring supaya tanah tidak 

terkikis.‘) 

 

 11). im- : ‗into‘, ‗on‘  

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Niki implikasine yening toyane kabagi dados kalih, subak delod lan subak 

daja.‖ (‗Ini  

 dampaknya jika air dibagi dua untuk subak bagian selatan dan subak bagian 

utara‘) 

 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

177 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

 12) extra- : ‗outside‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Program ekstrakurikuler wenten masi untuk murid-murid SD, Pak.‖ 

(‗Program  

 pendukung kurikuler ada juga untuk siswa-siswa SD, Pak‘) 

 

 13) contra- , contro-: ‗against‘ , ‗contrary‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Ngenahang paon ring kaja kauh, kontradiktif sareng sikut umah Bali. 

(‗Menempatkan  

 dapur di barat daya bertentangan dengan tata letak rumah Bali.‘) 

 

 14) inter- : between‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Awig-awig niki wantah kesepakatan internal ring desa niki kewanten.‖ 

(‗Aturan  

 ini hanya kesepakatan warga desa di sini saja.‘) 

  

 15) il- : ‗not‘ , ‗un‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Mungkatang kayu sane nenten makta surat izin tebang, illegal nika.‖ 

(‗Menebang  

 pohon tanpa izin, tidak resmi/pencurian itu‘) 

  

16) mal- , male- : ‗evil‘ , ‗ill‘ , ‗bad‘ , ‗badly‘  

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Wargi sane katiben malpraktik dados nyaduang ring rumah sakit irika.‖ 

(‗Warga yang  

 mengalami salah pengobatan bisa mengadukan ke rumah sakit itu‘) 

 

17) de- : ‗down‘ , ‗down from‘ , ‗opposite of‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Izin ngawi pabrik ring masa desentralisasi mangkin aluhan.‖ (‗Perizinan 

membuat  

 pabrik di era desentralisasi saat ini lebih mudah‘) 

  

 18) dis- : ‗opposite of‘ , ‗differently‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Ring galah mangkin akeh panegara sane mabuat disintegrasi.‖ (‗Pada saat 

ini banyak  

 negara yang ingin memisahkan diri.‘) 

  

 19) co- , col- , cor- : ‗togather‘ , ‗with‘  

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Kocap wenten korelasine katambetan nika sareng lacure.‖ (‗Katanya ada 

hubungan  
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 kebodohan dengan kemiskinan.‘) 

   

 20) pre- : ‗before‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Ring statistik desa wenten anak alit sane embas prematur.‖ (‗Di statistik 

desa ada bayi  

 yang lahir belum waktunya.‘) 

 

Data III 

(Bentuk/Wujud Akar Bahasa Latin): 

 

21) am : ‗love‘, ‗liking‘, ‗friendliness‘ 

Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Kantun amatir niki, wawu mlajah keterampilan bengkel motor.‖ (‗Belum 

profesional,  

 baru belajar keterampilan bengkel sepeda motor.‘) 

 

 22) fin : ‗end‘ , ‗limit‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ― Statistik desane ba finis to gaenin wae?‖ (.‘Statistik desanya sudah selesai 

kamu  

 kerjakan?‘) 

  

 23) fluc : ‗fluc‘ , ‗flow‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Ajin tabiane jani sing kena ban ngrambang, fluktuatifne keras!‖ (‗Harga 

lombok  

 sekarang tidak dapat diprediksi, naik turunnya tinggi,) 

 

 24) gen : ‗birth‘ , ‗kind‘ , ‗class‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Ne mangkin kan sampun diakui kesamaan gender punika.‖ (‗Sekarang 

sudah diakui  

 kesamaan jenis kelamin itu.‘) 

 

 25) lateral : ‗side‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Mankin, kayang ring bidang perdagangan sampun wenten perjanjian 

multilateral.‖  

 (‗Sekarang, sampai sektor perdagangan sudah ada perjanjian ke banyak 

sisi‘ (baca:  

 Negara). 

 

 26) here , hes : ‗stick‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

179 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

 ―Mun ngae pengumuman to, gae nake kalimatne pang padu, kohesif,― (‗Jika 

membuat  

 pengumuman, buatlah kalimat-kalimatnya padu satu dengan yang lain.‗) 

  

 27) litera : ‗letter‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Kenken carane membina SD ne, pang tingkat literasinya tinggi― 

(‗Bagaimana caranya  

 membina SD ini agar tingkat melek aksara anak tinggi.‗) 

 

28) man , manu : ‗hand‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Sing ada ngaba kalkulator, kanggoang manual gen.‖ (‗Tidak ada yang 

bawa  

 kalkulator, ganggokan pakai hitung biasa.‘) 

  

 29) script : ‗write‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Suud KKN ne nyidaang apa sing raga mragatang skripsine.‖ (‗Habis 

kegiatan KKN ini,  

 bisa apa tidak saya menyelesaikan skripsinya.‘) 

 

 30) simil, simul : ‗similar‘ , ‗like‘ , ‗same‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Sekonden edengang, simulasikan malu pang nyak ngenah lung nyanan.‖ 

(‗Sebelum  

 diperlihatkan, dicobatirukan dulu supaya kelihatan bagus nantinya.‘) 

 

 31) sol : ‗alone‘ , ‗lonely‘ , ‗single‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Ten ja paduan suara lakar lombaang di 17 Agustuse, nyanyi solo ne kar 

lombaang.‖  

 (‗Bukan paduan suara yang akan dilombakan pada tanggal 17 Agustus, 

nyanyi  

 perorangan yang akan dilombakan.‘) 

  

 32) solu, solut : ‗loosen‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Napi solusi sane jagi kaambil indik kekirangan dana pembangunan pura 

Puseh nika.? 

 (‗Apa jalan keluar yang akan diambil terkait kekurangan dana 

pembangunan pura  

 Puseh itu.‘)  

 

33) vid , vis : ‗see‘ , ‗look‘ , ‗sight‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  
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 ―Luungan tayangan video anggo latarne‖ (‗Lebih baik tanyangkan tayangan 

(video)  

 Yang digunakan untuk latarnya.‘)  

  

Data IV 

(Bentuk/Wujud Elemen(Unsur) Bahasa Yunani: 

 

34) aut , auto : ‗self‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Lengkapin anake akte kelahirane jak pengesahan pang lebih autentik.‖ 

(‗Lengkapi  

 akte kelahirannya dengan pengesahan supaya lebih terpercaya.‘) 

   

 35) cracy : goverment‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Zaman demokrasi nyen gen dadi ngomong.‖ (‗Zaman pemerintahan oleh 

rakyat siapa  

 pun bisa berkomentar.‘) 

 

36) dem , demo : ‗people‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Bedik-bedik jani demontrasi rakyate.‖ (‗Dikit-dikit demonstrasi rakyat  

 sekarang.‘) 

 

  37) pan , panto : ‗all‘ , ‗complete‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Sing ja cara ubad, panasea, bisa nyegerang mekejang penyakit.‖ 

(‗Tidaklah seperti  

 obat, bisa menyembuhkan segala penyakit.‘)  

 

 38) chron , chrono : ‗time‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Penyakit TBC-ne suba kronis.‖ (‗Penyakit TBC-nya sudah menahun.‘) 

 

 39) mania : ‗madness‘ , ‗insane impulse‘ , ‗craze‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Cenik-cenik mangkin, sami sampun keni bola mania.‖ (‗Anak-anak 

sekarang, semua  

 sudah terkena penyakit gila bola.‘) 

  

 40) ped : ‗child‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Yen kuliah ring PGSD, polih mata kuliah pedagogi.‖ (‗Bila kuliah di 

PGSD dapat  

 mata kuliah ilmu mendidik anak-anak.‘) 
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 41) gen : ‗race‘ , ‗kind‘ , ‗birth‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Ring kota ten wenten malih masyarakat homogen.― (‗Di kota tidak ada 

lagi  

 masyarakat satu golongan saja.‗) 

  

 42) meter , metr : ‗measure‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Kasane ane alembar to lipet dadi papat, potong di tengah pang simetris.‖ 

(‗Kain  

 putih yang selembar itu lipat jadi empat, potong di tengah-tangah supaya 

sama  

 ukuran.‘) 

 

 43) ant , anti : ‗against‘ , ‗opposite‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Yeh klungah inem yen lengehin oong, mengandung antitoksin.― (‗Air 

kelapa muda  

 diminum jika keracunan jamur, mengandung penawar racun itu.‗)  

 

 44) onym : ‗name‘ , ‗word‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Pala nika sinonimne merica.‖ (‗Pala itu lain katanya merica.‘)  

 

 45) nom , nem : ‗management‘ , ‗distribution‘ , ‗low‘  

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Zaman Orla zaman ekonomi keweh―(‗Era Orla, era ekonomi sulit.‘) 

  

 46) phan , phen : ‗show‘ , ‗appear‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Murid-muride jani sing demen melajah, to suba fenomena umum.‖ 

(‗Anak-anak  

 sekolah sekarang tidak suka belajar, itu sudah menjadi gejala umum.‘) 

  

 47) therm , thermo : ‗heat‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Termometer anyar to, mara pesuange ken bu bidan‖ (‗Termometer baru 

itu, baru saja  

 dikeluarkan oleh ibu bidan.) 

 

 48) prot , proto : ‗first‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Ne mara conto, prototip adane.‖ (Ini baru contoh, rangcangan dasar 

namanya.‘) 

 

 49) these , thet : ‗set‘ , ‗place‘ , ‗put‘ 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

182 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Kayang uyah jani sistetisa.‖ (‗Sampai garam pun sekarang dibuat dari  

 campuran.‘) 

 

  50) astr , astro : ‗star‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Yen melajain Astronomi, mara ja pedas adi bisa ada gerhana bulan, 

matahari.‖  

 (‗Kalau belajar Ilmu Perbintangan, akan menjadi jelas mengapa ada 

gerhana bulan  

 dan matahari.‘) 

  

 51) gram , graph : ‗letter‘ , ‗writing‘ 

 Contoh pemakaian yang ditemukan dalam tuturan bahasa Bali.  

 ―Mahasiswa KKN Unud sane dumun, sampun prasida ngaryanang 

monografi desa.‖  

 (‗Mahasiswa KKN Unud yang dulu, sudah membuatkan cacatan 

rangkuman tentang  

 desa.‘) 

 

 Jadi, pada sajian data di atas, terdapat ada 4 (empat) bentuk/wujud unsur 

bahasa Anglo-Saxon, bahasa Latin, dan Bahasa Yunani dalam pemakaian bahasa 

Bali. Keempat wujud unsur bahasa itu adalah: 1) prefiks bahasa Anglo-Saxon, 2) 

prefiks bahasa Latin, 3) akar bahasa Latin, dan 4) elemen(unsur) bahasa Yunani. 

Prefiks bahasa Anglo-Saxon ditemukan sebanyak 4 jenis, yakni: mis-, over-, 

under-, dan up-. Prefiks bahasa Latin ditemukan sebanyak 16 jenis, yakni: ab-, a-; 

ad-; post-; bi-; semi- e-. ex-; im-; extra-; contra-, contro-; inter-; il-; mal- , male-; 

de- ; dis-; co- , col- , cor-; pre-. Akar bahasa Latin ditemukan sebanyak 13 jenis, 

yakni: am; fin; fluc; gen , gener; lateral; man , manu; script; simul ; sol , soli; 

solu; vid , vis;. Elemen(unsur) bahasa Yunani ditemukan sebanyak 18 jenis, 

yakni: aut, auto; cracy; dem, demo; pan, pant ;  

chron, chrono; mania; ped; gen; meter, metr; ant, anti; onym; nom, nem; phan, 

phen; therm , thermo; prot, proto; these, thet; astr, astro; gram , graph.  

 Selanjutnya, bentuk kata lengkap yang ditemukan dalam penggunaan 

prefiks bahasa Anglo-Saxon, yakni: mispersepsi, mismanajemen (mis- = 2 kata); 

overproduksi, overdosis, oversuplai (over- = 3 kata); underestimit (under- = 1 

kata); update, upgrade (up- = 2 kata). 
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 Bentuk kata lengkap yang ditemukan dalam penggunaan prefiks bahasa 

Latin, yakni: abrasi, abnormal (ab- , a- = 2 kata); beradaptasi (ad- = 1); 

postmodern ( post- = 1 kata); bilateral, (bi- = 1 kata); semifinal, semiformal 

(semi- = 2 kata); erosi, ekspor (e- , ex- = 2 kata); implikasi (im- - 1 kata); 

ekstrakurikuler (extra- = 1 kata); kontradiktif, kontroversi (contra- , contro- = 2 

kata); internal, internasional (inter- = 2 kata); illegal (il- = 1 kata); malpraktik 

(mal- , male- = 1 kata); disintegrasi (dis- = 1 kata); korelasine, koalisi, kolusi (co- 

, col- , cor- = 3 kata); prematur, prenatal (pre- = 2 kata).  

Bentuk kata lengkap yang ditemukan dalam penggunaan akar bahasa 

Latin, yakni: amatir (am = 1 kata); finis, final (fin = 2 kata); fluktuatif (fluc = 1 

kata); gender, genre, generasi (gen = 3 kata); multilateral (lateral = 1 kata); 

kohesif, koheren (here , hes = 2 kata); literasinya (litera = 1 kata); manual, 

manuskrip (man , manu = 2 kata); skripsi (script = 1 kata); simile, simulasi (simil 

, simul = 2 kata); solo (sol = 1 kata); solusi, absolut (solu = 2 kata); video, visual, 

televise (vid , vis = 3 kata).  

 Bentuk kata lengkap yang ditemukan dalam penggunaan elemen(unsur) 

bahasa Yunani , yakni: autentik, autonomi, automatis (aut , auto = 3 kata); 

demokrasi, birokrasi (cracy = 2 kata); demontrasi, epidemik (dem , demo = 2 

kata); panasea, pantomin (pan , panto – 2 kata); kronis, kronologis (chron , 

chrono = 2 kata); bola mania, mancing mania (mania = 2 kata); pedagogi (ped = 

1 kata); homogen, heterogen (gen = 2 kata); simetris, barometer (meter , metr = 2 

kata); antitoksin, antagonis (ant , anti = 2 kata); sinonim, akronim anonim, 

homonim (onym = 4 kata); ekonomi, agronomi, astronomi (nom , nem = 3 kata); 

fenomena, fantasi (phan , phen = 2 kata); thermometer (therm , thermo = 1 kata); 

prototip (prot , proto = 1 kata); sistetis (these , thet = 1 kata); astronomi (astr , 

astro = 1 kata ); monograf (gram , graph = 1 kata).  

 

Wujud Penulisan Fonemis Adaptasinya ke Bahasa Bali dengan Aksara Latin  

 Bahasa Bali sebenarnya memiliki aksara sendiri, yakni aksara Bali. Aksara 

ini juga sudah disiapkan font-nya di komputer sehingga memungkinkan dilakukan 

komputerisasi penulisan bahasa Bali dengan menggunakan font-font yang ada di 
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komputer. Aksara Bali yang digunakan di komputer ini disebut Bali Simbar. 

Aksara Bali sudah diakui oleh dunia dan masuk dalam Standar Unicode Versi 5. 

Aksara Bali sebenarnya menggunakan dasar huruf Palawa (Lama, 1973). Terdapat 

3 (tiga) paket aksara Bali, yakni: aksara Modre, aksara Wreastra, dan aksara 

Swalalita (Tinggen, 1996). Keempat jenis aksara ini masih dibelajarkan di 

sekolah-sekolah dari SD s.d. SLTA sesuai dengan tingkat kesulitan.  

 Sehubungan dengan disusunya Ejaan Bahasa Indonesia Yang 

Disempurnakan (EYD), maka penulisan bahasa Bali dengan huruf Latin, adaptasi 

fonemisnya menggunakan dasar Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. 

Oleh karena itu, penulisan-penulisan huruf (penyesuaian fonemis) dari bahasa 

asing di dalam bahasa Bali, juga menggunakan ketentuan-ketentuan EYD (Bagus, 

1975).  

 Bunyi-bunyi yang dipungut dari bahasa asing yang ditemukan pada 

penelitian ini, yang mendapat penyesuaian bila ditulis dengan Bali-Latin, 

antaranya: 

 

Tabel 01: Bentuk Penyesuaian Bentuk Huruf/Fonem 

Bentuk 

Huruf/Fonem 

Dalam  Menjadi 

/x/ ex-, extra- /ks/ 

/c/ contra-, contro- 

co- , col- , cor- 

fluc 

script 

cracy 

/k/ 

/ch/ chron, chrono /k/ 

/y/ cracy 

onym 

/i/ 

/ph/ phan, phen;  

graph  

/f/ 

/th/ thermo 

these, thet 

/t/ 

 

 Khusus untuk imbuhan/prefiks post,- sesuai dengan ketentuan yang ada, 

ditulis dalam bentuk pos- saja, karena fonem /t/ dalam posisi itu tidak pernah 

dilafalkan dalam ucapan bahasa Bali. Sementara itu untuk imbuhan/prefiks mal-, 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

185 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

male- dapat diganti dengan bentuk mala- yang berasal dari bahasa Sansekerta 

yang mempunyai makna yang sama, yakni: ‗buruk‘, ‗jelek‘,‘kurang‘. 

 Oleh karena status post,- mal-, male- adalah imbuhan/prefiks, maka jika 

orang Bali menulis kata yang mengandung imbuhan/prefiks ini, mereka harus 

menulis secara menyatu, misalnya: posnatal, malagizi. Demikian juga untuk 

imbuhan/prefiks bahasa Anglo-Saxon dan imbuhan/prefiks bahasa Latin seperti 

yang sudah disebutkan di depan harus ditulis menyatu menyatu pula. 

 Dalam penggunaannya, terdapat juga bentuk-bentuk hibribis, baik bentuk 

itu akan bergabung dengan unsur bahasa Bali, bahasa Indonesia, maupun unsur 

bahasa asing lainnya, seperti contoh yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti:. 

 

Tabel 02: Bentuk Hibribis dan Tambahannya 

Bentuk Hibribis Tambahan 

update 

kontradiktif 

beradaptasi 

implikasine 

korelasine 

fluktuatif 

literasine 

skripsine 

simulasikan 

divideokan 

 

sinonimne 

sintetisne 

-e (akhiran bhs. Bali) 

-if/-ive (akhiran bhs. Inggris 

ber- (awalan bhs. Indonesia 

-ne (akhiran bhs. Bali) 

-ne (akhiran bhs. Bali) 

-if/-(t)ive (akhiran bhs. Inggris 

-ne (akhiran bhs. Bali) 

-ne (akhiran bhs. Bali) 

-kan (akhiran bhs. Indonesia) 

di- + -kan (awalah dan akhiran bhs. 

 Indonesia) 

-ne (akhiran bhs. Bali) 

-ne (akhiran bhs. Bali) 

 

Variabel Sosiolinguistik yang Lebih Banyak Berpengaruh saat Pemakaian 

Bahasa Bali. 

 Pilihan code saat komunikasi dilakukan dapat ditentukan oleh variabel 

sosiolinguistik, seperti: receiver, situation, topic, chanel, tone, speaker, dan 

message form (Pride and Holmes. J., 1974: 44). Pungutan kata yang ditemukan 

dalam penelitian ini, sebagian besar termasuk istilah bidang ilmu tertentu. Ciri 

dari istilah antara lain monosemantis dan merupakan konsep bidang ilmu tertentu. 

Kajian yang dilakuan terhadap data penelitian ini menunjukkan bukti seperti 

berikut. 
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Tabel 03: Istilah/Kata dan Bidang Ilmu 

Istilah/Kata Bidang Ilmu 

mispersepsi 

overproduksi 

underestimit 

update  

abrasi 

beradaptasi  

posmodern 

bilateral 

semifinal 

erosi 

implikasi  

ekstrakurikuler 

kontradiktif  

internal 

illegal 

malpraktik 

desentralisasi 

disintegrasi 

korelasi 

prematur 

amatir  

finis 

fluktuatif 

gender 

multilateral 

- 

Ekonomi 

Fisika 

Manajemen 

Geografi 

Psikologi, Antropologi 

Sejarah, Antropologi  

Hukum Internasional 

Olah Raga 

Geografi 

Matematika 

Pendidikan 

- 

Kedokteran 

Hukum Internasional 

Kedokteran 

Sosial 

Sosial 

Statistik 

Kedokteran 

Olah Raga 

Olah Raga 

Ekonomi 

Biologi 

Hukum Internasional 

(Diidentifikasi dari buku Daftar Kumulatif Istilah, 1984) 

 Dari 50% data kata yang ditemukan dalam penelitian, yang diambil 

sebagai sampel, ternyata sebagian besar kata tersebut dalam bentuk istilah. Hal ini 

mengindikasikan bahwa variabel topi (topic) sangat berpengaruh dalam pemilihan 

code dalam tuturan remaja Bali dalam menggunakan bahasa Bali 

 Selain itu, pendengar- pembicara (receiver and speaker) serta situasi 

(situation: formal-informal) juga cukup berpengaruh terhadap pemilihan code 

pinjaman (borrowing code) bagi remaja Bali dalam menggunakan bahasa Bali. 

Hal ini dapat dilihat dari pilihan unda usuk bahasanya, yakni apakah mereka akan 

memilih menggunakan bahasa alus (singgih), madya (kepara), atau kasar (sor). 

Berikut disajikan pilihan unda usuk bahasanya, terkait pengaruh pendengar- 

pembicara dan situasi tuturnya. 
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Tabel 04: Pilihan Unda Usuk Bahasanya 

Kalimat  

Data No. 

Jenis/Ragam  

Unda Usuk 

Kalimat  

Data No. 

Jenis/Ragam  

Unda Usuk 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

madya, informal 

alus, formal 

madya, informal 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

madya, informal 

madya, informal 

madya, informal 

madya, informal 

madya, informal 

27) 

28) 

29) 

30) 

31) 

32) 

33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

40) 

41) 

42) 

43) 

44) 

45) 

46) 

47) 

48) 

49) 

50) 

51) 

 

madya, informal 

madya, informal 

madya, informal 

madya, informal 

madya, informal 

alus, formal 

madya, informal 

madya, informal 

madya, informal 

madya, informal 

madya, informal 

madya, informal 

alus, formal 

alus, formal 

alus, formal 

madya, informal 

madya, informal 

alus, formal 

madya, informal 

madya, informal 

madya, informal 

madya, informal 

madya, informal 

madya, informal 

alus, formal 

 

 

 Pada data dalam tabel 04 di atas terlihat bahwa ada dua ragam unda usuk 

yang mereka pakai, yakni ragam singgih (alus) dan ragam kepara (madya). Ada 

hubungan antara unda usuk yang digunakan dengan situasi pemakaian bahasa. 

Makin formal situasinya, maka makin tinggi tinggkat bahasa yang mereka pakai. 

Sebaliknya, makin tidak resmi situasinya, mereka cenderung untuk menggunakan 

bahasa ragam kepara (madya). Pengaruh situasi rupanya lebih menentukan pilihan 

unda usuk bahasa mereka, sebab di antara pendengan dengan penutur tidak 

menampakkan perbedaan status sosial, baik yang terkait dengan umur, 

pendidikan, kelas sosial, dan jabatan. 

Variabel sosiolinguistik seperti: chanel (lisan/tulis), tone 

(nada/irama/tempo/kondisi emosional), dan message form 

(pernyataan/perintah/ajakan/pertanyaan, dll) tidak banyak berpengaruh terhadap 
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pemilihan code pinjaman (borrowing code) bagi remaja Bali dalam menggunakan 

bahasa Bali. 

 

Unsur bahasa Eropa Kuno (Anglo-Saxon, Latin, Yunani) yang Doniman 

Dipungut 

 Dari data yang terkumpulkan, maka diperoleh: prefiks bahasa Anglo-

Saxon sebanyak 4 jenis, prefiks bahasa Latin ditemukan sebanyak 16 jenis, akar 

bahasa Latin ditemukan sebanyak 13 jenis, dan elemen (unsur) bahasa Yunani 

ditemukan sebanyak 18 jenis. Unsur bahasa Latin terserap dalam 2 jenis, yakni, 

prefiks dan akar bahasa. Keduanya ini mencakupi 16 dan 13 atau berjumlah 29 

unsur. Jadi yang dominan dipungut adalah unsur bahasa Latin, yakni sebanyak 29 

(56,86%); elemen bahasa Yunani sebanyak 18 (35,30%); dan unsur bahasa 

(prefiks) Anglo-Saxon dipungut sebanyak 4 (7,84%). Total semua yang terpungut 

sebanyak 51 unsur. 

 

B. Pembahasan 

 Interaksi antara bangsa yang berdekatan seperi bangsa Yunani, Latin, 

Inggris, dan yang lain di Eropa, menyebabkan terjadinya saling meminjam unsur 

bahasa yang satu dengan yang lainnya. Roger (1976: 154) mengatakan; ―dalam 

situasi kontak (hubungan antara berbagai bangsa), bahasa-bahasa saling pinjam-

meminjam unit-unit fonologis, leksikal, sintaktikal, dan semantik.‖ Dalam kasus 

pinjam-meminjam yang cukup lama, bisa jadi memunculkan varian baru yang 

disebut kreol yang dimulai dengan proses pijinisasi. Kreol merupakan bahasa baru 

akibat dari proses bercampurnya bahasa-bahasa. Kreol memiliki atribut-atribut 

bahasa pribumi dengan bahasa-bahasa yang bercampur dengannya (Roger, 1976: 

154). Kasus penelitian ini tidaklah sampai terjadi kreolisasi. Yang terjadi hanya 

peminjaman code-code (codes borrowing) saja. 

 Jadi yang terjadi dalam kasus penelitian ini hanya alih code (code 

switching). Alih kode merupakan salah satu aspek tentang saling ketergantungan 

bahasa (language dependency) di dalam masyarakat multilingual (Suwito, 1983: 

89). Dalam kasus ini, penutur (remaja Bali) yang sebagian besar terpelajar tidak 

dapat mengelakkan pemakaian code dalam wujud unsur-unsur asing tersebut, 
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karena dalam bahasanya (bahasa Bali) tidak ada kata yang maknanya ekuivalen 

dengan code unsur-unsur asing itu. Selain itu, kata yang dipinjam tersebut sudah 

lama diakrabi oleh penutur. Jadi ini bisa terjadi ―if language usage change are to 

be understood‖ (Weinrich, 1967; dalam Fishman, 1975: 105). 

 Pada umumnya, pengalihan penggunaan code lain dari bahasa yang 

mereka gunakan didasarkan atas kesadaran sebagaimana dikatakan oleh Fishman 

(1971) berikut. ―Komunitas mungkin peduli akan upaya untuk mencari, demi 

kepentingan bahasa mereka, suatu bentuk kuno yang ‗dijunjung tinggi‘ pada 

zaman lampau yang mendorong upaya mereka mendukung bahasa yang berkaitan 

dengan asal mula dan perkembangan variasi-variasi baru bahasa tersebut‖ 

(Fishman, 1971: 230 dalam Roger, 1976: 150). Pernyataan Fishman ini rupaya 

tidak dapat diberlakukan pada kasus ini, karena penutur (remaja Bali) tidak 

mendasarkan pada kepedulian pada bahasa asing tersebut, tetapi sebagian besar 

didasarkan pada apa yang mereka tahu, yakni tahu makna code bahasa asing itu. 

 Untuk memenuhi kebutuhan berkomuniksi kekinian, maka remaja Bali 

menggunakan peluang pembentukan secara kombinasi atau perpaduan antara 

unsur bahasa Bali dengan code-code bahasa asing tersebut. Dengan demikian 

terciptalah bentukan-bentukan hibribis. Jadi, percampuran sistem-sistem bahasa 

pertama dan yang lain dari dua bahasa yang terlibat, dapat menciptakan sebuah 

sistem hibrida baru yang mengandung unsur-unsur kedua bahasa itu (Roger, 1976: 

159). Yang membawa pengaruh bahasa Anglo-Saxon, Latin, dan Yunani ke 

seluruh dunia adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris sendiri termasuk bahasa 

analitik yang pembentukan katanya berdasarkan pemaduan leksem dan afiks, 

demikian juga bahasa Bali termasuk bahasa aglutinatif yang pembentukan katanya 

didasarkan atas pelekatan imbuhan dan kata dasar. Kedua kondisi bahasa ini 

memungkinkan dibentuknya kata-kata hibrida baru dari bahasa asing tersebut 

dengan bahasa Bali. Sistem aglutinatif pada bahasa Bali ini akan memungkinkan 

terserapnya unsur-unsur bahasa lain yang menyebabkan bahasa Bali akan menjadi 

survive (karena sistem pembentukan morfologisnya yang longgar). Berbeda 

dengan bahasa Sansekerta yang memiliki sistem flektif. Sistem ini akan menjadi 

―benteng sulitnya‖ unsur bahasa lain masuk ke dalam bahasa Sansekerta. 
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PENUTUP 

 Ada interaksi antara bahasa Anglo-Saxon, Latin, Yunani, dan Bahasa 

Inggris di Eropa. Bahasa Inggris banyak mengambil pengaruh dari bahasa Anglo-

Saxon, Latin, dan Yunani. Demikian juga ada interaksi antara bahasa Bali 

(sebagai bahasa daerah) dengan bahasa Indonesia (sebagai bahasa nasional), 

bahasa Inggris, dan beberapa bahasa asing. Bahasa Inggris memiliki 

keberuntungan bisa tersebar secara luas, termasuk ke Indonesai. Melalui bahasa 

Inggris, masuklah unsur-unsur bahasa Anglo-Saxon, Latin, dan Yunani ke dalam 

bahasa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, unsur-unsur bahasa Anglo-Saxon, 

Latin, dan Yunani itu masuk ke dalam bahasa Bali. Dalam kesempatan bertutur 

dengan bahasa Bali, remaja Bali juga menggunakan unsur-unsur bahasa Anglo-

Saxon, Latin, dan Yunani. 

 Di antara ketiga unsur bahasa Eropa itu, unsur bahasa Latin paling banyak 

digunakan oleh remaja Bali, kemudian unsur bahasa Latin dan bahasa Anglo-

Saxon. 

Penulisan-penulisan huruf (penyesuaian fonemis) dari unsur-unsur bahasa 

asing itu di dalam bahasa Bali, menggunakan ketentuan-ketentuan Penulisan 

Bahasa Bali dengan huruf Latin yang disesuaikan dengan EYD bahasa Indonesia 

(Bagus, 1975).  

 Yang paling banyak berpengaruh dalam pemakaian penggunaan unsur-

unsur bahasa asing tersebut adalah topik (topic) pembicaraan. Rupaya hal ini juga 

terjadi di Eropa sebagaimana dilaporkan oleh Pride yang menyatakan ―unsur 

bahasa Indo-Eropa itu lebih banyak ditentukan oleh topik yang dibicarakan‖ 

(Pride, J.B. and Janet, 1974: 44). 

Unsur bahasa yang paling banyak diserap adalah unsur bahasa Latin. 

Unsur bahasa ini terserap dalam 2 jenis, yakni, prefiks dan akar bahasa. Keduanya 

mencakupi 16 dan 13 atau berjumlah 29 unsur. Hal ini diduga karena bahasa Latin 

dikenal sebagai bahasa ilmu. 
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ABSTRACT 

This study aims to explain emotive factors and emotive values used in the Hujan 

Bulan Juni poetry collections. This research uses qualitative descriptive approach 

with document analysis type. The document of this research is a poetry 

containing emotive factor and value. The source of the data is a Hujan Bulan 

Juni poetry collections by Sapardi Djoko Damono. The results showed the use of 

emotive factors typography, diction, concrete words, images, figure of speech, 

sounds, and rhetorical means to produce various emotive values. 

 

Keywords: emotive factor, poetry, emotive value 

 

INTRODUCTION 

Poetry often uses various language tools to assemble beautiful words. The 

language tool used to compose the words, may be distorted or not following the 

word formation in accordance with the Indonesian spelling guidelines. Sometimes 

there is also the omission of sounds in poetry to form beautiful words. The 

purpose of the formation of the beautiful word is none other than to convey the 

poet's feelings. 

R. Delacroix (in Ullman, 2014: 157) states that every language has an 

emotive value and intends to communicate something, if the word is not suitable 

for him or indeed there is no purpose to say something then he will choose not to 

say anything. This shows that in every act of language, including in poetry, there 

is certainly an emotive factor and this emotive value addressed by the poet to the 

reader. It's just that in interpreting the poetry we must re-interpret the literal 

meaning, because poetry is a second level sign system that uses the medium of 

language (Pradopo, 1987: 209). 

Previous research related to this research is as follows. 

_________________ 

mailto:emwan64@gmail.com
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Firstly, Oki Maria Fransiska (2010) in his thesis entitled The Use of Figure 

of Speech Language Style On Novel Sang Pemimpi Tetralogi (Stilistika Study) 

The work of Andrea Hirata states that "The use of language style in literary 

works, especially novel functioning to give an aesthetic effect, evoking 

atmosphere, certain sensory responses. "Secondly, Moh. Fikri Zulfikar (2014) in 

his thesis entitled Expression of Psychic Experience of Poetry Writer in Bobo 

Magazine states that "Poetry is one literary work that can be viewed as an 

expression of the author's inner world, one of which is shown by the expression of 

psychological experiences through words and sentences in verses of poetry. 

"Thirdly, Dian Fitra Fajarina also analyzes the emotive or psychology of a 

playwright with the title Expression of The Author's Psychic Experiences in 

Indonesian Drama Script. In the process of expressing psychological experiences 

in drama script, the author generally uses the language symbol. Therefore, the 

meaning of the language symbol is necessary to interpret the expression of the 

author's psychic experiences. 

The problem of this research is (1) any emotive factor used in poetry ―Hujan 

Bulan Juni‖ by Sapardi Djoko Damono and (2) any emotive value contained in 

the poem ―Hujan Bulan Juni‖ by Sapardi Djoko Damono. 

The purpose of this study is to (1) explain the emotive factors used in the 

poetry ―Hujan Bulan Juni‖ by Sapardi Djoko Damono and (2) explain the emotive 

value contained in the poem ―Hujan Bulan Juni‖ by Sapardi Djoko Damono. The 

benefits of this study can be classified into two, namely the practical and 

theoretical benefits. The practical benefits of this research are two, namely: (1) the 

benefit for the researcher is to add insight about the emotive factor in poetry and 

(2) the benefit for the studied party is to monitor the use of emotive factor in his 

poetry and also as study material in developing techniques of using emotive 

factors in the next poem. The theoretical benefits are three, namely: (1) 

contributing knowledge to the development of the field of meaning of poetry, (2) 

contribution to know the theory of emotive and emotional factor usage, and (3) 
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expanding the understanding on the reality of the practice of using emotive factor 

in the field of poetry authorship. 

From the background in the above, it can be concluded that this research is 

new research because sebelunya has never been studied. This research is 

backgrounded by emotive factors so that in reviewing the poem will be studied 

with emotive approach, which is more emphasize there is psychiatric experience. 

This study will examine the emotive factors contained in the collection of poetry 

―Hujan Bulan Juni‖ by Sapardi Djoko Damono. 

 

METHOD 

The design of this study is qualitative. A qualitative approach is a research 

procedure that occurs naturally, as is, in a normal situation that is not manipulated 

by circumstances and conditions, emphasizing the descriptions naturally 

(Arikunto, 2010: 12). This study is descriptive because of the effort to process the 

data into something that can be expressed clearly and precisely with the aim to be 

understood by others. This type of research is literature study or document. The 

method of literature or documents is one of the qualitative research methods 

whose location or place of research is carried out in libraries, documents, archives, 

and the others. This research method does not require researchers to go to the field 

to see the facts as they are (Prastowo, 2014: 190). 

The selected research object is a poem On One Day Later by Sapardi 

Djoko Damono. This study chose the poem because it is a type of poetry that uses 

a variety of interesting physical structures. Various emotive factors are used in the 

poems that are in it, this is expected to enrich the results of research. The poem is 

a poem whose level of musicality is so high that it is often used for the 

musicalization of poetry. This study further enrich the study of emotive furniture 

in the form of sound in this study. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The Emotive Factor in the Poetry Collection "Rain of June" by Sapardi 

Djoko Damono 
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Like the text genre and other literary works, poetry also has emotive 

factors. The difference, in the genre of text and other satya emotive factors can be 

found in the slogan and others, while in poetry because the meaning is hidden, 

then the emotive factor can be seen in intrinsic elements. Here are some emotive 

factors contained in the collection of poems ―Hujan Bulan Juni (Rain of June)‖  

by Sapardi Djoko Damono. 

1. Typography 

In poetry, sometimes the author makes certain typography in conveying the 

implied meaning. The following is an example of using typography. 

waktu aku berjalan ke barat di waktu pagi matahari mengikutiku (T1) 

(when I walk west when the sun follows me) 

di belakang 

(behind) 

aku berjalan mengikuti bayang-bayang sendiri yang memanjang (T1) 

(I walked along with my own elongated shadows) 

di depan 

(in front of) 

aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa diantara kami  (T1) 

(me and the sun do not quarrel about who among us) 

yang telah menciptakan bayang-bayang 

(which has created a shadow) 

aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara  (T1) 

(me and the shadows do not quarrel about who among) 

kami yang harus berjalan di depan 

(we had to walk in front) 

(Damono, 2013:55) 

According to Wisang (2014: 32) ―typography will feature the visual aspect 

of artistic and create a sense of meaning and a certain atmosphere.‖ On the 

fragment of the poem entitled ―Berjalan ke Barat Waktu Pagi Hari (Walking to the 

West Time of the Morning‖ above there is a protrusion on the word when I and I 

show the relationship I with things around him. The protrusion shows the 

harmonious relationship between the I and the sun and the shadows. In the 

relationship shows how sincere and sincere the relationship between the three in 

facing life . 

2. Diction 

Diction is the word choice used by the author to embellish poetry. Poetry 

is not a formal text so the author does not have to do the language rules as used in 

other texts. In the diction, the author usually do deviations that are not in 

accordance with the rules of language. Geoffry (in Siswanto, 2013: 105) states 
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that there are some irregularities that are often encountered in poetry. The 

following are some of the usual irregularities by poets. 

... 

rumput liar semakin hijau swaranya (D3) 

(wild grass increasingly green his sound) 

di bawah sepatu-sepatu 

(under the shoes) 

(Damono, 2013:31) 

First is the phonological deviation. The fragment of the poem entitled ― 

Bunga-bunga di Halaman (The Flowers of the Yard)‖ above also shows the 

existence of deviation of the use of language rules in the form of phonological 

deviation. Phonological deviations usually occur by reducing, adding or changing 

the font in a particular word. In the above poem the word suara (sound)  is 

replaced with swara to add aesthetic value. 

... 

(malam berkabut seketika); barangkali menjemputku 

((foggy night instantly); maybe pick me up) 

Barangkali berkabar penghujan itu. (D4) 

(Perhaps the rainy thing.) 

(Damono, 2013:30) 

Second is morphological aberrations. The fragment of the poem ―I See The 

Dark That Dies to Our Side‖ above has a deviation on the use of affixes in the 

word berkabar. It was used by the poet to get the giving function so that it might 

provide the news of the rain.  

... 

ketika kusebut berulang nama-Mu: taram- (D8) 

(when I call it Your name: - ) 

temaram bayang bianglala itu (D8) 

(the dim shadow from thats rainbow) 

(Damono, 2013:2) 

Third is a historical deviation. In the poem titled ―Sajak Desember (The 

December Rhyme)‖ above, the author uses words that are rarely used again to 

embellish his poetry. The word taram-temaran has a historical value which means 

is a state or atmosphere when the afternoon will change the night, or the 

atmosphere when the sun will sink in the western horizon and will come dark 

(dim). The word bianglala has historical value which means rainbow. This 

indicates that the more blurred (dim) the shadows of beauty (rainbow). 
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3. Imagery 

The next emotive factor is the imagery. The imagery is the use of words that 

have symbols that we can sense. Wachid (2010: 131) states that "In poetry, 

images are used in two senses, namely as sensory experiences, and the form of 

language used to convey the sensory experience." In this case, Sapardi uses all 

imagerys in his poetry. Some frequently used imagery are as follows. First is the 

image of hearing, the following is a fragment of the poem ―Pada Suatu Malam 

(On One Night)‖ that contains the image of hearing. 

ia pun berjalan ke barat. selamat malam, Solo, 

(he also walked west. good night, Solo,) 

katanya sambil merunduk. 

(she said as she ducked.) 

seperti didengarnya sendiri suara sepatunya (I1) 

(as he himself heard the sound of his shoes) 

satu per satu. 

(one by one) 

(Damono, 2013:5) 

Pratiwi (2016: 96) states that "The auditory image is an image that arises 

from the sense of hearing." The above poetry is said to have a hearing imagery 

because there is a word like he heard his own shoe. The word evokes the reader's 

imagination so that the sound effect is generated. Second is the visual imagery. 

 Jalan mengombak tanpa suara 

 (Road waves silently) 

 aku pun kaupanggil ketika mereka sudah pulang 

 (you'll call me when they're back) 

 sehabis huru-hara 

 (after the riot) 

 ada yang mendadak rembang, ada yang bergegas petang (I2) 

 (there is a suddenly dim, there is a rushing evening) 

 (Damono, 2013:12) 
According Sayuti (1985: 111) image vision or image netra or image dinulu 

is the imagery associated with the sense of vision. The fragment of poem entitled 

―Tengah Hari (Afternoon)‖ above is said to have a visual image because of the 

word rembang and evening. Dim and evening have the same meaning, namely in 

the afternoon. When you look at those two words, the reader imitates them in a 

state where the sun begins to set implying a sense of distress. 

4. A concrete word 

A concrete word is a word used to conjure up feelings or other abstract 

things. According to Wisang (2014: 25) concrete words are words that are seen in 
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the same denotative but are not connotative according to the circumstances and 

conditions. The fragmentary poem below is an example of the use of the word 

concrete. 

aku ingin mencintaimu dengan sederhana: 

(I want to love you simply:) 

dengan kata yang tak sempat diucapkan (K1) 

(with words that can not be pronounced) 

kayu kepada api yang menjadikannya abu (K1) 

(wood to the fire which makes it ash) 

(Damono, 2013:105) 

The use of a concrete word in the poem entitled ―Aku Ingin (My Want)‖ 

above aims to concretize my simple love. My love like a word that could not be 

pronounced wood to the fire that makes it ash, meaning that My love is not self-

interest even though I am willing to surrender all his life to the person he loves. 

5. Figure of speech 

Pratiwi (2016: 78) states that "figure of speech is a language that uses 

figurative words, meaning that the language compares and correlates with 

something else so that it not only produces literal meaning." The hidden meaning 

is what makes poetry is different from other literary works. The following are 

often used masters. 

Yang fana adalah waktu. Kita abadi: 

(The time mortal. We are immortal:) 

memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga (M2) 

(picked up seconds after moment, wrapped it up like a flower) 

sampai pada suatu hari 

(until one day) 

kita lupa untuk apa. 

(we forget what for.) 

(Damono, 2013:86) 

First is the metaphor. According to Sayuti (1985: 75) states that "on the 

comparison metaphor is implicit, hidden behind its literal expression." In the 

poem entitled "Yang Fana Adalah Waktu (The Time is Mortal)" above is 

considered to have a metaphor for comparing two things directly. In this case the 

comparable is seconds after second which is likened to objects that can be picked 

up and strung together like flowers. This illustrates the happiness that arises in 

every time that is lived. 

Tuan Tuhan, bukan? Tunggu sebentar, (M4) 

(Sir, You‘re God? Wait a minute,) 

saya sedang keluar. 
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(I‘m out) 

(Damono, 2013:87) 

The second is personification. According to Waluyo (1987: 85), in 

personification, objects are considered as human or persona, or in 

"personification" right. Major personification on the poem titled "Tuan (Sir)" 

above is in the word of Sir and God that seems to illustrate that God is like a 

human being. The above poem is an insinuation that if God is willing to be no 

longer negotiable as is the case with humans. 

 

6. Sound/Voice 

The emotive factor of sound in poetry can be done in various ways. Some of 

them can use the settings of rhyme, rhythm, and metrum. In addition, it can also 

be an arrangement of asonance, consonance, and alliteration. However, the 

resulting sound is basically only two, namely a loud and hoarse sound. Below is a 

fragment of poetry that has a loud and hoarse sound. 

pada suatu hari nanti (B1) 

(someday) 

jasadku tak akan ada lagi (B1) 

(my body will not be there again) 

tapi dalam bait-bait sajak ini  (B1) 

(but in stanzas of this poem) 

kau takkan kurelakan sendiri (B1) 

(I will not let yourself) 

(Damono, 2013:111) 

First is the loud sound. If a combination of vowels-consonants function 

speech, facilitate understanding and to accelerate the rhythm, called euphony 

(Brooks in Sayuti, 1985: 49). Euphony is usually to describe feelings of love or 

things that describe other pleasures. In the fragment of the poem entitled " Ketika 

Jari-jari Bunga Terbuka ―When The Fingers of Flowers is Open" above there is a 

rhyme arrangement with the use of the letter i at the end of each line. The sound i 

produces the lyrical nuance of the author's love that cause the effect of feeling 

moved after read. Sound i includes a loud noisy sound when it is heard when it is 

being spoken. 

Apakah yang kita harapkan? Hujan juga jatuh di jalan yang 

(What do we expect? The rain also fell on that road) 

panjang, menyusurnya, dan tergelincir masuk selokan 

(long, running it, and slipping into a ditch) 

kecil, mericik swaranya, meyusur selokan, terus mericik (B2) 
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(small, wriggle his sword, keep the ditch, keep petting) 

sejak sore, mericik juga di dalam gelap ini, bercakap (B2) 

(since the afternoon, petty also in this dark, talk) 

tentang lautan, 

(about ocean) 

(Damono, 2013:37) 

The second is a hoarse sound. According to Sayuti (1985: 51) there is also a 

group of consonant sounds, usually k, p, t, s, which precisely functions to obstruct 

the greeting and slow the rhythm called kakophoni (cacopgony). In a fragment of 

poem entitled "Rain Inside Composition, 2" above there is a hoarse sound done by 

way of consonance. In the third line there is a sound consonance k and on the 

fourth line there is a sound consonance p. The closed sounds resulted in hoarse 

sounds that caused a frightening impression. 

7. Rhetorical means 

Another emotive factor is the rhetorical means. This rhetorical tool serves to 

support the meaning to be conveyed if the poet. Below are some rhetorical tools 

that are often used in the collection of poetry "Rain in June" by Sapardi Djoko 

Damono. 

... 

lebih luas dari fajar (S4) 

(more wide than dawn) 

lebih dalam dari langit (S4) 

(more deep than the sky) 

lebih pasti dari makna (S4) 

(more definite than meaning) 

... 

(Damono, 2013:118) 

First is parallelism. Parallelism is a repetition of a particular word or group 

of words which is done in several lines of poetry. According to Cohen (in Badrun, 

1989: 47) parallelism is a parallel between two parts of the same sentence, the 

repetition of sentences or the repetition of words at the beginning of the poem and 

the music. In a fragment of poem entitled "Terbangnya Burung (Flying Bird)" 

above there is a repetition of lebih (more) words. That lebih (more) word is a 

useful parallelism to raise something. 

Ia turun dari ranjang lalu bersijingkat dan membuka jendela  

(He climbed out of bed and then up and opened the window) 

lalu menatap bintang-bintang seraya bertanya-tanya apa  

(then stared at the stars wondering what) 

gerangan yang di luar semesta dan apa gerangan yang di 

(what is beyond the universe and what is going on) 
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luar luar-semesta dan terus saja menunggu sebab serasa ada 

(outside the universe and just keep waiting because it seems there) 

yang akan lewat memberitahukan hal itu padanya dan ia  

(who will pass it telling him and him) 

terus bertanya-tanya sampai akhirnya terdengar ayam jantan  

(kept wondering until finally the rooster broke out) 

berkokok tiga kali dan ketika ia menoleh nampak ibunya  

(crowed three times and when he looked his mother) 

sudah berdiri di belakangnya berkata ―biar kututup jendela (S7) 

(already standing behind him saying "let me cover the window) 

ini kau tidurlah saja setelah semalam suntuk terjaga sedang  (S7) 
(here you go to sleep after a night waking awhile) 

udara malam jahat sekali perangainya‖ (S7) 

(the night air is very evil in its wake‖) 

(Damono, 2013:60) 

Second is paradox. Perrine (in Badrun, 1989: 51) says that paradox is a form 

of conflict about situations or statements that still contain the truth. Paradoxes are 

usually more often used to mock or reverse the situation. In the fragment of the 

poem entitled " Catatan Masa Kecil, 3 (Note of Childhood, 3)" above it is shown 

that he is very impressed with the beautiful night that surrounded the stars, even 

he increasingly wanted to see the beauty outside the universe. However, the 

mother says otherwise, she tells me that the night air is a terrible one. This led to a 

mood shift that had been in awe of fear. 

Emotive Value in Collection of Poetry "Hujan Bulan Juni" by Sapardi Djoko 

Damono 

Emotive value is a feeling that attaches to a meaning. The poem's emotive 

value means the feeling contained in a certain poetical meaning. Here are some 

feelings that are often found in the collection of poems "Hujan Bulan Juni" by 

Sapardi Djoko Damono. 

selalu terulur ia lewat jendela (N1) 

(he always reached out through the window) 

yang panjang dan menakutkan (N1) 

(long and scary) 

selagi engkau bekerja atau mimpi pun 

(while you are working or dreaming) 

tanpa berkata suatu apa 

(without saying anything) 

(Damono, 2013:1) 

The first is fear, in a fragment of poem entitled "Tangan Waktu (Hands of 

Time)" over time described as something scary. Time is likened to someone who 
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has long and scary hands. Time will prepare to grasp our lives all the time. 

Feelings are haunted so as to make the anxiety, that is called the fear. 

bila saja kautanya: mau apa 

(if only you ask: want what) 

berarti terlalu jauh kau sudah terbawa 

(means too far you've been carried away) 

sebelum sungguh menjadi sadar  

(before really becoming aware) 

bahwa sudah terlanjur terlantar (N2) 

(that had already been displaced) 

(Damono, 2013:1) 

The second is loneliness. In a fragment of the poem titled "Tangan Waktu 

(Hands of Time)" above is depicted of someone dragged down by the flow of life, 

proven on word mau apa (what want) and kau sudah terbawa (you have been 

carried away). Once lulled by the flow of life, then someone will be left by his 

friends so he felt neglected. Feeling abandoned without the people around him and 

living his own life is what is called loneliness. 

hujan turun sepanjang jalan (N4) 

(rain down all the way) 

hujan rinai waktu musim berdesik-desik pelan (N4) 

(drizzling rainy season ripples slowly) 

kembali bernama sunyi (N4) 

(re named silence) 

kita pandang pohon-pohon di luar basah kembali (N4) 

(we look at the trees outside wet back) 

(Damono, 2013:18) 

Third is feeling comfortable or peaceful. This feeling occurs when the 

atmosphere around peace and peace without any interference. In the poem entitled 

"Rain Falls Down the Road" above on the rinai row rafting line hujan rinai waktu 

musim berdesik-desik pelan indicates a comfortable atmosphere. The comfort in 

the poem occurs when the musim berdesik-desik pelan means that human 

circumstances are not rushed by time anymore. Like the conditions when it rains, 

everyone who wants to move to rest for a while while enjoying the rain. 

Kita berjingkat lewat 

(We tiptoe through) 

jalan kecil ini 

(this little lane) 

dengan kaki telanjang; kita berziarah (N5) 

(with bare feet; we make a pilgrimage) 

ke kubur orang-orang yang telah melahirkan kita. (N5) 

(to the grave of the people who have given birth to us.) 

... 

(Damono, 2013:22) 
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Fourth is feeling sad. This feeling occurs when human psychology feels 

loss, deprivation, despair, or other negative things. In the fragment of the poem 

entitled "Ziarah (Pilgrimage)" above, sadly happens because of the loss of those 

who have given birth to us. The feeling that is implied in the poem is a sad feeling 

when we make a pilgrimage to eat people who love and serve us. 

 bumi tak pernah membeda-bedakan. seperti ibu yang baik, (N10) 

 (the earth never discriminates. like a good mother,) 

 diterimanya kembali anak-anaknya yang terkucil dan (N10) 

 (the reciprocity of his isolated children and) 

 membusuk, seperti halnya bangkai binatang; pada suatu hari (N10) 

 (decaying, just like the carcasses of animals; one day) 

 seorang raja, atau jenderal, atau pedagang, atau klerek— (N10) 

 (a king, or a general, or a merchant, or a clerk) 

 sama saja; 

 (thats same) 

 (Damono, 2013:10) 

Fifth is a feeling of joy. This feeling occurs when someone is relieved of an 

event that happened to them. In a fragment of poem entitled " Tentang Seorang 

Penjaga Kubur Yang Mati (About a Dead Grave Keeper)" above the feeling of 

happiness occurs when he feels accepted on earth, evident from the word "the 

earth never discriminates. like a good mother, ". The earth is like a mother who 

always accepts her children as bad as any of her children. 

―Di mana topengku?‖ tanyanya, entah kepada (N11) 

("Where is my mask?" He asked, either to) 

siapa. Dalam kamar rias: cermin retak, pemerah 

(who. In the dressing room: cracked mirror, rouge) 

pipi, dan bedak berceceran dimana-mana; 

(cheeks, and talcum powder everywhere;) 

dan tak ada topeng. Di mana 

(and no masks. Where is) 

topengku? Tegangan listrik yang rendah, 

(my mask? Low electrical voltage,) 

(Damono, 2013:102) 

Sixth is a feeling of confusion. Confusion occurs when a human wants to 

know something but he still does not know it, although it has been done in various 

ways. In a fragment of poem entitled "Topeng (Mask)" above the poet was 

confused in the search for his mask. He had searched everywhere but he still did 

not find the mask. The implicit meaning of it is about the inability of humans to 

determine their identity, the man is only living as a mask. 

walau kita sering bertemu  

(though we often meet) 

di antara orang-orang melawat ke kubur itu 
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(among the people visiting the tomb) 

di sela-sela suara biru 

(on the sidelines of the blue voice) 

bencah-bencah kelabu dan ungu 

(sloughy gray and purple) 

walau kau sering kukenang (N19) 

(though you often remember) 

di antara kata-kata yang lama tlah hilang (N19) 

(among the old words lost) 

... 

(Damono, 2013:34) 

Seventh is a longing, for example in the poem entitled "Sonet: Y". This 

feeling happens when we have not met people for a long time and we want to 

meet him at a certain moment. The longing for the dead in the above poem is 

illustrated with the words in bold on top. The blue is a symbol of longing and the 

color of gray and purple is a symbol of anxiety against the memory of those who 

have died. 

―Cintaku padamu, Adinda, ―kata Rama, ―adalah laut yang pernah (N27) 

("My love for you, Adinda," said Rama, "is the sea ever) 

bertahun memisahkan kita, adalah langit yang senantiasa (N27) 

(many years separating us, is the ever-present heaven) 

memayungi kita, adalah kawanan kera yang di gua (N27) 

(under our umbrella, is a herd of monkeys in the cave) 

Kiskenda. Tetapi...,‖ Sita yang hamil itu tetap diam sejak (N27) 

(Kiskenda. But ..., "The pregnant Sita has remained silent ever since) 

... 

(Damono, 2013:92) 

Eighth is a feeling of affection. A feeling of affection is a feeling of being 

comfortable and happy towards the existence of a human being or another being 

nearby. In a fragment of poetry above the love depicted is Rama's love for Sita. In 

a fragment of poetry titled "Benis (Seed)" above Rama describes his deep love 

with "the sea that has once separated us, is the heaven that constantly shelter us, 

is a flock of apes that are in the cave of Kiskenda." 

Of all the emotive factors and emotive values are only taken that often 

appear only. There are many more factors and emotive value in it. However, it can 

not be discussed in this article because of the limitations of the number of pages in 

this study. 
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CLOSING 

Conclusion. 

1. The emotive factor used in this collection of poems is so varied that it makes 

the poems not boring. However, of the many emotive factors that are most 

prominent are the concrete words and visual imagerys. This shows that there is 

a concretization of things that are emotive or imaginative. The inclusiveness is 

mostly shown by visual imagery. 

2. In the collection of poems it is seen that the poet is able to express his / her 

feelings in various situations. The feeling that stands out in the collection of 

poetry above is a sense of loneliness. This can be seen from the concretization 

of the setting which shows the signs of quiet and silent. Most of his poetry 

titles also contain loneliness, such as the loneliness of the funeral, behind the 

corpse, and other quiet and deserted places. 

 

 

Suggestion 

1. This research if studied in line will take a long time. So it is advisable to 

examine the every poetry only. 

2. Assessment of this emotive factor if done by reviewing the line, requires 

repeated checks to obtain valid results. 

3. This emotive factor can also be used in learning to teach students how to 

express beautiful feelings through beautiful grammars. 

4. The emotive factor in this research is emotive factor in stylistic study. If it is 

associated with the assessment of emotive factors in other satellites or in other 

text genres, then this study is very different because in other papers the study 

of this emotive factor uses a semantic study. That way, this research can be 

used as a new insight in the assessment of emotive factors. 
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SEEING INDONESIA IN ―BERANDAN BUMI HANGUS‖ PARADE:  

A MULTIMODAL DISCOURSE ANALYSIS 

 

Siska Eka Syafitri 

The University of Sains CND 

 

ABSTRACT 

Indonesia as a multicultural country has much stories behind its 

histories. ―Berandan Bumi Hangus‖ is one of the stories which is 

telling  about the struggle of Indonesian battle against colonialist on 

13 August 1947 in North Sumatera. A parade has been held there 

annually to commemorate it. Some pictures was taken over the 

parade to show and tell about the situation at that time. Those 

pictures ofcourse will reveal much meanings both verbal and visual 

as a semiotic modes that deliver messages in such situation. By 

using Multimodal Discourse Analysis (MDA) there will found 

social practice of the space in each pictures of the parade. The 

ideational meanings – Systemic Functional Language (SFL) - of 

the picture will draw and describe about the social action.  

 

Keywords: Multimodal Discourse Analysis, ―Berandan Bumi 

Hangus‖ Parade, Systemic functional Language, Social Action 

 

INTRODUCTION 

―Berandan Bumi Hangus‖ Parade is held annually in Pangkalan Berandan, 

North Sumatera, Indonesia. Essentially it is very important to memorize the 

sacrifice and struggle of the society in Pangkalan Berandan battle against the 

colonialist 70 years ago on 13 August 1947 by firing the oil mines. The students 

from kindergarten, elementay, junior until senior high schools are involved in this 

parade to arise the spirit of belonging and loving the town. The documentation is 

very important to maintain and publish the parade. One of the way is by taking 

and giving the explanation of the pictures in the parade.  

In this contemporay era, understanding a meaning is not only by 

construing the written text verbally but also by describing the semiotics modes 

(e.g. picture, video, music) through many sources. The use of various semiotic 

resources in public communication has shown that meaning is realized not only 

through language but also through the integrated use of a wide range of semiotic 

resources including static and dynamic ones (Liu. 2013). Picture is the semiotics 
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modes that we can find or we can  collect from  many place and situation. The 

visual images from the picture gathering the information both by understanding 

the texts and interpreting the pictures. That is why it is very important to construct 

the meaning to build the message which is showed explicitly or implicitly.  

Multimodal Discourse Analysis (MDA) as the study of language use is 

applied in this research to underpin our understanding in reading the pictures. 

Benshad & Ghaniabadi (2015) stated  that the way people communicate with one 

another – through words, action, gestures or other displays of opinion or identity – 

is influenced by the specific social context of any given moment. The previous 

research, ―Space in Discourse‖, Leeuwen described about specific social practice 

in the theme ‗Going to School for the First Time‘. By using MDA and Systemic 

Functional Language (SFL) in drawing and describing the pictures in ―Berandan 

Bumi Hangus‖ Parade in the street  the writer is also try to describe the specific 

social practice that might be different with the previous research which is 

happened in the school areas. Finally we can find and understand the social action 

happened at that time. 

 

LITERATURE REVIEW 

Multimodal discourse analysis (MDA) is a study of a language used in 

many media of communication . MDA also let us to think about the language used 

by the people not only to show the media but also to find  the relation and 

connection in social action and practices. O‘Halloran stated that MDA is used as 

the confluence of discourse and technology, is becoming paradigm in discourse 

studies which extends the study of language per se to the study of language in 

combination with other resources, such as images, scientific symbolism, gesture, 

action, music and sound (Yonghong & Liu, 2014).  Then, Multimodality refers to 

the fact that all texts combine and integrate diverse semiotic modalities (Wu, 

2014). Seeing this explanation, it is very important to understand the meaning and 

message derived from each media of semiotics communication. 

Both texts and visual images have an important part in delivering 

meanings and  messages. By understanding and describing the texts and  images, 
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in this case pictures, we can build the aim of the pictures those are made or taken. 

In his research, Wu (2014) explained that Image-text Relations of a multimodal 

text may be studied from their relative contribution of each mode to the 

construction of meaning in the text or the distribution of semiotic modes. In many 

context of discourse, it can be found many multimodality. The discourse, 

however, can not be understood without seeing the space related to the semiotics 

modes of it. 

Halliday (2006) has explained about the systemic theory of metafunction 

called (i) ideational, (ii) textual and (iii) interpersonal. This systemic-functional 

linguistics (SFL) views language as a form of social action, as social semiotics, 

combining lexis, grammar, semantics and context (Benshad & Ghaniabad, 2015). 

In the relation to the picture, we can get the representation of the meaning and 

messages around the social context by using ideationaal process of the SFL. In 

meaning making resources the representational  or ideational structures verbally 

and visually construct the nature of events, the objects and participants involved, 

and the circumstances in which they occur (Unsworth, 2008). It ideational 

structure can be shown by vectors (the relation of choices) or tree structures (the 

connection of classifications), Kress & Leeuwen (2006). Then, it will found the 

formulation and description of the pictures given or taken. 

 

METHOD 

This research conducting in qualitative method  by collecting the data 

taken from the pictures of ―Berandan Bumi Hangus‖ Parade on 13 August 2017. 

The data then analyze according to the ideational meaning as SFL theory. This 

research will apply two strategies namely analytical and sociocultural which are 

explained by Liu (2013) as the Visual Images Interpretive Strategies in 

Multimodal Texts. The analytical strategy used when the reader need to 

interrogate and represent the visual images showed. The visual grammar of Kress 

and van Leeuwen (1996) provides readers with various perspectives for attending 

to and interpreting visual images. Besides, the sociocultural take an imortant part 

as well. By using this strategy, the social context also become the consideration, 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

210 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

including culture, history, and politic. Scott (1994) argues that, ―pictures are not 

merely analogues to visual perception but symbolic artifacts constructed from the 

conventions of a particular culture. Finally the data findings and discussions will 

be displayed.  

 

FINDINGS AND DISCUSSIONS 

 In analyzing the data, the data is categorizing in four categories those are 

Banner Line, Dress, Marching Band, and Attribute. 

Banner Line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1 The Analysis Based on Ideational Construction 

Picture Event Object Participant Circumstance 

Picture 1 ―Berandan 

Bumi Hangus‖ 

Parade 

Students-Boys 

(Indonesian Flag-

Troops) 

Teachers, 

Parents , and 

Audience 

Indonesian 

Flag, 

Building, 

Picture 1 Banner Line Picture 2 Banner Line 

Picture 3 Banner Line Picture 4 Banner Line 
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Picture 2 Students -

Boys(Warrior Dress) 

Trees, 

Roadway, and 

Street-Light Picture 3 Student-Girl 

(Traditional Dress) 

Picture 4 Students-Boys 

(Police Dress) 

 

Table 2 The Analysis of Social Practices 

Actor Action Space Time 

Students Hold banners On the roadway In the morning 

Teacher Guard and control the students Among the ranks 

Parents Guard their children On the roadside 

Audience See the parade On  the roadside 

 

Dress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 5 Dress a Picture 6 Dress b 

Picture 7 Dress c Picture 8 Dress d 
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Table 3 The Analysis based on Ideational Construction 

Picture Event Object Participant Circumstance  

Picture 5 ―Berandan 

Bumi Hangus‖ 

Parade 

Students wearing Indonesian 

flag-troops and traditional dress; 

Bataknese dress. 

Teachers, 

Parents, 

Audience, 

Security, and 

Drum major 

(Majorette) 

Indonesian 

Flag, 

Building, 

Trees, 

Roadway, and 

Street-Light 

Picture 6 Students wearing traditional 

dress; Javanese, Malay, and 

Minang dress. 

Picture 7 Students wearing army dress. 

Picture 8 Students wearing doctor and 

nurse dress . 

Picture 9 Student wearing pregnant 

house-dress and peasant dress  

Picture 

10 

Students wearing Kebaya and 

School Uniform 

 

Table 4 The Analysis of Social Practices 

Actor Action Space Time 

Students  Wearing special dress; profession and 

traditional 

 Walking along the roadway 

 Holding the school banner 

 Holding the Indonesian flag 

 Holding ―Bambu Runcing‖ – Pointed 

Bamboo 

 Holding rooster 

On the roadway In the morning 

Teacher Guard and control the students Among the ranks 

Audience See the parade Along the roadside 

Security Control the parade On the roadside 

Drum 

major 

(Majorette) 

Give orders for the ranks Among the ranks 

 

 

 

Picture 9 Dress e Picture 10 Dress f 
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Marching Band 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5 The Analysis based on Ideational Construction 

Picture Event Object Participant Circumstance  

Picture 11 ―Berandan Bumi 

Hangus‖ Parade 

Field-

Commander & 

Drum major 

(Majorette) Horn 

Line and 

Percussion Line 

Police, Audience, 

and Teacher. 

Indonesian Flag, 

Building, Trees, 

Roadway, and 

Street-Light 

Picture 12 Multitonal Line 

(angklung) 

Picture 13 Color Guards 

(Colorful flag) 

Picture 14 Color Guards 

(Hula Hoop) 

 

 

Picture 11 Marching Band a Picture 12 Marching Band b 

Picture 13 Marching Band c Picture 14 Marching Band d 
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Table 6 The Analysis of Social Practices 

Actor Action Space Time 

Field-

Commander & 

Drum major 

(Majorette) 

Order and command to the 

musical line by using baton 

In front of the Horn 

Line, Percussion Line, 

and Multitonal Line 

In the morning 

Horn Line, 

Percussion Line, 

and Multitonal 

Line 

Play the musical instrument  

(Pianica, Drum, and 

Angklung) 

Behind the Field-

Commander & Drum 

major (Majorette) 

Color Guards Dance and Play the flag also 

the hula hoop 

Behind the Horn Line, 

Percussion Line, and 

Multitonal Line 

Police Watch over the parade and the 

audience 

Among the audience 

Teachers Control the parade Among the ranks 

Audience See the parade Along the roadside 

 

Attribute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Picture 17 Attribute c Picture 18 Attribute d 

Picture 15 Attribute a Picture 16 Attribute b 
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Table 7 The Analysis based on Ideational Construction 

Picture Event Object Participant Circumstance  

Picture 15 ―Berandan Bumi 

Hangus‖ Parade 

Oil Mines Society, 

Refugees, 

Victims, Army, 

King and Queen 

Indonesian Flag, 

Building, Trees, 

Roadway, Street-

Light, Banner, and 

Pedicap 

Picture 16 Bicycle 

Picture 17 Canoe 

Picture 18 Bier 

Picture 19  Throne   

Picture 20  Golden Chariot   

Picture 21  Tank Car   

Picture 22  Oil Tank   

 

 

Picture 21 Attribute g Picture 22 Attribute h 

Picture 19 Attribute e Picture 20 Attribute f 
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Table 8 The Analysis of Social Practices 

Actor Action Space Time 

King and 

Queen 

 Sit in the throne In the rank of the parade In the 

morning 

Refugees  Walk the roadway 

 Bring the supplies and property 

Victims  Propped in the bier 

Army  Steer the tank car 

 

Through the analysis of the Ideational construction and social practices, 

we find some pattern that can be spread in the chart Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Berandan Bumi Hangus‖ 

Parade 

Attribute 

Dress Banner Line 

Marching Band 

 

Oil Mines 

Bicycle 

Canoe 

Bier 

Throne 

Golden Chariot 

Tank Car 

Oil Tank 

 

 

Field-Commander 

Drum major 

(Majorette) 

Horn Line 

Percussion Line 

Multitonal Line 

Color Guards 

Students wearing: 

Traditional Dress 

Professional 

Dress 

Society Dress 

 

 

 

Students wearing: 

Uniform 

Traditional Dress 

Professional Dress 

Warrior Dress 

 

 

Indonesian 

Flag, Building 

 

Banner, 

Pedicap 

 

Trees, 

Roadway, 

Street-Light 
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Figure 23 Tree Structures of ―Berandan Bumi Hangus‖ Parade (Ideational Structure) 

 

Information : 

 Event 

 Category 

 Object 

 Circumstance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 Vectors of ―Berandan Bumi Hangus‖ Parade (Social Practice) 

 

CONCLUSION 

In ―Berandan Bumi Hangus‖ Parade we can understand from the analysis 

of the ideational meanings of the pictures that this kind of parade represent the 

event when the battle was happened. We can see, even the circumstance is in the 

real situation, the object, however, can show us the situation and condition at that 

time.  Besides, the social practice by the action occuring in the ranks and line also 

supporting the description and information of the situation which make the sense 

for the audience. The audience ofcourse become enjoy and entertained. The 

documentation of this parade will informed the reader and the researcher about 

one of the history and uniqueness of Indonesia. 
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ABSTRACT 

 

This research is aimed to describe the form of directive speech act 

and doctor and patient‘s speech act strategy in Mouth and Dental 

Hospital Baiturrahmah University. The reseach type is qualitative 

with descriptive method. The technique of data collection uses the 

listening and note taking technique. Based on the result of the 

research and discussion there are four forms of directive speech act 

which is used by doctor to the patient, those are ordering speech 

act, begging, advising, and prohibiting. Furthermore, two speech 

acts strategies are found that speaking straightforwardly without 

preamble and speaking with preamble positive politeness 

Keywords: Speech Act; Directive; Doctor 

 

 

INTRODUCTION 

 Language is a communication tool in human life, because language is one of 

the identity which humans have to differentiate with the other beings. Keraf 

(1996:16) state that language is communication tool b etween the member of 

society such a symbol of sound which produced by the humans utterance. 

According to kridalaksana (2008:21) language is an arbitrary symbol system that 

is used by a society to cooperate, interact, and identify themselves. One of the 

main functions of language is as a communication tool (Pateda, 1987:4) 

 Speech act is one of sutdy in Pragmatic field, a language that examines the 

use of language used in communicating. In the conversation between the doctor 

and the patient there are many speeches that asking the patient to do something or 

in pragmatic study called directive speech act. According to Leech (1993:327) the 

directive speech act intended by the speaker to make an effect to the hearer to do 

an action.  

mailto:wisman123@fkg.unbrah.ac.id
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 Gunarwan (1994:48) state the directive speech act as follows: (1) ordering 

directive speech act is a speech act spoken by speakers with the aim to giving 

order to the hearer to do something, (2) begging directive speech act is a speech 

act which said by the speaker with aim and hope the hearer will do something that 

said by the speaker, (3) suggesting directive speech act is a speech act that suggest 

the hearer to do something good according the speaker for hearer, (4) advising 

directive speech act is a speech that used by the speaker to advise or remind the 

hearer of something that the hearer will do, and (5) challenging direcitve speech 

act is a speech act to challenge or motivate someone to do something said by the 

speaker. Furthermore, Rahardi (2005:36) state that directive speech act is a speech 

act that aimed to make an effect for the hearer to do action, such as requesting, 

ordering, begging, and advising. 

 According to Yule (1996:93) the directive speech act is speech act that used 

by the speaker to order someone else do something, such as begging, ordering, 

and advising. Similarly, Ibrahim (1993:27), directive speech act is attitude 

expression of the speaker to the action that the hearer will do. 

 According to Brown and Levinson (in Syahrul, 2008: 18) there are five 

speech strategies, those are: (1) speak straightfoewardly without preambule, (2) 

speak with preamble positive politeness, (3) speak with preamble negatif 

politeness, (4) speak vaguely, and (5) speak inside heart or silent. 

Furthermore, Brown and Levinson (in Syahrul 2008:18) state that the 

strategy of directive speech act with preamblepositive politenesshave ten 

strategies, as follows: (1) speech uses sign identity as a member in the same 

group, (2) speech gives reason, (3) speech involves speaker and hearer in an 

activity, (4) speech to find a deal, (5) speech multiplies the sympathy to the 

hearer, (6) promise speech, (7) speech gives appreciation to the hearer, (8) speech 

which optimist attitude to the hearer, (9) speech kidding, (10) speech which state 

help each other. 

The straightforward strategy with preamble negative politeness has nine 

sub-strategies, as follows: (1) fenced speech, (2) indirect speech, (3) speech 

apologizing, (4) speech to decrease the load, (5) ordering speech in question form, 
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(6) impersonal speech, (7) speech which states pessimist, (8) speech which 

expresses statement as a general speech, and (9) speech which expresses respect. 

The strategy of speak vaguely has two sub-strategies, as follows: (1) speech 

which contains strong sign, and (2) speech which contains soft sign. Speech which 

contains strong sign refer to the speech which has strong illocutionary. On the 

contrary, the soft sign refer to the speech which has weak illocutionary. The 

strong sign is marked with one utterance or more, which transparently can be 

sociolized with the speaker's purpose. On the contrary, soft sign is marked by no 

utterance which transparently can be sociolized with the speaker's purpose. 

 Based on the explanation, the aim of this research is (1) to describe the form 

of directive speech act used by doctors at Mouth  and Dental Hospital 

Baiturrahmah University, and (2) strategy of doctor directive speech act at Mouth 

and Dental hospital Baiturrahmah university. 

 

METHOD 

 This research describe the form of directive speech act and speech act 

strategy that used by doctors and patients at Mouth and Dental Hospital 

Baiturrahmah University. This research uses qualitative approach with descriptive 

method. According to Aminuddin (1990:1), qualitative research is a number of 

scientific research procedure that can be used to solve the problem accordance to 

point of view and approaches undertaken by researchers. Meleong (2009:6) state 

that qualitative research is a research study aimed to understand the phenomenon 

aout what is experienced by the research subject such as behavior, perception, 

motivation, action, holistically, with a natural specific scientific context, and by 

using various scientific method. 

 Descriptive method in this research is aimed to describe clearly the object 

under study, and Describe the data as a whole, systematic, and accurate. 

Descriptive method is a method that examines the status of human groups, an 

object, a set of conditions, a system of thought or a class of events in the present 

(Nasir, 1983:63). Furthermore according to Ratna (2012: 53), analytical 

descriptive method is done by describing the facts and then followed by analysis. 
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Basically, the description is a clear style of writing, so that readers can find out 

what form of directive speech act and speech act strategy used by doctors and 

patients at Dental and Mouth Hospital Baiturrahmah University.   

 The data of this research is the doctor‘s directive speech. The data source in 

this research is the speech of four doctors in Dental and Mouth Hospital 

Baiturrahmah University. The technique of data collection in this research is 

listening and note-taking technique. According to Mahsun (2006:92), the listenig 

technique is used to obtain the data by listening the language use. The listening 

technique that used by researchers by recording the doctors and patients speech at 

Dental and Mouth Hospital Baiturrahmah University by using recorder, such as 

audio, audiovisual, and video camera. Note-taking technique is technique by take 

a note of something relevan especially the form of behavior of each participant in 

speech event (Mahsun, 2006:219). After the data collected, then the data is 

analyzed in the following way. (1) Transcribing directive speech act into written 

form, (2) Indentification stage, indentifying the directive speech act used by 

Doctors and patients at Dental and Mouth Hospital Baiturrahmah University, (3) 

Classifying the data based on speech strategy, (4) Data interpretation stage, 

intepret and discuss based on directive speech act and speech strategy, and (5) 

Summarize the data based on the result of research. 

 

RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION 

 Based on the research findings and discussion of doctors and patients speech 

act at Dental and Mouth Hospital Baiturrahmah University can described below. 

1. Doctors Directive Speech Act 

 After data has been collected and analyzed, there are four directive speech 

act found as follows: (a) ordering, (b) begging, (c) advising, and (d) Prohibiting. 

Based on four directive speech act, ordering directive speech act is often used by 

the doctors when communicating with patients, this is because doctors give many 

order to patients, both patients answer the question or silence.  

a. Ordering Directive Speech Act 
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 Ordering speech act is a speech act spoken by the speaker with aim to give 

order to the hearer to do someting spoken by the speaker. The data of ordering 

directive speech act can be seen in the following data. 

 Speech 

 dr: please sit in this dental chair sir! (speech 1) 

(This speech spoken by the doctor to have patient sit in the dental chair. 

The sign of ordering speech is please sit) 

 dr: Try to open your mouth sir! (speech 2) 

(This speech is spoken by the doctor to order patient open the mouth 

when doctor want to see the patient‘s teeth. The sign of ordering speech 

is try to open) 

 dr: Please drink the medicine sir! (speech 3) 

(This research spoken to order the patient drink the medicine. The sign 

of ordering speech is please drink)     

 The speech of doctor 1, 2, and 3 are ordering speech by using signs please 

sit, try to open, and please drink to make the order clear and seems without 

preamble. 

 

b. Begging Directive Speech Act 

 Begging speech act is speech act spoken by the speaker with aim and hope 

to the hearer to do what the speaker said. The data of  begging directive speech act 

can be seen in the following data. 

Speech 

dr: Please come again in three days to change the tooth patch from 

temporary to permanent patch. (speech 4) 

 (thsi speech spoken by the doctor to ask the patients to come in three 

days to change the tooth patch from temporary to permanent patch. The 

sign of begging speech is please. 

dr: Can you come in a week sir? That is because the medicine is only a 

week time limit. (speech 5) 
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 (this speech spoken by the doctor to the patient to come in a week to add 

the medicine. The sign of begging speech is can. 

 The speech doctor 4 and 5 are begging directive speech act by using 

politeness please and can. In this speech the doctor ask the patient to come back 

to change the tooth patch and for adding the medicine. 

c. Advising Directive Speech Act 

 Advising directive speech act is speech act spoken by speaker with aim to 

suggest something to the hearer to do something spoken by the speaker. The data 

of  advising  directive speech act can be seen in the following data. 

 Speech 

 dr:  Toothbrushing should be slowly within less than three minutes, if 

toothbrushing is strongly and fastly, the teeth will not be clean, but the 

teeth will be eroded, especially the neck of the teeth, and the result is the 

teeth will be sensitive. 

  (speech 6) 

  (This speech spoken by the doctor for advise the patients to do 

toothbrushing slowly so that the teeth are not damaged. The sign of 

advising speech is should be. 

 dr: after the teeth are pulled, multiply gargle. (speech 7) 

  (This speech spoken by the doctor to advise the patients to gargle 

multiply after the teeth are pulled. The sign of advising speech is 

multiply)  

 The speech of doctor 6 and 7 are advising directive speech act by using the 

sign should be and multiply. In this speech the doctor advise the patient to do 

toothbrushing well and muliply gargle after the teeth are pulled. 

d. Prohibiting Directive Speech Act 

 Prohibiting directive speech act is speech act spoken by the speaker to 

prevent the hearer do something. The data of  prohibiting  directive speech act can 

be seen in the following data. 
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Speech: 

 dr: Do not smoking after the teeth are pulled, the teeth will bleed. (speech 8)  

(This speech spoken by the doctor to prohibit the patient from smoking 

after the teeth are pulled. The sign of prohibiting speech is do not) 

 dr:  Do not eat four food after the teeth are pulled. (speech 9) 

(This speech spoken by the doctor to prohibit the patient from 

consuming the four after the teeth are pulled. The sign of prohibiting 

speech is do not) 

 The speech of doctor 8 and 9 are prohibiting directive speech act by usnig 

the sign do not. In this speech the doctor prohibit the patient from smoking and do 

not consuming sour food after the teeth are pulled. 

 

2. Doctors Speech Strategies 

 Based on the results of the data analysis, the speech strategies used by the 

doctors at Dental and Mouth Hospital Baiturrahmah University is speak 

straightforwardly without preamble and speak straightforwardly with positive 

politeness. The findings of the research shows that the doctors speak 

straightforwardly without preamble and speak straightforwardly with positive 

politeness in expressing the various purpose of the directive actions in interaction 

with the patient. Related with the use of straightforward strategies, it is used by 

the doctors to express the ordering directive speech act, advising, and prohibiting. 

Further, straightforward speech with positive politeness is used to express the 

directive functions of ordering, begging, and advising. Speech strategies are 

detailed as follows.  

a. Speaking Straightforwardly without Preamble 

 The conversation between the doctors and patients in Dental and Mouth 

Hospital Baiturrahmah University, the doctors speak straightforwardly without 

preamble. The conversation tend to not threatening the hearer, eventhough the 

speaker has a power to do so to the hearer. These quotations shows that 

indicationts:  
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1) Ordering Directive Speech Act 

The data below shows the directive acts on command using bald on record 

strategies:  

 

Speech  

dr: Please sit down in this chair Sir! (speech 10) 

(The speech is spoken by the doctor to ask the patient to sit on the 

chair when he wanted to check patient`s teeth. Utterance showing 

command is please sit down) 

dr: Try to open your mouth Sir! ( speech 11) 

(The utterance is used by the dentist to order the patient to open his 

mouth when he wanted to see his lamentation. Utterance showing 

command is try to open) 

 

Those utterances show straightforward directive speech acts without 

preamble used by the doctor function to order the patient to sit down and open the 

mouth. Those utterances show threat to hearer`s face is small. The used of  please 

and try that were used by the doctor can soften the illocutionary act so that the 

utterances seems polite. The function of modality try as a order to the patient to 

open the mouth, this modality also give the soften effect to the illocutionary so 

that the utterance seems polite. 

 

2) Advising Directive Speech Act 

The data which showed the advising directive speech act can be seen 

below: 

 

Speech: 

 dr:      After the teeth are pulled , gargle it as many as possible (speech 12) 

(This speech is spoken by the doctor to advise the patient to gargle 

multiply after the teeth are pulled. The sign of speech is multiply. 

 Those quotation show te straightforward speech without preamble that used 

by the speaker to advise the hearer to gargle multiply after the teeth are pulled. 
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This speech show the small threat to the hearer‘s face. The use of multiply give 

soften effect illocutionary so that the speech seems polite. 

3) Prohibiting Directive Speech Act 

The data which showed the prohibiting directive speech act can be seen 

below: 

 

Speech: 

dr: Do not smoking after the teeth are pulled, the teeth will bleed. 

(speech 13)  

(This speech spoken by the doctor to prohibit the patient from 

smoking after the teeth are pulled. The sign of prohibiting speech is 

do not) 

dr: Do not eat four food after the teeth are pulled. (speech 14) 

(This speech spoken by the doctor to prohibit the patient from 

consuming the four after the teeth are pulled. The sign of 

prohibiting speech is do not) 

 Those quotation show the straightforward speech without preamble that 

used by the speaker to prohibit  the hearer to eat four food after the teeth are 

pulled. This speech show the small threat to the hearer‘s face. The use of do not 

give soften effect illocutionary so that the speech seems polite. 

 

b. Speaking Straightforwardly With Preamble Positive Politeness 

 The conversation between the doctors and patients in Dental and Mouth 

Hospital Baiturrahmah University, the doctors speak straightforwardly without 

preamble. This conversation can be seen as follows: 

1) Ordering Directive Speech Act 

 The data which showed the oredering directive speech act using positive 

politeness strategy can be seen below: 

 

 Speech: 

 dr:  Please open your mouth dear, don`t cry. (speech 15) 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

228 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

( The speech used by the doctor to a kid patient to order him to 

open his mouth when the doctor want to check the lamentation. 

The sign of ordering speech is please open. 

The speech show the straightforward speech with positive politeness 

preamble that used by the speaker to order the hearer to open the mouth. The 

doctor used positive politeness strategy by giving more sympathy to the patient. 

2) Begging Directive Speech Act  

The data which showed the begging directive speech act using positive 

politeness strategy can be seen below: 

Speech: 

 dr:  Please come again in three days to change the tooth patch from 

temporary to permanent patch. (speech 16) 

 (this speech spoken by the doctor to ask the patients to come in 

three days to change the tooth patch from temporary to permanent 

patch. The sign of begging speech is please. 

 dr: Can you come in a week sir? That is because the medicine is only a 

week time limit. (speech 17) 

 (This speech spoken by the doctor to the patient to come in a week 

to add the medicine. The sign of begging speech is can. 

 

The speech show the straightforward speech with positive politeness 

preamble that used by the speaker to order the hearer which function to beg the 

hearer to come again to change the patch. The sign of begging sppech is please 

and can. The straightforward srtategy with preamble positive politeness is signed 

with asking the agreement to the hearer. 

3) Advising Directive Speech Act 

The data which showed the advisding directive speech act using positive 

politeness strategy can be seen below: 

 Speech: 
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 dr:  Toothbrushing should be slowly within less than three minutes, if do 

toothbrushing  strongly and fastly, the teeth will not be clean, but the 

teeth will be eroded, especially the neck of the teeth, and the result is the 

teeth will be sensitive. 

  (speech 18) 

  The speech show the straightforward speech with positive politeness 

preamble that used by the speaker to advise the hearer to do Toothbrushing should 

be slowly so that the teeth will not eroded and make the teeth will be sensitive.  

The sign of advising directive speech act is should be. The straightforward 

srtategy with preamble positive politeness is signed with asking the agreement to 

the hearer and give the reason. 

 

CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

 The result shows that there are four kinds of directive speech acts found in 

the conversation between the doctor and patient in Dental and mouth hospital 

Baiturrahmah University. They are:  ordering directive speech act, begging, 

advising, and prohibiting. There are two strategies that used by Doctor and patient 

in Dental and Mouth Hospital Baiturrahmah University, speak straightforwardly 

without preamble and speak straightforwardly with preamble positive politeness. 

The strategy of speech act straightforwardly without preamble is used more. 

Thisnis done to reinforce the doctor‘s speech, so that the speech will be clear and 

seem serious. The strategy of speak straightforward with preamble positive 

politeness expressed by giving more sympathy to the hearer, asking for the 

agreement, dan giving reason. 

Based on the summary of doctor's directive speech act in Dental and Mouth 

Hospital Baiturrahmah University, there are some suggestions related with the 

purpose of this research. First, directive speech act can be one of the example of 

effectiveness in communication, wether it for doctor or for other profession. 

Second, for the doctor, it is better to communicate with the patient well, and do 

not forget the politeness in communication. Third, the next researcher research 
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directive speech act in the other place because there many directive speech act can 

be seen in daily life. 
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ABSTRAK 

Kaidah bahasa dapat mempunyai peranan penting dalam 

menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulis. Kaidah bahasa dapat 

diperikan berdasarkan penggunaan bahasa oleh penutur ideal dan 

yang dapat dipahami orang lain. Perilaku bahasa ini dapat diperikan 

menjadi sistem kaidah berlaku. Semakin mantap kaidah bahasa 

yang digunakan semakin kuat sebagai alat komunikasi yang sah. 

Bahasa yang modern mempunyai kaidah yang mantap dan tidak 

berubah-ubah serta tidak banyak perkecualian dalam perian kaidah 

bahasa. Kaidah yang perlu diperikan mencakup kaidah sintaksis, 

morfologi, fonologi, semantik, serta wacana. Pemantapan kaidah 

bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan cara memerikan kaidah 

secara rinci dan menerapkan kaidah secara konsisten dalam 

penggunakan bahasa Indonesia yang lazim. Pemantapan ini dapat 

menguatkan fungsi dan peran bahasa Indonesia sebagai alat 

komunikasi yang sempurna. 

Kata Kunci : penguatan bahasa Indonesia, pemantapan, kaidah 

bahasa 

 

PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, bahasa berfungsi sarana komunikasi 

yang sangat penting. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan, ide, 

pikiran, imajinasi mulai yang sederhana sampai kompleks yang paling dalam. 

Dengan bahasa, kebudayaan—seperti etika, moral, mitologi masyarakat—dapat 

diturunkan kepada generasi berikutnya (Clark & Clark, 1977). Komunikasi yang 

menggunakan bahasa sejak dahulu dilakukan dengan dua kegiatan yang utama 

yaitu berbicara dan mendengarkan, di samping menulis dan membaca. Dalam 

berbicara dan menulis (kegiatan produksi), orang menyatakan ide, persepsi, 

mailto:abdulrani50@yahoo.com
mailto:martutik.fs@yahoo.com
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perasaan, dan intensi dengan kata-kata. Dalam mendengarkan dan membaca 

(kegiatan reseptif), orang mengembalikan kata-kata ke dalam ide untuk mencoba 

merekonstruksi persepsi, perasaan, dan intensi yang dimaksud. Dalam 

keseluruhan kegiatan sehari-hari pada umumnya manusia selalu melakukan 

kegiatan yang berhubungan dengan bahasa seperti kegiatan sosial dan budaya 

antara lain percakapan dan pertukaran sosial (social exchange). Menghasilkan dan 

memahami dengan bahasa itu merupakan keterampilan yang rumit untuk 

dijelaskan, misalnya dalam mendengarkan sering terjadi salah-dengar dan dalam 

berbicara sering salah-ucap.  

Aktivitas komunikasi itu mempunyai setidak-tidaknya tiga unsur utama, 

yaitu pembicara, pendengar, dan sistem tanda (sebagai contoh bahasa Indonesia). 

Dalam komunikasi sehari-hari, biasanya sistem tanda yang menggunakan satu 

sistem yang sama, walaupun kadang-kadang dalam masyarakat bilingual dapat 

menggunakan lebih dari satu sistem yang berbeda. Komunikasi dimulai dengan 

menyampaikan informasi dengan cara tertentu dengan memilih sebuah tanda—

misalnya kalimat dalam bahasa Indonesia—yang diyakininya cukup memadai. 

Penerima menerima tanda-tanda (sinyal) untuk diolah sesuai dengan 

kemampuannya. Sistem yang digunakan itu pada umumnya dikuasai oleh orang-

orang yang menjalin komunikasi. Sistem yang mengatur tanda-tanda itu sangat 

penting dikuasai agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik dan berhasil. 

Sistem yang mengatur tanda itu perlu diperkuat dan dimantapkan agar kepastian 

makna. Sistem yang mantap itu dapat membantu dalam merancang penggunaan 

bahasa dengan mesin seperti terjemahan dengan mesin (bahasa komputasi). 

KAIDAH BAHASA 

Dalam menghasilkan dan memahami sebuah bahasa, seseorang secara 

implisit menyesuaikan pada sebuah sistem yang menghubungkan bunyi-bunyi, 

kata, dan makna. Sistem ini disebut tatabahasa sebuah bahasa. Dalam berbahasa 

Indonesia, misalnya, kombinasi kata es teh mempunyai makna minuman yang 

terdiri atas air teh, gula, dan es yang ditempatkan di gelas atau lain sarana yang 

tepat. Konvensi pemaknaan ini perlu dideskripsikan dalam tatabahasa bahasa 

Indonesia. Susunannya pun tidak bisa dipermutasi menjadi teh es. Dalam 
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membentuk frase, perlu memerhatikan kelaziman penggunaannya. Bentuk-bentuk 

frase berikut pembantu rektor  dan pembantu dekan setara dengan setara dengan 

pembantu(nya) (pak) rektor dan pembantu(nya) (bu) dekan yang lazimnya 

menggandung makna seperti ‗pembantu rumah tangga‘.  Kalau akan 

dipertahankan unsur-unsurnya bisa digunakan rektor pembantu atau dekan 

pembantu. 

Pandangan tentang tatabahasa ini sebenarnya berbeda dengan kaidah 

preskriptif kaku yang mengajarkan tentang mana yang good grammar dan mana 

yang tidak good grammar. Tatabahasa sekarang pada umumnya diarahkan untuk 

mendeskripsikan bahasa seperti yang digunakan secara nyata. Para linguis 

menyatakan bahwa sebuah tatabahasa merupakan suatu sistem kaidah. Sebuah 

kaidah dalam bahasa dapat menurunkan sejumlah kalimat bahasa yang sah 

(legitimate sentences) secara tatabahasa. Misalnya, kaidah bahasa Indonesia dapat 

menurunkan kalimat (1) berikut. 

1) Anak saya minum susu tadi pagi. 

Suatu kaidah menyatakan bahwa urutan predikat-objek/pelengkap tidak dapat 

dipisahkan oleh fungsi lain (periksa Sudaryanto, 1985), termasuk tidak dapat 

dipermutasikan urutannya seperti kalimat (2) berikut.  

2) Anak saya susu minum tadi pagi.  

3) Anak saya minum tadi pagi susu.  

Posisi objek tidak dapat dipermutasi seperti pada kalimat (2) atau (3). Objek harus 

ditempatkan setelah kata kerja (predikat) saecara langsung. 

Kaidah gramatik setidak-tidaknya ada 4 aspek bahasa yang utama sebagai 

berikut. 

(a) Sintaksis menghasilkan kaidah pembentukan kalimat dan cara 

menggabung kata menjadi kalimat; 

(b) Morfologi menghasilkan kaidah pembentukan kata; 

(c) Fonologi yang menghasilkan kaidah bunyi-bunyi dan strukturnya; 

(d) Semantik menghasilkan kaidah makna kata dan kalimat. 

Secara bersama-sama, kaidah-kaidah itu membentuk sistem dan mencakup semua 

aspek struktur bahasa. Pemakai bahasa tentu menguasai sistem itu ketika 

menggunakan bahasa. Tentu saja, hal ini merupakan sesuatu yang ideal, tetapi 
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kenyataannya hanya sebagian tatabahasa yang dikuasai, baik dalam bahasa 

Indonesia maupun bahasa yang lain. 

Menurut Chomsky (1972), satu kemampuan yang membuat seseorang dapat 

melakukan kegiatan berbahasa adalah penguasaan kaidah-kaidah struktur bahasa. 

Penguasaan kaidah-kaidah itulah yang membuat seseorang mampu 

mempertimbangkan secara intuitif bahwa suatu ujaran yang diucapkan mitra tutur 

kita itu apik (well-form) atau tidak apik, dan mampu mempertimbangkan fakta-

fakta sintaksis bahasa yang digunakan. Penguasaan kaidah-kaidah bahasa itu oleh 

Chomsky disebut kompetensi linguistik (Ellis, 1986). Kita tentunya dapat 

menyatakan secara intuitif bahwa kalimat (1) di bawah ini "tidak apik" dalam 

bahasa Indonesia, sedang kalimat (2) tidak jelas maknanya. 

4) Anak-anak berlari-lari jalan. 

5) Laki-laki itu tidak membunuh istrinya di tempat tidur. 

Semua itu dapat dilakukan karena kita mempunyai kompetensi linguistik yang 

berupa penguasaan kaidah-kaidah struktur bahasa Indonesia. Kompetensi itulah 

yang membuat seseorang dapat bercakap-cakap, bertukar pikiran dengan mitra 

tutur. Kompetensi linguistik seorang penutur itu pada umumnya terbatas. Seorang 

penutur hampir tidak mungkin menguasai seluruh unsur bahasanya, karena bahasa 

itu bersifat kompleks. Namun, dengan pengetahuan yang terbatas itu seorang 

penutur mampu menghasilkan ujaran yang hampir tak terbatas. Seorang penutur 

mampu menghasilkan ujaran yang sama sekali belum pernah didengar dan 

digunakan. Selain itu, dengan pengetahuannya itu seorang penutur dapat 

memahami ujaran yang baru sama sekali (artinya belum pernah didengar dan 

digunakan). 

Tatabahasa itu perlu diperikan, karena tatabahasa ini mungkin akan 

membantu dalam penggunaan bahasa. Kaidah tatabahasa merangkum keteraturan 

perilaku seseorang dalam bahasa. Perian keteraturan itu dapat menjadi pedoman 

dalam berbahasa.  Perhatikan kaidah struktur frase nomina dalam bahasa 

Indonesia di bawah ini. 

Frase nomina dapat dibentuk dengan nomina dan kata tunjuk.  
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Seperti yang dinyatakan kaidah ini, orang dapat menyatakan frase buku ini dan 

buku itu dan bukan ini buku dan itu buku. Kaidah ini merangkum sebagian 

keteraturan dalam membentuk frase nomina dalam bahasa Indonesia. Tatabahasa 

Indonesia yang ideal hendaknya merangkum semua keteraturan-keteraturan itu. 

Jika kaidah itu merangkum semua fakta perilaku, maka kaidah itu secara 

menyakinkan membantu dalam mengaji perilaku berbahasa.  

Dalam menerapkan kaidah sering terjadi kesalahan seperti dalam 

matematika. Dalam matematika untuk menggunakan operasi pertambahan, orang 

perlu mempunyai kemampuan menambah. Untuk menerapkan kemampuan 

menambah, orang memerlukan waktu untuk berpikir. Meskipun memiliki 

kemampuan, dalam menerapkan kemampuan menambah, sering terjadi kesalahan. 

Dalam berbahasa tampaknya juga demikian. Hampir semua orang mempunyai 

kompetensi linguistik dalam bahasanya, tetapi dalam menerapkan kemampuan 

berbahasanya itu juga sering terjadi kesalahan. Dalam berbicara, seseorang 

kadang-kadang lambat, mengulang-ulang, sulit mengeluarkan kata-kata, bahkan 

sering keseleo lidah (slips of the tangue). Bentuk-bentuk yang salah ini tidak 

dapat dideskripsikan sebagai kaidah. Dalam mendengarkan, seseorang kadang-

kadang juga mengalami salah mengerti dan salah-dengar. 

Chomsky (1970) mengusulkan sebuah hipotesis yang penting dalam hal itu. 

Kompetensi seseorang dalam suatu bahasa secara ideal dapat diperikan dalam 

tatabahasa bahasa tersebut. Orang yang memperoleh pengetahuan bahasa berarti 

telah meresapi sebuah sistem kaidah yang menghubungkan antara bunyi dan 

makna dengan khas serta urutannya. Penyusunan tatabahasa yang dilakukan 

linguis merupakan sebuah usulan hipotesis yang berkaitan dengan sistem bahasa 

ini. Kompetensi seseorang dalam bahasa dapat berupa kaidah tersirat (implisit 

rules)—yang tidak disadari—membentuk tatabahasa bahasa tersebut, di samping 

pengetahuan yang tersurat (eksplisit). Dalam bahasa Indonesia, kompetensi dalam 

menggunakan frase nomina seperti buku ini dan buku itu diperikan sebagai bagian 

dari kaidah, "frase nomina dapat terdiri atas nomina yang diikuti oleh kata 

tunjuk." 
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Tatabahasa yang telah dikuasai seseorang (disebut komptetensi seseorang 

itu) berguna untuk menghasilkan ujaran dan juga untuk memahaminya (Chomsky, 

1970:184). Sebenarnya, pernyataan ini bersifat metaforik. Tidak ada hubungan 

langusng antara kaidah tatabahasa yang dikuasai seseorang dengan proses 

menghasilkan ujaran atau memahaminya. Sebenarnya, hubungan itu tidak secara 

langsung.  

TATAKALIMAT 

Ucapan secara tampak menyampaikan ide dengan merangkai kata, frase, 

dan klausa. Dalam sebuah wacana, satuan-satuan itu seperti mozaik yang 

mempunyai keteraturan. Kalau tidak teratur, maka ide yang dibawanya tidak atau 

sulit dipahami. Sistem yang mengatur itu tentunya tatabahasa. Satuan-satuan itu 

membentuk rangkaian yang disebut kalimat. Kalimat dapat dibagi menjadi 

bagian-bagian yang memperlihat ide dasar yang disampaikan dan hubungan 

konseptualnya dengan setiap bagian. Hampir semua kalimat kompleks tersusun 

atas kalimat-kalimat yang lebih pendek yang disebut klausa. Contoh 

6) Bu Retno yang memakai kaca mata itu lebih suka berbelanja di 

pasar tradisional yang terletak di dekat alun-alun kota, karena di 

sana harga barang-barang murah. 

a. Bu Retno itu lebih suka berbelanja ke pasar tradisional. 

b. Bu Retno memakai kaca mata. 

c. Pasar tradisional terletak di dekat alun-alun. 

d. Di sana harga barang-barang murah. 

Kalimat (6) merupakan kalimat kompleks yang terdiri atas beberapa klausa. 

Klausa (3a) merupakan klausa inti, sedangkan klausa (3b) dan (3c) merupakan 

klausa relatif (klausa sematan). Klausa (3c) dan (3d) merupakan klausa adverbial. 

Setiap bagian itu mempunyai proposisi. Proposisi itu dapat menunjukkan satuan 

makna yang dinyatakan dalam bentuk yang relatif sederhana. Dalam bahasa 

Indonesia, menurut Samsuri (1985) terdapat 6 bentuk kalaimat sederhana. 

7)  

2.a Dia (menjadi) guru. (Pola FN + FN)  

2.b Dia (ada) di kelas. (Pola FN + FP) 

2.c Dia mengajar. (Pola FN + FV) 

2.d Dia (berparas) cantik. (Pola FN + FA) 
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2.e Muridnya (berjumlah) sepuluh orang. (Pola FN + FNum) 

Setiap kalimat mempunyai dua tingkatan struktur, yaitu stuktur lahir dan struktur 

batin (surface structures and underlying repesentations). Struktur lahir 

merupakan penataan klausa, frase, kata, dan bunyi secara linear. Struktur batin 

merupakan maknanya yang terdiri atas proposisi-proposisi yang berinterrelasi 

dengan cara tertentu. Dalam berbahasa, struktur lahir menunjukkan cara kalimat 

itu diucapkan, dan struktur batin itu menunjukkan cara kalimat itu dipahami. 

Gambaran struktur lahir dan batin itu dapat ditunjukkan pada Diagram 1. 

8) Seorang laki-laki gemuk membelikan anaknya mobil baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Struktur Lahir dan Batin 

 

Struktur lahir biasanya digambarkan secara hierarki dalam bentuk diagram 

pohon seperti di atas. Sebaliknya struktur batin terdiri atas unsur-unsur yang 

membentuk kalimat tersebut. Pada penggunaan bahasa, kalimat itu dapat 

mengandung satu proposisi. 

Dalam berbahasa akan menjadi sangat aneh jika orang harus menggunakan 

kalimat yang hanya mengungkapkan satu proposisi. Suatu ujaran yang 

mengandung kalimat pendek dan tidak berkaitan dengan kalimat lainnya, akan 

memakan waktu lama untuk mengatakannya. Oleh karena itu bahasa mempunyai 

FV 

Num 
persano
a 

N1 A V A N3 N2 Pos 

FN FN 

FN 

FA FN2 FN1 FV 

Seorang laki-laki gemuk membelikan
n 

baru mobil anak -nya 
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cara yang sistematik untuk menggabungkan proposisi dengan proposisi lain 

sehingga akan menghemat pada waktu berbicara dan memamahinya. 

Penggabungan proposisi itu akan membentuk struktur yang kompleks. Proposisi 

yang diekspresikan dalam kalimat (9) dan (10) dapat digabung menjadi (11) 

berikut. 

9) Pak Bambang makan apel  

10) Bu Rini makan jeruk 

11) Pak Bambang makan apel dan Bu Rini makan jeruk.  

Pada sisi lain bahasa mempunyai cara untuk merapatkan (memadatkan) struktur 

lahir yang rumit menjadi lebih rapi tanpa mengganti maknanya. Misalnya 

12) Pak Bambang makan apel dan Bu Rini jeruk. 

Ada tiga cara penggabungan proposisi yang secara teknis yaitu 

penggabungan koordinasi (kesetaraan), relativitas (penyematan), dan 

komplementasi (pelengkapan)  (Bandingkan Heine, & Kuteva, 2007: 210-260). 

Koordinasi menggabungkan dua proposisi yang setara dengan menggunakan 

penghuhung yang menunjukkan kesetaraan seperti dan, tetapi, atau. Contoh 

13) Pak Pur menulis makalah dan Pak Andik mengkritiknya. 

14) Moly suka bunga melati, tetapi Moly memberikannya pada Neni. 

Dalam relativisasi, satu proposisi disematkan pada bagian proposisi lain 

yang bertujuan untuk membatasi bagian itu. Contoh 

15) Mahasiswa itu senang menyanyi. 

16) Masisiswa itu mendapat bea siswa dari Yasasan Astra. 

Kedua proposisi di atas dapat digabung dengan cara relativisasi menjadi seperti 

berikut. 

17) Mahasiswa yang mendapat bea siswa dari Yayasan Astra itu 

senang menyanyi. 

18) Mahasiswa yang senang menyanyi itu mendapat bea siswa dari 

Yayasan Astra. 

Bagian yang dicetak miring itu merupakan bagian yang membatasi bagian yang 

lain. Penggabungan itu disebut penyematan (insertion). Kalimat yang 

mengandung penyematan itu sering disebut relativisasi. 

Dalam komplementasi, satu proposisi digunakan untuk mengisi bagian yang 

lain. Contoh 
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19) Itu sangat cantik. 

20) Gadis berambut panjang. 

Kata itu pada kalimat merupakan FN yang masing masih kosong. Jika yang 

diacu kata itu adalah gadis berambut panjang, maka kedua proposisi itu dapat 

digabung secara komplementatif seperti berikut. 

21) Gadis berambut panjang (itu) sangat cantik. 

Penggabungan proposisi dapat dilakukan dengean ketiga cara di atas secara 

berulang, sehingga membentuk kalimat yang sangat rumit. Penggabungan yang 

rumit ini sangat menarik. Penggabungan ini seperti berikut. 

22) Cicak dimakan oleh si kucing yang dikejar anjing milik Pak 

Sumbing yang bertempat tinggal di dekat tebing yang banyak 

cacing. 

Struktur lahir sering dipadatkan dalam bentuk yang sangat ringkas. 

Relativisasi merupakan contoh pemadatan. Namun ada jenis pemadatan lain yang 

penting, yaitu elipsis (penghilangan kata-kata) dan pronominalisasi. Fungsi elipsis 

adalah untuk menanggalkan pengulangan dan kata-kata yang tidak perlu, 

sedangkan fungsi pronominalisasi adalah untuk menggantikan dengan bentuk 

yang lebih singkat. Namun, keduanya tidak mengubah makna. 

Dengan elipsis, kata-kata tertentu dapat dihilangkan dari struktur lahir bila 

kata-kata itu mengulang kalimat lain yang mendahului. Bila ada dua kalimat 

secara berurutan dan memiliki unsur yang sama, kalimat pertama tidak dapat 

dilakukan penghilangan kata-kata (elipsis). Sebaliknya, elipsis dapat terjadi pada 

kalimat kedua. Namun elipsis dapat terjadi dalam satu kalimat kompleks yang 

sering disebut kalimat elipsis. Contoh 

23) Rara suka membaca novel. 

24) Rara suka membaca cerpen. 

25) Rara suka membaca puisi. 

26) Rara suka membaca novel, cerpen, dan puisi. 

Bentuk elipsis lain adalah elipsis kontekstual. Elipsis ini dilakukan dengan tidak 

mengatakan bagian yang telah diketahui dari konteksnya. Contoh 

27)  

Purwadi: Liburan ini ke mana, Rin? 
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Rini      : Bali, Pur. 

Kalimat jawaban itu merupakan elipsis kontekstual. Pada kalimat itu tidak 

diucapkan bagian yang telah diketahui sebelumnya. 

Pronominalisasi digunakan dengan cara menggunakan ungkapan sederhana 

(seperti menggunakan kata ganti) yang mengacu pada bagian yang lebih panjang. 

Contoh 

28) Pak Kumis yang sering mengeluarkan pendapat yang 

berseberangan dengan atasannya sekarang diberhentikan dengan 

tidak hormat. Itu dilakukan untuk menyelamatkan lembaga yang 

terhormat. 

Kata itu merupakan bentuk sederhana yang menggantikan suatu ungkapan 

panjang tanpa menggubah proposisi yang digantikan. 

Struktur lahir kadang-kadang berkorespondensi dengan lebih dari satu 

struktur batin. Satu struktur lahir yang mempunyai dua atau lebih struktur disebut 

kalimat yang ambigu. Ambiguitas kalimat dapat disebabkan oleh masalah 

struktur. Contoh 

29) Isteri dokter muda tidak dibunuh di ruang tidur. 

Kalimat ini merupakan kalimat ambigu, karena kalimat itu mempunyai beberapa 

kemungkinan makna seperti berikut. 

30)  

a. Isteri muda (dari dokter) dibunuh bukan di tempat tidur (mungkin di 

tempat lain). 

b. Isteri dokter (dokter itu masih muda) dibunuh bukan di tempat tidur 

(mungkin di tempat lain). 

c. Isteri muda (dari dokter) tidak dibunuh (termasuk di tempat lain). 

d. Isteri dokter (dokter itu masih muda) tidak dibunuh (termasuk di 

tempat lain). 

Dalam kalimat deklaratif yang lengkap mempunyai subjek dan predikat. 

Istilah hubungan subjek dan predikat ini sering disebut relasi gramatik. Unsur-

unsur relasi gramatik ini merupakan perbendaharaan struktur batin sebuah 

kalimat. Unsur relasi gramatik yang lain adalah objek langsung, objek tak 

langsung, pelengkap, dan keterangan. 

31) Kemarin dia membelikan isteri mudanya mobil baru. 
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       Ket           S     V                O langsung     O tak langsung 

32) Pak Sunyono belajar bahasa Inggris. 

        S                       P       Pelengkap 

Dalam penggunaan kalimat, sering disertai penggunaan kata kerja 

performatif yang menunjukkan tindak tutur.  

33) Saya beri nama kapal ini Bahtera Bahagia. 

34) Saya (meng)ucapkan terima kasih. 

35) Saya (ber)janji besok saya bawakan buku itu. 

36) Saya (me)nyatakan sekarang kita putus hubungan. 

37) Saya (me)mutuskan Anda dipecat. 

Pada contoh di atas, ditampilkan tindak tutur dengan kata kerja performatif secara 

eksplisit. Kalimat itu mempunyai ciri khusus yang berisi kata kerja performatif 

yang menjukkan tindak tutur orang yang berbicara. Kata kerja lain yang dapat 

digunakan secara performatif adalah (saya) sebutkan, tanyakan, perintahkan, 

namakan, umumkan, jamin, minta, tegaskan, kritik, jelaskan dan sebagainya. Jika 

tidak menggunakan kata kerja performatif, kalimat (33) sampai (37) menjadi 

berikut. 

38) Kapal ini diberi nama Bahtera Bahagia. 

39) Terima kasih. 

40) Sekarang kita putus. 

41) Anda saya pecat. 

Ada sejumlah ujaran yang tidak lazim menggunakan kata kerja performatif seperti 

contoh berikut. 

42) Selamat pagi. (salam) 

43) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu. (salam) 

44) Cantik sekali hari ini. (pujian) 

45) Pergi! (perintah) 

46) Setan alas. (umpatan) 

47) Kurang ajar! (umpatan) 

Dalam bahasa Indonesia kata kerja performatif ditempat seperti pola berikut. 

Saya [verba performatif] pada kamu [pelengkap kalimat]. 

Pada umumnya kalimat performatif diucapkan oleh penutur (saya) dan ditujukan 

pada pendengar (kamu). Dalam situasi formal, kata kerja performatif dapat 

digunakan secara eksplisit dalam beberapa kasus. Namun, dalam situasi yang 

tidak formal kata kerja performatif sering dielipsiskan. 
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Di antara sekian banyak tindak tutur yang sering ditampilkan, ada tiga 

tindak tutur yang umum yaitu berita (pernyataan), pertanyaan, dan suruhan. 

Dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, kalimat berita, tanya, dan 

suruhan tidak memerlukan konstruksi performatif seperti contoh berikut.  

48) Saya katakan padamu kemarin saya tidak masuk kerja. 

49) Saya bertanya padamu siapa orang yang berdiri di ujung sana? 

50) Saya perintahkan padamu hapus papan tulis! 

Kalimat itu secara normal akan dikatakan sebagai berikut. 

51) Kemarin saya tidak masuk kerja. 

52) Siapa yang berdiri di ujung sana? 

53) Hapuslah papan tulis! 

Kalimat yang digunakan dalam berbahasa hendaknya menggunakan struktur 

(urutan) dan pilihan kata yang tepat serta kelaziman dalam pemakaian. 

TATAKATA 

Kata-kata merupakan unsur pokok yang membentuk struktur lahir. Struktur 

ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh pemakai bahasa. Mereka 

harus memahami fungsi setiap kata dalam frase, klausa, dan kalimat. Kata di 

merupakan bagian dari frase preposisi, kata kuda merupakan bagian dari frase 

nomina yang mempunyai peranan tertentu dalam suatu preposisi. Dalam bahasa 

Indonesia kata dapat dibentuk dengan menggunakan proses morfologis yang 

berupa afiksasi dan reduplikasi. Penutur dan pendengar harus mengerti struktur 

internal kata. Mereka perlu mengetahui struktur internal kata berperikemanusiaan, 

bila mereka menggunakannya. Kata itu mempunyai struktur seperti berikut. 

 

berperikemanusiaan  

 

ber      perikemanusiaan 

 

peri  kemanusiaan 

 

ke-an  manusia 

 

Penggunaan morfem imbuhan harus berhati-hati agar tidak membingungkan 

pendengarnya. Bentukan yang melanggar kelaziman akan mengganggu 

komunikasi, seperti contoh berikut. 
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pebelajar 

pembelajar 

pemelajaran 

Dalam bahasa Indonesia sudah ada kata pelajar, siswa, atau murid yang bisa 

digunakan untuk sebenarnya sudah cukup untuk wahana maka pebelajar atau 

pembelajar. Bentuk pemelajaran itu juga tidak lazim, karena ada bentuk 

pengajaran, walaupun fokus maknanya berbeda. 

Kata dapat terdiri atas satu morfem atau lebih. Morfem merupakan satuan 

gramatik terkecil yang mempunyai makna. Kata buku merupakan kata yang terdiri 

atas satu morfem, sedangkan kata pembukuan terdiri atas dua morfem, yaitu 

morfem pe(N)-an (sebagai simulfiks) dan morfem buku. Hampir semua kata 

kompleks terdiri atas beberapa gabungan bentuk dasar, afiks, sufiks, dan mungkin 

perulangan. Masing-masing unsur kata tersebut termasuk morfem. 

Dengan afiks, kata-kata isi dapat diubah kelas katanya, misalnya dari kata 

benda menjadi kata kerja seperti kata membatu (dari kata benda batu mendapat 

imbuhan me(N)-). Dalam bahasa Indonesia penggunaan afiks sangat produktif 

untuk menghasilkan kata. Selain afiksasi, untuk membentuk kata dapat digunakan 

reduplikasi. 

Infleksi merupakan jenis morfem khas yang penting. Morfem ini tidak 

mengubah jenis kata yang diikuti. Dalam bahasa Inggris pada umumnya berupa 

sufiks seperti -s, ed, -ing, -er, -est, dan 's. Dalam bahasa Indonesia dapat berupa 

partikel -lah, -kah, -tah, -pun, -ku, -mu, dan -nya.  

Secara kasar kata dapat dibedakan menjadi kata isi dan kata fungsi (juga 

disebut kata tugas). Kata isi merupakan kata yang membawa makna yang prinsip 

dalam kalimat seperti kata benda, kerja, sifat, dan keterangan. Kata fungsi 

merupakan kata yang diperlukan dalam struktur lahir kalimat yang berguna untuk 

mengikat kata-kata isi. Kata tugas ini mencakup artikel, kata ganti, konjungsi, kata 

bantu kerja, dan preposisi. Jumlah kata fungsi hanya beberapa ratus buah saja, 

sedangkan jumlah kata isi relatif sangat besar. 

TATABUNYI 

Kata terdiri atas serangkaian bunyi yang disebut segmen fonetik (dalam arti 

bunyi segmental). Kata pak terdiri atas bunyi konsonan p diikuti vokal a dan 
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disertai konsonan k. Setiap bahasa menyusun kata dengan sebagian kecil dari 

daftar segmen fonetiknya. Dalam bahasa Inggris mendekat empat puluh bunyi 

yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia terdapat 10 vokal, 3 diftong, dan 23 

konsonan. 
12

 

Segmen fonetik mempunyai ciri tersendiri. Sebuah ciri dapat diberikan 

berdasarkan tempat segmen itu diucapkan. Sebagai contoh, bunyi p, b, m dan w 

diucapkan dengan dua bibir menempel, sehingga disebut konsonan bilabial. Ciri 

lain diberikan berdasarkan cara pengucapannya. Bunyi p, b, t, d, dan k, misalnya, 

diucapkan dengan cara menutup rapat bagian mulut yang berperan dalam 

pelafalannya. Bunyi demikian disebut bunyi konsonan hambat.  

Penggabungan segmen fonetik ini mengikuti suatu keteraturan sesuai 

dengan ciri setiap bahasa. Dalam bahasa Indonesia misalnya penggabungan 

konsonan hambat seperti tpok, kgek, atau ptok sangat tidak lazim. Itu bukan kata 

bahasa Indonesia, sehingga ditolak oleh pemakainya. 

Struktur fonetik berkaitan dengan proses fisik pelafalan-gerakan otot-otot di 

sekitar mulut-bukan dengan proses pemahaman dan produksi. Namun 

kenyataannya, struktur fonetik itu sangat penting untuk menjelaskan cara 

seseorang dalam menghasilkannya, memahaminya, dan pemerolehannya. Hal itu 

perlu untuk dijelaskan salah dengar nyanyian lagu wajib, sehingga terjadi 

kesalahan dalam peniruan sebagai berikut. 

54)  Pribang-pribang saku ajo maju-maju (untuk pribadi bangsaku ajo 

maju, maju).  

Selain itu, juga penting untuk menjawab pertanyaan, "Mengapa anak 

mengucapkan plau untuk perahu?" Secara umum, struktur bunyi sebuah bahasa 

itu sangat rumit dan sangat penting untuk menjelaskan bagaimana orang mampu 

mendengar dan menghasilkan bunyi dengan tepat. 

TATAMAKNA 

Untuk memahami sebuah ujaran, kita harus memiliki pengetahuan semantis. 

Pengetahuan semantis itu ada dua macam, yaitu pengetahuan tentang makna kata 

dan pengetahuan tentang kaidah penggabungan makna pada satuan-satuan 
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linguistik yang lebih besar. Kita tentunya dapat memahami ujaran teman kita yang 

mengatakan seperti berikut. 

55) Tadi anak saya minum es jeruk. 

Kita tentunya dapat menentukan satuan-satuan bahasa kalimat tersebut. 

Kata tadi merupakan keterangan. Frase anak saya merupakan subjek yang 

melakukan pekerjaan minum. Frase es jeruk merupakan objek. Makna tiap-tiap 

satuan itu telah kita ketahui. Hubungan antarbagian itu, seperti hubungan antara 

kata anak dan kata saya yang menunjukkan hubungan posesif, telah kita ketahui. 

Demikian juga hubungan kata es dan jeruk yang menunjukkan hubungan 

koordinatif. Selain itu, kita juga mengetahui makna tiap-tiap kata dalam kalimat 

tersebut. Oleh karena itu, kita dapat memahami kalimat (55).  

Selanjutnya, pengetahuan tentang makna kata dan kaidah-kaidah 

penggabungan makna dalam bentuk satuan linguistik yang lebih besar juga 

diperlukan dalam komunikasi. Pengetahuan itu terangkum dalam teori makna. 

Sebenarnya teori makna tidak dapat menerangkan pengetahuan semantik dengan 

sempurna. Sebagai contoh, makna semua kata pada kalimat (55) telah kita 

ketahui. Namun, kondisi benar (truth conditions) kalimat deklaratif tersebut 

belum kita ketahui. Hal ini berarti bahwa secara tatabahasa, ujaran (55) di atas 

benar, tetapi belum tentu mempunyai nilai kebenaran. Kita telah mengetahui 

acuan yang dimaksud anak, es, jeruk, minum, dan juga acuan deiksis kata tadi dan 

kata saya. Ujaran itu dapat dikatakan benar, jika kondisi ujaran itu benar.  

Kemampuan seorang pemakai bahasa tidak terbatas pada penguasaan unsur-

unsur bahasa. Lebih dari itu, seorang pemakai bahasa mempunyai kemampuan 

mengidentifikasi referensi atau objek yang diacu suatu istilah dalam bahasanya, 

karena pemakai bahasa itu mempunyai pengetahuan tentang "dunia" (Lewis dalam 

Brown dan Yule 1983 menyebutnya coordinate). Dengan pengetahuan itu kita 

memahami kata nama "Bung Karno" yang merujuk "Presiden pertana RI Ir. 

Soekarno", meskipun kita tidak mengenal beliau. Mungkin sebagian dari kita 

belum mengenalnya, tetapi kita dapat menggunakan kata nama itu. Kemampuan 

untuk mengidentidikasi kata nama itu dapat terjadi karena kata nama itu 

merupakan bagian dari perbendaharaan bahasa masyarakat yang telah dikenalnya.  
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Selanjutnya, acuan dan kondisi benar itu mempunyai hubungan yang erat. 

Untuk mengilustrasikan ini, mari kita ikuti ujaran A (56) berikut. 

56) A: Rani itu perempuan. 

Ujaran A (47) di atas benar, jika orang yang bernama Rani yang diacu oleh 

A di atas benar-benar perempuan. Sebaliknya, apabila acuan kata nama Rani yang 

digunakan A bukan perempuan, maka kalimat tersebut tidak memenuhi kondisi 

benar. Dalam berkomunikasi, kita sering mengasumsikan bahwa mitra tutur kita 

memerhatikan kondisi benar tersebut. Oleh sebab itu, jarang terjadi perdebatan 

tentang acuan dan kondisi benar tersebut. Dengan demikian jelas bahwa acuan itu 

mempunyai hubungan yang erat dengan kondisi benar yang dapat menentukan 

nilai kebenaran. 

Kebenaran kondisi itu hanya terjadi pada penggunakan kalimat deklaratif 

(kalimat berita) dan kalimat factual (bukan imajinasi). Sebaliknya, kalimat 

perintah dan tanya tidak memerlukan kondisi benar seperti halnya dengan kalimat 

deklaratif. Kalimat tanya dan perintah itu tidak mempunyai nilai kebenaran, 

seperti juga kalimat performatif. Namun, kalimat tanya memerlukan answer 

conditions yang berupa seperangkat kemungkinan jawaban yang dapat menjawab 

pertanyaan itu. Untuk kalimat perintah diperlukan compliance conditions yang 

berupa seperangkat tindakan yang dapat memenuhi permintaan atau suruhan itu. 

Jika dalam berkomunikasi kondisi-kondisi itu telah terpenuhi, maka komunikasi 

yang dilakukan itu akan menciptakan suatu kondisi yang memuaskan (satisfaction 

conditions). Teori yang khusus memperbincangkan kondisi yang memuaskan ini 

adalah teori kepuasan (theory of satisfaction). Setiap suatu bahasa pada umumnya 

juga memiliki pengetahuan tentang kondisi pemuasan ini. Pengetahuan tentang 

kondisi pemuasan itu pada umumnya disadari oleh para penutur, meskipun 

penutur itu tidak dapat mendefinisikan tentang kondisi memuaskan itu dengan 

sebuah kalimat. Hal ini senada dengan pengetahuan sintaksis dan semantik yang 

dimiliki oleh seseorang. Seorang dapat menentukan bahwa sebuah kalimat itu 

gramatikal atau tidak, tetapi penutur tersebut banyak yang tidak dapat 

memberikan alasannya. Pengetahuan semantik, sintaksis, dan pengetahuan tentang 
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kondisi memuaskan itu membentuk suatu kesatuan dalam suatu kompetensi 

komunikatif sehingga seorang penutur dapat berkomunikasi dengan yang lain.  

Dalam melakukan kajian makna, ada makna yang sulit untuk diungkap 

dalam penggunaan bahasa, yaitu implikatur. Makna ini mempunyai kaitan dengan 

budaya dan terikat konteks. Khusus tentang implikatur itu banyak dikaji oleh para 

ahli pragmatik pengikut Grice. Grice menurut beberapa ahli (seperti Brown dan 

Yule, 1986; Pratt, 1981) merupakan orang pertama yang memperkenalkan kajian 

implikatur ini. Dalam kajiannya itu, Grice menggunakan istilah conversational 

implicature. Istilah implikatur berantonim dengan kata eksplikatur. Menurut Grice 

(Brown & Yule, l986: 31), istilah implikatur diartikan sebagai "what a speaker can 

imply, suggest, or mean, as distinct from what a speaker literally says". Senada 

dengan itu Pratt menyatakan, (l981; 1977) "what is said is implicated together 

from the meaning of the utterance in that context." Dari pengertian di atas 

diketahui, bahwa implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat 

yang ditimbulkan oleh apa yang terkatakan (eksplikatur). Menggunakan 

implikatur dalam berkomunikasi berarti menyatakan sesuatu secara tidak 

langsung. Contoh 

  (Konteks: Udara sangat dingin. Seorang suami yang mengatakan pada 

istrinya yang sedang berada di sampingnya.) 

57) Suami: Dingin sekali! 

Ujaran suami yang tidak disertai dengan konteks yang jelas dapat ditafsirkan 

bermacam-macam, antara lain:  

(1) permintaan kepada istrinya untuk mengambilkan baju hangat, 

jaket, atau selimut, atau minuman hangat untuk menghangatkan 

tubuhnya;  

(2) permintaan kepada istrinya untuk menutup jendela agar angin 

tidak masuk kamar sehingga udara di dalam ruang menjadi hangat; 

(3) pemberitahuan kepada istrinya secara tidak langsung, bahwa 

kesehatannya sedang terganggu;  

(4) permintaan kepada istrinya agar ia dihangati dengan tubuhnya. 

Makna (1), (2), (3), dan (4) tersebut disebut makna implikatur. Makna 

secara tersurat (literal) yang biasa disebut eksplikatur atau yang tersurat adalah 

"informasi bahwa keadaan (saat itu) sangat dingin". Dari sini terlihat jelas 

perbedaan makna implikatur dan eksplikatur.  
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Implikatur ini merupakan bagian dari tatamakna yang dapat dipahami 

berdasarkan konteks dan budaya. Implikatur itu perlu juda dikaji untuk 

memerikan keteraturannya. Dengan mengaji implikatur itu akan dapat diungkap 

maksud sebenarnya yang hendak dikatakan oleh penutur. 

SIMPULAN 

Penguatan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan memantapkan kaidah 

bahasa. Penguatan itu dapat dilakukan dengan kajian untuk memerikan kaidah 

bahasa secara rinci. Kaidah yang perlu diperikan meliputi kaidah kalimat, 

pembentukan kata, kaidah bunyi, serta kaidah makna, bahkan kaidah wacana. 

Penggunaan bentuk yang bertentangan dengan kelaziman dan kaidah bahasa dapat 

memperlemah bahasa Indonesia. Akibatnya, banyak bermunculan perkecualian 

kaidah. Perkecualian kaidah ini akan menghambat penggunaan bahasa dalam 

komunikasi pada masa sekarang, terutama dalam mesin terjemahan. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis mengenai 

proses konstruksi sosial gaya kepemimpinan Sekolah Menengah di 

Kabupaten Jember dengan mengkombinasikan bentuk kearifan lokal 

Ajaran kepemimpinan Jawa Pancadharma yaitu lima kewajiban yang 

harus diajarkan kepada siswa antara lain: 1. Guna,  siswa harus   

mempunyai ilmu yang tangguh, 2. Sudira, siswa harus mempunyai 

tanggung jawab, 3. Susila, siswa harus mempunyai tata krama/ santun, 

4. Anuraga, siswa harus tahu kebenaran, 5. Sambegana, siswa harus 

mempunyai strategi dan waspada. Penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus. Subyek 

penelitian ditentukan berdasarkan purposive sampling. Penelitian 

menetapkan sumber informasi kunci (Key Informan) yaitu kepala 

sekolah serta sumber informasi, penunjang yang terdiri dari guru, 

karyawan, wali murid. Pada realitanya banyak sekolah menengah di 

Kabupaten Jember dalam melaksanakan Permendiknas No 28 Tahun 

2010 tanpa memberikan bentuk-bentuk budaya setempat namun hanya 

sekedar memberikan ilmu tanpa melandasinya  dengan kearifan lokal 

dan realitanya hanya menerapkan aturan legal formal, yakni 

menerapkan kepemimpinan barat sehingga tujuan sekolah tersebut 

tidak tercapai secara optimal. Selanjutnya Kepala sekolah berusaha 

dengan  menggabungkan antara gaya legal formal dan 

mengkombinaskan dengan kearifan lokal Jawa yakni ajaran 

Pancadharma. Ternyata penggabungan tersebut menghasilkan kinerja 

yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa gaya 

kepemimpinan kepala sekolah sangat khas yakni bentuk-bentuk 

refleksi ajaran Pancadharma  yang berisi konsep-konsep yang 

menjunjung nilai-nilai filosofi pendidikan berupa ungkapan-ungkapan 

tradisional, seperti bentuk Tuturan, Wejangan, Paribasan, Tembang 

telah berhasil ditransformasikan ke dalam gaya kepemimpinan 

pendidikan legal formal. Konsep tersebut berhasil  dikonstruksi 

melalui tiga tahapan yakni internalisasi, obyektifitas, dan 

eksternalisasi akhirnya tercapai dengan optimal. 

 
Kata Kunci: Kepala Sekolah, Gaya Kepemimpinan, Pancadharma, 

Konstruksi  Sosial, Institusi Publik 
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PENDAHULUAN 

Pancadharma merupakan sebuah konsep pendidikan dalam kearifan lokal 

Jawa yang berisi lima kewajiban seorang siswa yang diberikan seorang guru berisi 

lima kewajiban diantaranya Guna adalah kepandaian, ilmu pengetahuan yang 

didasarkan pada olah pikir dan budi, yang kedua Sudira adalah keberanian dan 

tangguh dalam melaksanakan kewajiban, yang ketiga Susila adalah bertata krama 

dan ke empat adalah Anuraga yakni ilmu kebenaran maksudnya bisa 

membedakan benar dan salah, dan ke lima adalah Sambegana yaitu sebuah 

strategi atau waspada. Konsep ini telah ditransformasikan kedalam Institusi Publik 

pada sekolah menengah di Kabupaten Jember dalam melaksanakan Permendiknas 

No 28 Tahun 2010 dalam melaksanakan pendidikan. Hal ini seperti dikatakan Ki 

Hajar Dewantoro (Darmono, 2008)  bahwa pendidikan merupakan tuntutan di 

dalam hidup tumbuhnya anak-anak dalam hal ini menuntun segala kekuatan 

kodrat yang ada pada anak-anak agar kelak sebagai manusia mampu mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan. Dalam proses kegiatan pendidikan, guru 

merupakan kelompok profesional yang penting dalam proses belajar di sekolah. 

Karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas guru di sekolah sangat 

menentukan keefektifan proses belajar mengajar dan pencapaian pendidikan di 

sekolah (Masyud Sultan 2012:4).  

Hal demikian itu sejalan dengan pendapat Sonhaji (1990) yang 

menyatakan bahwa guru merupakan faktor penting yang sangat menentukan 

dalam pencapaian tujuan proses belajar mengajar. Bahkan dapat dikatakan, bahwa 

tinggi rendahnya kualitas pendidikan di sekolah sebagian besar ditentukan oleh 

tingkat keterlibatan guru dalam proses belajar mengajar yang berlangsung di 

sekolah. Artinya, apabila guru memiliki dedikasi dan semangat kerja yang tinggi 

serta terlibat secara penuh dalam proses belajar mengajar di sekolah, maka dapat 

dipastikan tujuan pendidikan di sekolah tersebut akan dapat dicapai secara efektif 

dan berkualitas. Sebaliknya, jika guru kurang semangat, tidak kreatif, dan kurang 

fokus dalam melakukan tugasnya di sekolah, maka pencapaian tujuan sekolah 

tersebut kurang optimal. 
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Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini  jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan 

seikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. 

 

PERATURAN PERMENDIKNAS NOMOR 28 TAHUN 2010 

Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi organisasi di sekolah. Pola 

kepemimpinannya sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan kemajuan 

sekolah. Jika pada saat menjadi guru tugas pokoknya adalah mengajar dan 

mendidik siswa mempelajari mata pelajaran maka ketika memegang jabatan 

sebagai Kepala sekolah, tugas pokoknya adalah memimpin dan mengelola segala 

aspek yang ada di sekolah meliputi pengelolaan kesiswaan, pengelolaan 

pembelajaran, pengelolaan sarana, prasarana, fasilitas, pengelolaan SDM, dan 

pengelolaan kekuasaan yang bermuara pada pencapaian tujuan sekolah. 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2010 tersebut diatas bahwa 

tugas dan peran Kepala sekolah yakni sebagai pemimpin tertinggi di lembaga 

sekolah dan pola kepemimpinannya sangat berpengaruh bahkan sangat 

menentukan terhadap kemajuan sekolah.  

Peraturan-peraturan ini dapat ditunjukkan bahwa untuk menjadi kepala 

sekolah atau kepemimpinan pendidikan menengah, meliputi: 

1. Disiplin 

2. Mempunyai wawasan luas tentang seni dan budaya Indonesia sehingga dapat 

mengenalkan dan mengangkat citra Indonesia ditengah-tengah pergaulan 

Internasional 

3. Mampu berkomuikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Negara dimana yang 

bersangkutan bertugas 

4.  Memiliki prestasi istiwa baik di kabupaten, kota, propinsi, nasional. 

5. Kepala sekolah berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau 

bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan  



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

252 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

6. Mampu mengembangkan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan 

pengetahuan, keterampilan, sikap pada dimensi-dimensi kompetensi 

kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial 

7. Mampu mengembangkan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui 

pengembangan diri, publikasi ilmiah, atau karya inovatif. 

Regulasi tersebut memberikan ketetapan yang mengharuskan kepala 

sekolah untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secra profesional 

dan efektif. Kepala sekolah yang efektif memiliki beberapa karakteristik yang 

didasarkan pada sikap, harapan, dan perilaku nyata yang ditunjukkan dalam 

pengelolaan sekolah sehari-hari. Setiap pemimpin suatu lembaga atau organisasi 

semestinya selalu ingin menumbuhkan motivasi kerja kepada staf bawahannya.  

Dalam Kepemimpinan/Legal Formal hanya berisi sebuah peraturan Kepala 

Sekolah yang abstrak, tidak ada sebuah konsep perilaku kepemimpinan yang jelas, 

karena dalam legal formal tersebut hanya sebuah peraturan tugas Kepala Sekolah, 

yaitu mendidik, mengajar, menilai, melatih. Peraturan tersebut sebuah peraturan 

birokrasi formal yang mana para kepala sekolah pada umumnya dalam 

mengimplementasikan dengan gaya kepemimpinan barat, diantaranya, gaya 

demokratis, kontingensi dll. Hal ini berbeda dalam konsep kepemimpinan Jawa 

penuh nilai cipta, rasa, karsa, dan hal itu merupakan sebuah paugeran atau 

pedoman. Pemimpin disamping mendidik, membina, mengarahkan, muncul istilah 

dalam Kultur Jawa yang tak ada dalam Peraturan Menteri, yakni seperti ungkapan, 

pemimpin harus bisa ngayomi, pemimpin harus bisa kebapakan, pemimpin harus 

bisa asah asih asuh, pemimpin harus bisa Gelar Gulung, pemimpin harus bisa 

Manjing Ajur Ajer, pemimpin harus bisa Momot Kamot, pemimpin harus bisa tepa 

selira, pemimpin harus bisa berhati segara nyengsemke ati, tindak bawa laksana, 

memayu hayuning bawana, pemimpin jangan ambata rubuh, bahwa pemimpin 

harus mempunyai  prinsip, pemimpin harus eling lan waspada. 

Kenyataan di lapangan jika dicermati dengan baik, menunjukkan bahwa 

peran penting kepala sekolah nampaknya belum diimbangi dengan kemampuan 

profesional yang memadai. Berbagai upaya untuk meningkatkan mutu sekolah 

menengah di Jember memang sudah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah 
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melalui berbagai regulasi yang diterbitkan maupun penyelenggaraan pelatihan 

kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Akan tetapi observasi awal 

yang telah dilakukan ternyata mendapati adanya temuan bahwa  ternyata lembaga 

pendidikan sekolah menengah di Jember masih didera cukup banyak 

permasalahan dan masih  banyak pelanggaran. Aspek pendidikan budi pekerti 

yang kurang berhasil nampaknya sudah demikian memprihatinkan sehingga 

fenomena pelanggaran berupa minum-minuman keras dikalangan siswa (Sumber: 

Data Polres Jember), terjadinya budaya konvoi dan corat-coret baju yang 

dilakukan oleh hampir semua siswa SMP dan SMA pada saat setelah 

pengumuman hasil ujian, dan tawuran siswa antar sekolah menjadi pemandangan 

yang umum. Terjadinya tindakan kriminal berupa pembunuhan yang dilakukan 

oleh pelajar SMA dari Jember terhadap sesama teman SMA (Sumber Data: Jawa 

Pos, 2 Januari 2015). 

Fakta-fakta tersebut diatas setidaknya merupakan serangkaian bukti bahwa 

sekolah bukan satu-satunya yang harus bertanggung jawab. Jika selama ini dalam 

melaksanakan tugasnya kepala sekolah sudah mengacu pada Peraturan Menteri 

Nomor 28 Tahun 2010 namun belum membuahkan kinerja yang baik tentu ada 

masalah dibalik capaian tersebut. Namun sebaliknya ternyata ada beberapa 

sekolah di Kabupaten Jember yang sudah mengacu pada Peraturan Menteri 

Nomor 28 Tahun 2010, dimana kepala sekolah tampak membuahkan kinerja. 

Perilaku tersebut tampak pada sekolah Menengah SMA Negeri Pakusari Jember. 

 

GAYA KEPEMIMPINAN 

Dalam menjalankan kepemimpinanya seorang Kepala Sekolah memiliki 

gaya tersendiri. Gaya kepemimpinan yang diterapkan Kepala Sekolah tersebut 

terbukti menghasilkan sebuah fakta para siswa tidak melakukan corat-coret 

setelah hasil pengumuman ujian, tidak terdengar pelanggaran mabuk-

mabukan/minuman keras seperti pada kejadian SMA di Lumajang, pada berita 

Radar Semeru tanggal 16 Desember 2014, tidak pernah terdengar terjadinya 

hubungan seksual di luar nikah, tidak terdengar juga para siswa membolos. 

Peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahwa Kepala Sekolah berhasil menerapkan 
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gaya kepemimpinan. Kepala Sekolah mampu merepresentasikan sosok pribadi 

yang ―nJawani‖ di tengah-tengah masyarakat yang didominasi etnis Madura 

karena pada faktanya tidak banyak pemimpin yang berasal dari etnis lain mampu 

mengelola kepemimpinan secara baik. Contoh realitanya: Kepala sekolah bersifat 

bapakisme, simpati, ngayomi kepada para siswa yakni para siswa dari Papua yang 

tertnggal dan oleh Pemerintah dikirim ke Propinsi Jawa Timur untuk menuntut 

ilmu diantaranya di SMA Negeri 1 Pakusari. Ternyata kepala sekolah tersebut 

memperhatikan kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sandal, sepatu, buku, tas dan 

mencukupi kebutuhan makan, mengecek kesehatannya setiap hari, Kepala 

Sekolah terjun langsung mengajari mandi, mengajari memakai sendok karena 

anak Papua biasa memakan ubi-ubian, jika sekolahan libur Kepala sekolah 

mengambil siswa itu untuk dititipkan kepada guru, supaya terjaga keamanannya 

(Hasil wawancara Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pakusari tanggal 20 Desember 

2014) 

 

TRANSFORMASI KONSEP PANCADHARMA 

Kepala sekolah  merupakan seorang pemimpin yang patut dijadikan acuan 

dalam memimpin sebuah organisasi pendidikan. Kepala sekolah ini berhasil 

mentransformasikan bentuk kearifan lokal Jawa yakni ajaran Pancadharma yang 

berisi lima kewajiban seorang ksatria atau siswa,antara lain, 1.Guna adalah ilmu, 

2.Sudira adalah tanggung jawab, 3.Susila adalah tata krama, 4.Anuraga adalah 

mengerti mana yang benar dan mana yang salah, 5.Sambegana artinya strategi dan 

waspada. Hal ini terlihat pada keadaan SMAN 1 Pakusari yang terletak di 

pinggiran kota Jember yang mempunyai unsur kultur budaya Madura yang kental, 

tidak disangka SMA tersebut ternyata mampu menjadi sorotan bagi masyarakat di 

kabupaten Jember karena melahirkan seorang kepala sekolah dengan 

kepiawaiannya yang handal dengan Ajaran Pancadharma. (Sumber data: Guru ‗R‘ 

di SMA Negeri 1 Pakusari).  

Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah tersebut terefleksi juga pada Kepala 

Sekolah di sekolah-sekolah yang lain dalam bentuk Tanggung jawab. Hal ini 

terdapat pada fenomena SMAN 2 Jember, kepala sekolah memberi kesejahteraan 
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dalam bentuk refresing kepada para guru dan karyawan ke tempat rekreasi setelah 

semuanya menyelesaikan tugas-tugas sekolah, (Sumber: Guru dan Karyawan 

SMAN 2 Jember tanggal 14 Desember 2014). Konsep ini masuk dalam bentuk 

kearifan Lokal, yaitu Kepala Sekolah mampu mengaplikasikan bentuk ajaran 

tersebut yakni memberikan kesejukan kepada bawahannya; disamping itu Kepala 

Sekolah mampu mengaplikasikan bentuk kearifan Lokal yakni memberikan 

kemakmuran, kesejahteraan kepada bawahannya. Fenomena yang lain seperti 

SMA Negeri Ambulu, hal ini terealitas pada pernyataan Kepala Sekolah bahwa 

dalam memimpin, beliau memakai Kearifan Lokal karena bentuk tersebut 

merupakan Konsep Budaya Jawa yang mengandung panutan. Oleh karena itu, 

Kepala Sekolah berusaha merepresentasikan wejangan-wejangan kearifan Lokal 

tersebut melalui pendidikan dalam Pagelaran Wayang Kulit (setiap perpisahan 

kelulusan siswa sekolah), setiap pembinaan Guru dan Siswa, juga dilakukan 

dalam setiap upacara bendera hari Senin (Sumber Data: Pernyataan Kepala 

Sekolah).  

Realitas lain juga terjadi pada Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Jember, 

yang telah merepresentasikan kearifan Lokal Jawa sehingga sekolah tersebut 

mendapatkan penghargaan karena telah menggunakan Konsep Jawa, termuat 

dalam artikel berjudul Falsafah Kepemimpinan Hasta Brata Mengantarkan 2 SMK 

Negeri di Jember Meraih Sertifikat Sistem Manajemen ISO 9000 Dan Satu 

Predikat SMK RSBI. ( Sunyoto, 2012). Konsep tersebut merupakan sebuah 

refleksi Ajaran Pancadharma. 

Realitas yang terjadi pada beberapa sekolah menengah yang pada akhirnya 

menghasilkan suatu perbedaan dengan sekolah menengah lain. Ternyata jika 

selalu hanya menerapkan Kepemimpinan Legal Formal saja, tidak cukup, karena 

terdapat beberapa kelemahan. Sekolah tersebut bisa efektif apabila pimpinan 

dalam memimpin dengan mempersoalkan bagaimana bentuk kultur setempat, 

bagaimana kontek-kontek sosial. 

Berdasarkan uraian diatas maka persoalan sekolah menengah atas di 

kabupaten Jember menarik untuk dikaji karena realitasnya  Kabupaten Jember 

dihuni dua suku dominan yakni suku Jawa dan suku Madura. Suku Jawa 
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merupakan suku mayoritas terletak di jember selatan. Realitasnya kepala sekolah 

pada pendidikan menengah atas di jember selatan menerapkan kepemimpinan 

Legal Formal dan Kearifan Lokal dengan memperhatikan kultur setempat yakni 

ajaran Jawa yang disebut Pancadharma.  Kecenderungan tersebut secara empiris 

di beberapa sekolah suatu contoh, sekolah menengah di Jember kota seperti 

SMAN 2 Jember dan SMKN 4 Jember. Kepala Sekolah disamping menerapkan 

peraturan Legal Formal juga mempertimbangkan situasi dan kondisi, maka tetap 

menerapkan Kearifan Lokal. Apalagi pada pendidikan sekolah di Jember selatan 

seperti Ambulu, Kencong yang masyarakatnya 90% Suku Jawa. Faktanya tidak 

kalah menerapkan kepemimpinan yang disesuaikan dengan kultur budaya 

setempat. Oleh karena itu jelas bahwa Kepemimpinan Sekolah Menengah di 

Jember selatan yakni Ambulu, Kencong memakai Kepemimpinan Legal Formal 

dan menerapkan Kepemimpinan Kearifan Lokal.Jawa,yang diambil dari Ajaran 

Pancadharma. Keberhasilan sekolah tersebut dengan menerapkan Legal Formal 

dan menerapkan kultur budaya Jawa,dalam hal ini ajaran Pancadharma, menjadi 

tanggapan positif, baik guru, karyawan dan para siswa. Hal ini terbukti upaya 

Kepala Sekolah SMAN 2 Jember pada tanggal 21 Februari dengan menerapkan 

Kepemimpinan Kearifan Lokal,Jawa dalam Ajaran Pancadharma,yang 

dimasukkan dalam pelajaran Bahasa Jawa,juga dalam gelar budaya Wayang, 

melalui pembinaan-pembinaan seperti sosialisasi tembang Mocopat, Pocung, 

Kinanthi mendapat responsi para guru, responsi para siswa dan responsi para 

karyawan. Ungkapan dalam tembang Mocopat Pocung merupakan bentuk refleksi 

ajaran Pancadharma yang pertama adalah Guna, yang mengandung makna 

bagaimana caranya mencari ilmu. Pemahaman mengenai konsepsi Kearifan Lokal 

tersebut, bisa membantu memahami konsepsi kepemimpinan Indonesia.  

Berdasarkan bentuk Kearifan Lokal tersebut jelas terlihat suatu perbedaan 

dengan kepemimpinan legal formal yang terdapat dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala 

Sekolah, yakni dalam Pasal 9 (sembilan) memuat Peraturan Pemerintah No. 53 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dalam 

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.  



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

257 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penugasan Guru sebagai 

Kepala Sekolah, yang dimaksud dalam Bab I Ketentuan No: 2 antara lain: Kepala 

Sekolah adalah Guru yakni pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengealuasi. 

Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan kepribadian. 

Dalam Kepemimpinan/Legal Formal hanya berisi sebuah peraturan Kepala 

Sekolah yang abstrak, tidak ada sebuah konsep perilaku kepemimpinan yang jelas, 

karena dalam legal formal tersebut hanya sebuah Peraturan Tugas Kepala 

Sekolah, yaitu mendidik, mengajar, menilai, melatih. Peraturan tersebut sebuah 

Peraturan Birokrasi Formal dan tidak mengandung nilai rasa. Hal ini berbeda 

dalam konsep Kearifan Lokal, mengandung kepemimpinan, penuh nilai cipta, 

rasa, karsa, dan hal itu merupakan sebuah Paugeran/Pedoman Pemimpin 

disamping mendidik, membina, mengarahkan, muncul istilah dalam Kultur Jawa 

yang tak ada dalam Peraturan Menteri, yakni seperti kata, pemimpin harus bisa 

ngayomi, pemimpin harus bisa kebapakan, pemimpin harus bisa asah asih asuh, 

pemimpin harus bisa Gelar Gulung, pemimpin harus bisa Manjing Ajur Ajer, 

pemimpin harus bisa Momot Kamot, pemimpin harus bisa tepa selira, pemimpin 

harus bisa berhati segara nyengsemke ati, tindak bawa laksana, memayu hayuning 

bawana, pemimpin jangan ambata rubuh, bahwa pemimpin harus mempunyai  

prinsip, pemimpin harus eling lan waspada 

Beberapa ungkapan tersebut merupakan sebuah refleksi ajaran 

Pancadharma Sudira bahwasanya seorang pemimpin dalam hal memimpin mampu 

memberi teladan bahwa harus Sudira yakni bertanggung jawab, mempunyai 

prinsip, Susila bahwa seorang pemimpin mampu mengajarkan bagaimana bertata 

krama, andhap asor dan seorang pemimpin harus mampu mengajarkan tentang 

kebenaran yakni Anuraga,dan seorang pemimpin mampu mengajarkan 

Sambegana yakni waspada,mempunyai strategi. Berdasarkan isi peraturan Legal 

Formal dalam Peraturan Menteri No 28 Tahun 2010 dan tentang kepemimpinan 

dalam pendidikan, disamping bentuk kearifan Lokal Jawa, maka dapat diambil 

suatu perbedaan yang muncul dari masing-masing peraturan tersebut. Hal ini 

tampak pada Peraturan Legal Formal yang termuat dalam Peraturan Menteri No. 
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28 tahun 2010, maka respon yang muncul antara lain bahwa tanggapan dari 

bawahan. Aturan tersebut formal, misalnya aturan-aturan yang diperlakukan 

bawahan sifatnya normatif bersandar operasional prosedur resmi. Apa yang 

direspon bawahan adalah hanya memenuhi prasyarat formal, sehingga dianggap 

hal tersebut tidak bermasalah. Pada hal sebenarnya dibalik hal tersebut terdapat 

masalah yang bertentangan dengan etika moral,hati nurani. Sementara dalam 

masyarakat muncul suatu bentuk Kearifan Lokal yakni upaya-upaya untuk 

menanamkan nilai keluhuran seperti ajaran moral dan tata nilai budaya. Hal ini 

tidak terdapat pada kepemimpinan Legal Formal Suatu contoh; guru pulang dari 

mengajar sudah tidak mengurus bagaimana siswanya, karena hal itu sudah bukan 

urusan guru. Kearifan lokal Jawa sarat dengan tuntutan moral, hati nurani. Dalam 

hal ini kepemimpinan ada tuntutan tanggung jawab  seorang guru. Hal ini Kepala 

Sekolah harus melakukan tindakan-tindakan tertentu apabila terjadi peristiwa 

kepada anak buahnya (dalam hal ini antara guru dan siswa). 

Didalam kepemimpinan Legal Formal tidak ada tuntutan yang jelas Kepala 

Sekolah sudah mengatur sekolahan berdasarkan isi peraturan tersebut dan terjadi 

pada hari, jam waktu proses belajar mengajar. Dalam hal ini Kepala Sekolah tidak 

berbasis Kearifan Lokal sehingga kurang memperhatikannya. Kepala Sekolah 

hanya berdasarkan aturan tersebut. 

Peraturan tersebut hanya berdasar kepada peraturan Legal Formal dan 

suatu saat terjadi peristiwa seorang siswa dalam proses pendidikan ada suatu 

permasalahan, maka siswa berani melawan, karena tidak pernah terdidik 

kesopanan.Hal ini apabila  Kearifan Lokal itu diterapkan dan suatu saat terjadi 

suatu tindakan dari guru dalam proses belajar mengajar maka siswa tidak akan 

berani melawan, tidak berani melakukan kekerasan, karena Kearifan Lokal yang 

menjadi pegangan Kepala Sekolah dalam memimpin syarat dengan konsep-

konsep etika moral dan hati nurani. Dalam kearifan lokal tersebut terjadi 

hubungan langgeng antara siswa dan guru, disepanjang masa, sehingga akan 

selalu harmonis, hormat antara siswa kepada guru. 

Fenomena tersebut ternyata Kepala Sekolah dalam memimpinnya 

menerapkan aturan Legal Formal dan Kearifan Lokal Jawa Pancadharma, 
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sedangkan di sekolah lain mengapa tidak berhasil karena Kepala Sekolah di dalam 

memimpinnya ternyata hanya menerapkan aturan Legal Formal tanpa mengenal 

Kearifan Lokal Jawa seperti Pancadharma. Oleh karena itu, sekolah-sekolah 

tersebut pada faktanya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti 

minum-minuman keras, corat coret baju pada akhir kelulusan, mengkonsumsi 

narkotika dan obat-obatan, pelanggaran moral dalam hal ini pergaulan bebas.  

Seperti diketahui kajian kepemimpinan pada lingkup sosial kependidikan 

agaknya akan menggiring siapapun untuk menentukan Sekolah Menengah sebagai 

basis Lokasi Kajian lokus SMA, SMK, diambil sebagai tempat kajian. Kajian ini 

diselenggarakan tentu sesuai pertimbangan bahwa tahap pertumbuhan dan  

perkembangan pendidikan anak akan sangat tergantung kepada pengelolaan 

pendidikan. Pada jenjang ini anak didik memasuki masa peralihan dari masa 

pendidikan yang penuh pembinaan secara antusias menuju masa pendidikan yang 

mengedepankan kemandirian. 

Dipilihnya beberapa SMAN dan SMKN di Kabupaten Jember, diantaranya 

1. SMAN 1 Pakusari sebagai lokus kajian, dimaksudkan untuk menggali 

bagaimana efektifitas kepemimpinan apabila ditinjau dari aspek Sosio Pendidikan 

SMAN 1 Pakusari Jember, karena sekolah tersebut terletak dipinggiran kota 

Jember cukup mewakili untuk dikaji dalam aspek kepemimpinan. Sementara  

kepala sekolah merepresentasikan sosok laki-laki yang Njawani dan layak untuk 

diangkat sebagai tema kajian ini. Sisi menariknya terletak pada kepribadiannya 

yang Njawani ditengah-tengah masyarakat yang didominasi oleh etnis 

Madura,karena pada faktanya tidak banyak pemimpin yang berasal dari etnis lain 

yang mampu kepemimpinan secara baik, kalaupun eksis, pada umumnya si 

pemimpin akan menemui banyak kendala dan rintangan. Bapak Drs Subari adalah 

sosok yang sejak empat tahun belakangan ini berkiprah sebagai seorang pemimpin 

yang tangguh, lemah lembut dan santun, tegas, konsisten, melayani, sabar, 

meneladani, dan semangat. Sikap perilaku inilah yang perlu untuk digali dikaji, 

apakah benar kepemimpinan kepala sekolah SMAN 1 Pakusari ,secara langsung 

ataupun tidak, telah merefleksikan konsep kepemimpinan Jawa,dengan landasan 

ajaran Pancadharma. 
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Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, bapak Drs Subari 

seorang kepala sekolah memiliki model sendiri. Gaya kepemimpinan yang 

diterapkan kepala sekolah dalam menjalankan Peraturan-peraturan Kemendikbud 

yakni Peraturan Menteri No 28 Tahun 2010, bahwa tugas peran kepala sekolah 

yakni sebagai pemimpin yang tertinggi di lembaga sekolah dan pola 

kepemimpinannya sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan terhadap 

kemajuan sekolah. Apabila pada saat menjadi guru tugas pokoknya adalah 

mengajar, mendidik siswa, mempelajari pelajaran, maka ketika memegang jabatan 

sebagai kepala sekolah tugas pokoknya adalah memimpin dan mengelola segala 

aspek yang ada di sekolah meliputi pengelolaan kesiswaan, pengelolaan 

pembelajaran, pengelolaan SDM, pengelolaan kekuasaan yang bermuara pada 

pencapaian tujuan sekolah. 

Di sini kepala sekolah dalam menyikapi peraturan yang telah diatur dalam 

peraturan pemerintah, menerapkan model gaya kepemimpinan Barat yakni Gaya 

kepemimpinan Kontigensi tetapi   melengkapinya dengan gaya Kearifan lokal 

Jawa dengan ajaran Pancadharma. Studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan 

perhatiannya pada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin, 

tingkah lakunya dan variabel-variabel situasional. Gaya kepemimpinan 

kontingensi memfokuskan perhatian yang lebih luas, yakni pada aspek-aspek 

keterkaitan antara kondisi atau variabel situasional dengan watak atau tingkah 

laku dan kriteria kinerja pemimpin (Hoy and Miskel 1987). disebut sebagai gaya 

kontingensi karena gaya tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin 

terhadap efektifitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya 

kepemimpinan (leadership style) dan kesesuaian situasi (the favourableness of the 

situation) yang dihadapinya. Menurut Fiedler, ada tiga faktor utama yang 

mempengaruhi kesesuaian situasi dan ketiga faktor ini selanjutnya mempengaruhi 

keefektifan pemimpin.  

Ketiga faktor tersebut adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan 

(leader-member relations), struktur tugas (the task structure) dan kekuatan posisi 

(position power). Hubungan antara pemimpin dan bawahan menjelaskan sampai 

sejauh mana pemimpin itu dipercaya dan disukai oleh bawahan, dan kemauan 
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bawahan untuk mengikuti petunjuk pemimpin. Struktur tugas menjelaskan sampai 

sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi didefinisikan secara jelas dan sampai 

sejauh mana definisi tugas-tugas tersebut dilengkapi dengan petunjuk yang rinci 

dan prosedur yang baku. Kekuatan posisi menjelaskan sampai sejauh mana 

kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin karena posisinya 

diterapkan dalam organisasi untuk menanamkan rasa memiliki akan arti penting 

dan nilai dari tugas-tugas mereka masing-masing. Kekuatan posisi juga 

menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin (misalnya) menggunakan otoritasnya 

dalam memberikan hukuman dan penghargaan, promosi dan penurunan pangkat 

(demotions). (Prajayanti,2012)  

Hal ini terbukti Bp Drs Subari sebagai kepala sekolah telah efektif 

membangun Karakter guru melalui Ajaran Pancadharma. Guru merupakan 

kelompok profesional yang penting dalam proses belajar di sekolah. Aktifitas 

guru di sekolah sangat menentukan keefektifan proses belajar mengajar. Realitas 

di lapangan tampak pada diri Bpk Drs Subari sosok kepala sekolah, yang 

kenyataannya mampu membangun semangat guru, sebab semangat tidaknya guru 

dalam  melakukan pekerjaan dipengaruhi suasana batin bahagia dan sebaliknya 

(Arikunta, l966 dalam Masyud 2009). Realitas ini terbukti dari wawancara dengan 

informan yang bernama Bpk Drs Agung pada  tgl 11 November 2015, peneliti 

menanyakan bagaimana sosok Bpk Drs Subali dalam memimpin, Informan 

menjelaskan bahwa Perilaku Bpk Drs Subari ini bekerja penuh semangat, ramah, 

tidak kenal lelah, selalu menjelaskan dengan dasar kebudayaan Jawa. Perilaku 

beliau seperti pendapat Daresh 1989 yang menyatakan ―If people are happy,they 

will be prodictive‖ maksudnya  kontribusi semangat guru terbukti dan tidak perlu 

diragukan lagi.(Masyud,2012). Hal ini terbukti dengan semangatnya yang tinggi 

dalam menimbulkan usaha yang besar untuk berhasil.Realitas di SMAN 1 

Pakusari kelulusan siswa mencapai 100% dan kelulusan tersebut banyak 

dipercaya bekerja di lembaga pemerintah yang berkualitas diantaranya menjadi 

dosen PTN, Pegawai BCA, BRI, Mandiri, PNS, dokter dll. 

Salah satu ciri kepala sekolah yang propesional adalah kepala sekolah 

yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Kepala 
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sekolah yang efektif tersebut memiliki beberapa karakteristik,yakni sikap harapan 

dan perilaku nyata yang ditunjukkan dalam pengelolaan sekolah sehari-hari yakni 

kepala sekolah mampu memberdayakan sumber-sumber yang ada di sekolah dan 

lingkungannya secara efektif. Salah satu sumber utama yang harus diberdayakan 

adalah guru. Guru merupakan faktor penentu keberhasilan di seluruh program 

sekolah (Ratherford,1985, Sergovani,1999, Gibson,1995, Greefield 

1087,dwyer,1984,dalam Masyud,2011) 

Realitas ini tampak pada karakterstik Drs Subari, seorang kepala sekolah 

SMAN 1 Pakusari sebagai sekolah yang patut dijadikan acuan referensi dalam 

memimpin lembaga sekolah. Drs Subari adalah orang Jawa bertempat tinggal di 

desa Gumuling,Kecamatan Ambulu, yakni Jember. Kabupaten Jember merupakan 

wilayah dua suku yang dominan Jawa dan Madura. Suku Jawa di Jember selatan 

dan suku Madura di Jember Utara, maka bukan suatu yang mustahil kota kecil 

tersebut memiliki unsur kultural budaya yang kental. Tidak disangka bahwa 

kepala sekolah SMAN 1 Pakusari menjadi sorotan, seorang kepala sekolah yang 

Njawani, berkat kepiawaiannya dalam memimpin SMAN 1 Pakusari, penuh 

dengan sabar banyak fakta keberhasilan yang dilakukan, berkat model 

kepemimpinannya berbasis Kepemimpinan dengan konsep kebudayaan Jawa 

dalam Ajaran Pancadharma Hal ini terbukti dalam realitas peningkatan 

kompetensi, melakukan pertemuan interpersonal dengan para guru. Hal ini untuk 

lebih mendekatkan hubungan dengan para guru Untuk mengetahui permasalahan 

yang dihadapi guru,sehingga kepala sekolah bisa membantu dan pada akhirnya 

kerja para guru tetap bersemangat,terus berkembang serta terus meningkatkan 

profesinya.  

Tugas pokok kepala sekolah di sini, memantau aktifitas sekolah,bertindak 

sebagai juru bicara sekolah, menyebarkan informasi kepada staf sekolah, 

menyelesaikan permasalahan, mengalokasi sumber. Realitas ini telah dilakukan 

oleh Drs Subari selaku kepala sekolah,dalam melaksanakan tugasnya. Pada 

realitanya SMAN,1 Pakusari para siswa belum pernah terdengar tentang 

Tawuran,baik antar sekolah lokal maupun dluar daerah. Data tersebut pada 

lembaga kepolisian,tak pernah ada peristiwa. Drs Subali sebagai kepala sekolah 
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telah berhasil membangun propesionalisme guru. Hal ini terbukti para guru, 

karyawan, dan siswa disiplin dan aktif dalam mematuhi peraturan. Setiap Senin 

dalam upacara bendera kepala sekolah aktif memberikan informasi-informasi.    

Dalam UU 14/2005 konsekwensinya diakuinya guru sebagai jabatan 

propesional,adalah perlu adanya keterlibatan secara total dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas propesionalisme. Tugas sebagai 

guru tidak boleh dilakukan sambil lalu,sebagai pekerjaan sambilan. Jabatan guru 

harus dipandang sebagai A Live coreer. Guru harus mengutamakan pelayanan 

Klien[peserta didik] yang membutuhkannya. Pelayanan yang diberikan tersebut 

harus sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi klien, serta sesuai dengan tingkat 

perkembangannya,dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan yang 

diberikan guru harus bersifat dinamis. Realita ini terdapat pada diri pribadi Drs 

Subari seorang kepala sekolah yang bersifat Mbapaki,simpati, ngayomi,melayani. 

Hal ini terjadi pada siswa Papua yang dikirim pemerintah untuk mendapatkan 

pendidikan SMA, ternyata SMAN 1 Pakusari mendapat jatah untuk mendidik 

siswa tersebut. Perilaku kepala sekolah dalam mendidik, menganggapnya seperti 

anak kandung sendiri. Mengingat siswa Papua merupakan siswa yang sangat jauh 

kondisinya dengan siswa yang lain, Ternyata kepala sekolah sangat 

memperhatikan siswa tersebut bukan hanya di sekolah, namun sampai diluar jam 

sekolah, kepala sekolah tersebut sangat bertanggung jawab. Bapak Drs Subari 

memperhatikan kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan alat sekolah,kebutuhan 

pribadi, seperti halnya sabun, sikat,sandhal handuk,buku-buku,tas. Menempatkan 

tempat tinggalnya dirumah tangga didepan  SMAN 1 Pakusari,mengontrol 

kebutuhan makan sehari-hari,mengecek kesehatan setiap hari, kepala sekolah 

terjun langsung mengajari mandi,gosok gigi, membersihkan kaki tangan yang 

penuh gudhig (dalam bahasa Jawa). Apabila liburan sekolah siswa tersebut 

dibawa pulang ke rumah kepala sekolah ataupun dititipkan ke salah satu guru 

yang longgar waktunya supaya terjaga keamanannya. (Hasil Wawancara tanggal 

20 November 2015) 

Realitas tersebut dipahami bahwa kepemimpinan kepala sekolah 

membawa arti adanya fenomena komplek yang melibatkan pemimpin, pengikut 
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dan situasi, bahwa realitas yang terjadi pada beberapa kepala sekolah 

menengah,yang pada akhirnya menghasilkan suatu perbedaan dengan sekolah 

menengah lain. Ternyata apabila sekolah tersebut  dalam melaksanakan Peraturan 

Legal Formal hanya menerapkan gaya kepemimpinan Barat ternyata tidak cukup 

sehingga banyak kelemahan sehingga sekolah tersebut tidak efektif. Oleh karena 

itu Bapak Drs Subari berusaha agar sekolah bisa efektif, beliau dalam memimpin 

dengan mempersoalkan bagaimana kondisi bentuk kultur setempat,bagaimana 

kontek-kontek sosial, yakni  melengkapinya dengan konsep kepemimpinan Jawa 

yakni Kearifan Lokal budaya Jawa Ajaran Pancadharma. 

Konsep ini menjelaskan bahwa kepemimpinan sebagai konstruksi sosial 

yang mengungkapkan bahwa pembentukan suatu realitas sosial yang ada dalam 

masyarakat terbentuk melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, 

legitimasi dan internalisasi (Berger dan Lukman,1990). Teori  tersebut dapat 

disimpulkan bahwasannya kepemimpinan merupakan salah satu hasil dari proses 

konstruksi sosial yang ada di masyarakat sehingga model kepemimpinan Bapak 

Drs Subari dalam memimpin SMAN 1 Pakusari merupakan sebuah konstruksi 

sosial yang terbentuk melalui tiga proses dialektis tersebut. Bapak Drs Subari 

layaknya seorang figur bapak dalam keluarga, seorang pemimpin memiliki 

peranan yang begitu penting terhadap kehidupan Institusi atau dalam memegang 

pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kemajuan yang akan dicapai,sehingga 

Institusi begitu mendambakan sosok pemimpin sejati yang peduli dan melayani 

lembaganya dengan sepenuh hati. Bapak Drs Subari seorang kepala sekolah 

bersuku Jawa yang bertempat tinggal di Gemuling Ambulu merupakan pusat 

daerah masyarakat Jawa yakni di Jember Selatan dimana daerah tersebut 

menjunjung tinggi budaya Jawa sehingga budaya tersebut akan mempengaruhi 

pola kepemimpinan yang diterapkannya. 

 

KESIMPULAN 

Realita kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam bentuk 

transformasi ajaran Jawa yang disebut Pancadharma, yang memuat lima 

kewajiban yang harus dilakukan seorang siswa, yakni Guna, bahwasanya seorang 
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siswa harus berilmu, Sudira bahwasanya seorang siswa calon ksatria harus 

mempunyai tanggung jawab, Susila menjelaskan bahwa seorang siswa calon 

ksatria harus bertata krama dan Anuraga bahwa seorang siswa calon ksatria harus 

bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, Sambegana seorang 

siswa calon kasatria harus mempunyai strategi dan selalu waspada. Hal ini 

dilaksanakan oleh kepala sekolah karena ketika para kepala sekolah hanya 

melaksanakan pendidikan Legal Formal Permendiknas No 28 Tahun 2010 pada 

kenyataannya belun berhasil dengan optimal. Oleh karena itu kepala sekolah 

mengkombinasikan dengan bentuk kearifan lokal Jawa  dalam konsep 

Pancadharma berhasil dengan optimal. 
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ABSTRAK 
Eksploitasi kekayaan alam di Indonesia telah terjadi sejak ratusan 

tahun yang lalu. Saat penjajah menjajah Indonesia, eksplorasi telah 

dilakukan terhadap hasil tambang yang berlimpah. Eksploitasi tetap 

tak dapat dihentikan hingga kini, meskipun negara ini memiliki hak 

untuk  mengatur dirinya sendiri. Inilah parodi lingkungan yang 

dapat ditemukan dalam novel Andrea Hirata. Dengan setting 

pedesaan Sumatera, berbagai tragedi terhadap alam yang tentu 

berimbas pada masyarakatnya menjadi bagian dari tiap novel yang 

menyuguhkan keliatan para tokoh untuk bertahan hidup dan 

mewujudkan harapan. 

 

 

PENDAHULUAN 

Ekokritik dalam karya sastra Indonesia sebetulnya bukanlah hal baru. 

Karya sastra telah menjadi bagian perjuangan berbagai macam ideologi dan untuk 

mendorong berbagai perubahan sejak kelahirannya. Salah satunya adalah sebagai 

ekokritik untuk mendorong perubahan sikap terhadap berbagai aktivitas yang 

mengancam kelangsungan hidup di bumi. Ekokritik berkembang pesat seiring 

dengan buruknya kondisi lingkungan secara global yang menuntut perhatian.  

Istilah ekokritik berasal dari ecology dan criticsm. Ekologi yang muncul 

pada akhir abad ke 19 diartikan sebagai cabang Biologi yang berkaitan dengan 

hubungan organisme hidup dengan lingkungan mereka. Kajian tersebut 

memfokuskan pada pola hubungan-hubungan tumbuhan-tumbuhan, hewan-

hewan, dan manusia terhadap satu sama lain dan terhadap lingkungan-

lingkungannya (Egan, 2006). Selain istilah ekologi, juga dikenal istilah ekosistem 

yang pertama kali dikemukakan oleh ahli lingkungan dari Inggris, Arthur George 

Tanstey tahun 1935 (Harsono 2008). Gagasan ini sampai sebelum tahun 1960 

belum diterapkan pada persoalan manusia atau tidak ada perencanaan yang 

menyeluruh berkaitan dengan kompleksitas permasalahan lingkungan. Lebih 
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lanjut Egan (2006) menjelaskan bahwa ekokritik bermula dari ekopolitik berupa 

gerakan-gerakan penyelamatan bumi secara politis mulai tahun 60 -an.  

Sastra sebagai sarana untuk merekam semua peristiwa dan pengalaman 

yang empiris natural maupun pengalaman yang nonempiris supernatural (Saryono, 

1997) tentu saja dapat hadir dengan kandungan ekspresi pengarangnya mengenai 

lingkungan. Lingkungan dalam hal ini menjadi salah satu sumber, bahan, dan juga 

hal yang dibahas dalam karya sastra. Sikap terhadap lingkungan tersebut dapat 

hadir dalam karya sastra melalui berbagai bentuk yang tujuan utamanya adalah 

mewujudkan kearifan terhadap alam yang menurut Keraf (2010) dapat berisi 

prinsip-prinsip moral berupa sikap hormat terhadap alam (respect for nature), 

sikap tanggung jawab terhadap alam (responsibility for nature), solidaritas kosmis 

(cosmis solidarity), prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (caring for 

nature), prinsip tidak merugikan alam (no harm), dan prinsip hidup sederhana dan 

selaras dengan alam.  

Pengintegrasian ekokritik dalam karya sastra, di antaranya telah dilakukan 

masyarakat melalui berbagai bentuk folklore. Mantra dan cerita yang hidup di 

tengah masyarakat banyak yang merefleksikan sistem kepercayaan masyarakat 

mengenai pentingnya hidup seimbang dengan alam. Apalagi sistem kepercayaan 

masyarakat di masa lalu banyak mempersyaratkan penghargaan terhadap 

lingkungan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengkeramatan terhadap pohon, 

gua, laut, dan gunung. Dalam kearifan lokal berbagai budaya di Indonesia, 

manusia tidak boleh sembarangan menebang pohon, tidak bisa setiap saat melaut, 

dan tidak boleh memperlakukan buruk gua dan gunung.  

Pengintegrasian ekokritik dalam sastra Indonesia modern telah dilakukan 

oleh beberapa sastrawan, seperti Ratna Indraswari dalam Lemah Tanjung dan 

Sitor Situmorang dalam Permata Zamrud di Khatulistiwa. Ekokritik juga sarat 

dalam karya Andrea Hirata, seperti Tetralogi Laskar Pelangi dan Dwilogi Padang 

Bulan. Pengintegrasian ekokritik dalam karya sastra tersebut sedikit atau banyak 

tentu memberi sumbangan yang berarti dalam penyelesaian masalah-masalah 

ekologi secara luas. Sastra ekokritik setidaknya memberi pelajaran berharga bagi 

pembaca dan masyarakat bahwa alam terlalu berharga untuk disakiti.  
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Garrad (2004) mengungkapkan bahwa ekokritik umumnya mengaitkan 

analisis budaya secara eksplisit ke dalam nilai moral ‗hijau‘ dan agenda politik. 

Dalam hal ini, ekokritik berkaitan erat dengan perkembangan filosofi yang 

berorientasi kepada lingkungan dan teori politik. Ekokritik dalam sastra modern 

lebih banyak dikaitkan dengan perjuangan menggugah kepedulian berbagai pihak 

terhadap lingkungan. Demikian pula dalam karya Andrea Hirata. Setiap peristiwa 

tak bisa dilepaskan dari setting alam yang memberi kehidupan sekaligus 

kepedihan. 

 

METODE 

Kajian terhadap karya Andrea Hirata ini dilakukan dengan pendekatan 

ekokrtik. Karya yang dikaji dikhususkan pada novel Padang Bulan. Dalam kajian 

ini, pembacaan diarahkan untuk mengungkap saling ketergantungannya antara 

alam, budaya, dan pemeliharaan lingkungan yang diekspresikan dalam novel. 

Secara spesifik, pembacaan difokuskan pada tiga karakteristik teks ekokritik 

Gerrad (2004), yaitu ciri pastoral yang mengimplikasikan suatu idealisasi 

kehidupan desa, penggambaran alam liar, dan narasi apokaliptik yang dirancang 

untuk memperkuat tekad dari komunitas yang terpinggirkan.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Alam Pedesaan Belitong dan Idealisasi Kehidupan Desa 

Novel-novel Andrea Hirata pada umumnya menggunakan pedalaman 

Belitong sebagai latar peristiwa ceritanya. Tetralogi Laskar Pelangi menggunakan 

Belitong sebagai setting. Dalam novel dwilogi Padang Bulan, Belitong dengan 

adat budaya Melayunya yang kental tetap menarik sebagai setting cerita. 

Deskripsi Andrea Hirata yang dikenal detail dan cermat membuat Peter Sternagel, 

penerjemah Laskar Pelangi ke dalam bahasa Jerman menyebut Andrea Hirata 

sebagai ‗excellent observer‘ (Hirata, 2011).  

Dalam Padang Bulan diekspresikan hal-hal kecil dalam kehidupan 

masyarakat Melayu yang kadang tak terduga dalam bahasa yang menggelitik 

sekaligus menyayat. Dengan sudut pandang aku yang sarat memoar, cerita 
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Padang Bulan tidak hanya difokuskan pada kehidupan tokoh aku. Kisah novel 

Padang Bulan bermula dari kisah seorang gadis kecil yang biasa dipanggil Enong, 

anak Zamzani dan Syalimah. Belum sampai sang gadis kecil menyelesaikan 

pendidikan dasarnya, sang ayah meninggal tertimbun longsor di tempat 

pendulangan timah tradisional. Sang gadis kecil itu pun akhirnya mengambil 

seluruh tanggung jawab keluarga. 

Dalam Padang Bulan, idealisasi kehidupan desa diwujudkan melalui 

penyesuaian penduduk terhadap kondisi lingkungan yang sebenarnya telah rusak 

oleh besarnya hasrat oknum-oknum yang mengeksploitasi lingkungan demi 

keuntungan pribadi. Desa, bagaimanapun kondisinya adalah tempat kembali dari 

segala kepiluan yang dialami penduduknya di tempat lain, meskipun di desa juga 

sarat dengan kegetiran. Melalui tokoh Enong dan aku, idealisasi kehidupan desa 

tersebut dikukuhkan dengan ditolaknya tokoh Enong oleh kehidupan kota 

kabupaten Tanjong Pandan dan tokoh aku (atau biasa disapa Boi sebagaimana 

lazimnya anak-anak Melayu) yang ‗selalu gagal‘ pergi ke kota Jakarta, tempatnya 

pernah menuntut ilmu. Kerasnya kehidupan kota tak memberi kesempatan gadis 

kecil Enong untuk bertahan. Lapangan pekerjaan yang seolah melimpah sama 

sekali tak berpihak pada gadis yang tak lulus SD tersebut. Perjalanan hidup yang 

berat dilalui Enong. Ia terlunta-lunta karena tidak ada yang mau memperkejakan 

dirinya yang bertubuh kecil dan kurus. Akhirnya, ia pun kembali ke dunia sang 

ayah. Enong bersyukur karena dia bisa menjadi ―pendulang timah perempuan 

pertama‖ di tepian Sungai Linggang. Di sisi lain, Boi yang telah terpikat dengan 

teman masa kecilnya selalu galau untuk pergi. Li Fang, gadis bermata sipit itu 

selalu membawanya untuk pulang. 

Seperti yang diungkapkan Gerrad (2004) sastra pastoral mendeskripsikan 

desa dengan mengkontraskannya dengan kota, baik secara implisit maupun 

eksplisit. Dalam Padang Bulan, secara peyoratif, diimplikasikan suatu idealisasi 

kehidupan desa yang jauh lebih bersahabat daripada kehidupan kota. Desa adalah 

tempat kembali kala gelisah. Pendaran air danau dan kemilau kuarsa yang penuh 

pesona adalah obat segala kegelisahan. Seperti langit yang curiga pada angin, 
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angin yang membenci gunung, dan capung yang cemburu pada kumbang, di desa 

kegelisahan akan mendapatkan penyelesaiannya sendiri. 

 

Eksploitasi Alam Tiada Henti 

Dalam Padang Bulan diceritakan Sungai Linggang yang melintasi 

kampung Enong, sejak masa kolonial merupakan wilayah ‗kekuasaan‘ maskapai 

timah. Saat maskapai itu berjaya,  aktivitas penambangan terjadi siang dan malam 

sepanjang hari dengan alat-alat berat seperti kapal keruk yang jumlahnya 

mencapai puluhan. Jadilah para laki-laki di kampung itu buruh maskapai timah.  

 Keberadaan maskapai timah diterima sebagai ladang rezeki bagi 

penduduk. Rendahnya pendidikan dan minimnya keterampilan membuat laut dan 

ladang pertanian menjadi tak menjanjikan. Sumber rezeki mereka adalah aliran 

Sungai Linggang dengan butiran pasir hitamnya yang pekat. Penduduk pun 

dengan tangan terbuka menerima eksploitasi maskapai timah sebagai berkah.  

Semua laki-laki mendapatkan pekerjaan untuk menyambung hidup 

keluarganya. Sekedar menyambung hidup karena rata-rata penduduk di kampung 

itu tetap hidup dalam kemiskinan. Kegundahan tentang pengerukan timah yang 

terjadi terus-menerus sepanjang waktu hanya berkecamuk dalam hati tiap 

penduduk. Di sisi lain, pengerukan timah dari bumi mereka merupakan sumber 

penghidupan. Menjadi pendulang timah adalah jawaban dari tanggung jawab 

seorang laki-laki sebagai pencari nafkah. Tentang ini, dalam Padang Bulang 

dideskripsikan sebagai berikut. 

―Kapal keruk pernah menjadi pendendang irama hidup kami. Ia adalah bagian penting 

dalam budaya kami. Kerena semua lelaki angkatan kerja bekerja bergantian selama 24 

jam. Tak kan pernah kulupa, setiap pukul dua pagi, truk pengangkut buruh keruk 

menjemput ayahku. Kudengar suara klakson. Ayah keluar rumah di pagi buta itu sambari 

menenteng rantang bekal makanan dari ibu‖ (Hirata, 2010: 22). 

 

Saat timah sudah nyaris dikeruk semua dari dalam perut bumi, maskapai 

timah meninggalkannya kampung begitu saja, termasuk alat berat yang tak 

terangkut semua. Meskipun demikian, para lelaki tidak serta merta beralih profesi. 

Mereka tetap setia menjadi pendulang timah dengan alat sekedarnya. Pendulang 

timah tradisional ini biasanya bekerja dalam kelompok-kelompok. Hasilnya 

disetor pada pengepul timah. Demikian pula dengan Zamzami. 
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Zamzami adalah ayah Enong, suami Syalimah. Lelaki yang digambarkan 

lembut tersebut menjadi pendulang timah untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Menjadi pendulang timah adalah pilihan yang paling lazim bagi 

penduduk yang selama ini hidup bersanding dengan ladang timah di sepanjang 

aliran Sungai Linggang. Ketika kegiatan pertambangan oleh maskapai timah 

dihentikan karena keuntungannya sudah diangap tak lagi sebanding dengan biaya 

operasionalnya, sisa-sisa timah masih dapat dikais dari bekas ladang timah dengan 

alat sekedarnya. Kegetiran nasib yang dapat terjadi pada para penambang 

tradisional yang setiap saat dapat tertimbun longsor dianggap sebagai musibah. 

Tak ada perlindungan kerja karena mereka mendulang timah atas kemauannya 

sendiri. Bila ada kecelakaan, tidak perlu ada yang dituntut, apalagi dianggap 

bertanggung jawab. Kejadian yang berulang kali terjadi itu tidak menyurutkan 

para lelaki di kampung itu menghentinkan aktivitas penambangan atau memilih 

pekerjaan lain. Seperti di darah-daerah pertambangan ‗liar‘ lain, alasannya adalah 

karena tak ada pekerjaan lain yang dapat mereka lakukan. Semakin hari, jumlah 

penambang yang juga dikenal sebagai ―kuli di atas kuli‘ tersebut semakin 

bertambah. Berikut ini gambaran tentang nasib para penambang timah tradisional 

dalam Padang Bulan. 

 ―Pendulang timah tradisional selalu pensiun dini seperti direktur BUMN. Bukan karena 

mereka telah kebanyakan duit, bosan rapat, atau ditalak pemerintah, melainkan karena 

tubuh mereka soak sebelum tua. Radang sendi, wabah kaki gajah, penyakit kulit yang 

aneh krena virus lumpur, paru-paru yang hancur karena selalu menahan dingin dengan 

terus-menerus merokok dan lantaran miskin, rokok yang dibeli adalah rokok murah sekali 

yang tak keruan asal-muasalnya, lalu dirampas arus, ditimpa longsor, diisap pasir hidup, 

disambar petir, dililit ular, atau ditelan buaya bulat-bulat, adalah bentuk-bentuk tragis dari 

berakhirnya karier mereka yang singkat dan agung‖ (Hirata, 2010: 60). 

 

 Pada saat negeri ini sudah bebas mengatur dirinya sendiri, hasrat pada 

uang seharusnya tidak lagi menjadi orientasi. Pemerintah yang biasanya memiliki 

‗sedikit‘ saham pada perusahan tambang besar yang selama ini beroperasi di 

Indonesia harus memiliki kacamata yang berbeda dengan pelaku bisnis pada 

umumnya.  

Tekad Masyarakat Desa Pedalaman dalam Menjalani Hidup  

 Gambaran kemiskinan kuat tercermin pada Padang Bulan. Begitu 

miskinnya kampung Enong, sampai-sampai tidak satu pun tetangga atau  kerabat 
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Enong yang dapat dimintai bantuan. ―Tak punya modal, tak punya keahlian, dan 

tak ada keluarga lain dapat diminta bantuan –karena semuanya miskin-membuat 

keluarga itu mati kutu,‖  tutur Hirata (2011:29) melalui Padang Bulan. Meskipun 

demikian, jalan selalu terbuka bagi mereka yang percaya bahwa hidup tidak boleh 

menyerah. Kegigihan Enong berusaha adalah potret kreativitas kehidupan di desa 

yang luwes bahkan nyaris tak terpengaruh oleh segala kebijakan. Kemalangan 

yang bertubi-tubi tidak menyurutkan nyali Enong untuk membantu keluarganya. 

Enong kehilangan ayah, putus sekolah, terlunta-lunta di Ujong Pandan, menjadi 

pendulang timah, mendapat ancaman pembunuhan dan perkosaan akibat 

perebutan ladang timah, namun Enong tetap bertahan. Enong menunjukkan 

eksistensinya sebagai perempuan tangguh yang mengambil semua tanggung 

jawab keluarga. Ia juga memiliki pergaulan yang cukup, berjiwa sosial, meskipun 

tak beruntung soal cinta.  

Melalui tokoh Enong, Zamzami, Syalimah ditunjukkan betapa tangguhnya 

orang-orang marginal atau termaginalkan atau dimarginalkan. Perlawanan mereka 

terhadap kondisi tersebut diwujudkan melalui kemampuannya menyesuaikan 

dengan lingkungan. Mereka hidup seirama dengan lingkungan, lingkungan yang 

hijau maupun lingkungan yang telah tercabik. Bagi mereka waktu adalah obat 

bagi segala kegundahan. Waktu yang membuat mereka dapat menyesuaikan diri 

dengan  lingkungannya. Mereka sadar gunung tidak boleh dihancurkan, sungai 

tidak boleh kering, namun mereka tidak berdaya ketika maskapai timah mengeruk 

sungai mereka. Waktu juga yang akan menyembuhkan luka sungai Linggang yang 

menganga.  

Sebagaimana sastra apokalipstik yang lahir dari sebuah krisis, Padang 

Bulan  adalah sebuah sentilan. Padang Bulan memperkuat tekad dari komunitas 

yang terpinggirkan dengan memberikan harapan dan visi kebebasan dari 

keterbelengguan. Melalui tokoh-tokoh marginal dengan hatinya yang bening itu, 

mereka mengetuk hati pembaca agar generasi ini tidak menjadi generasi seperti 

yang dicemaskan Naidoo (Kompas, 2012), yaitu sebuah generasi yang gagal 

memindahtangankan planet kepada generasi berikutnya dengan kondisi 

berkelanjutan, apalagi mendorongnya menuju titik didih. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Ekokritik membangun kritik sastra yang berwawasan lingkungan yang 

menjembatani wacana dan realita. Ekokritik yang diterapkan secara tepat akan 

menggugah kesadaran manusia akan pentingnya keberadaan mereka bagi 

keselarasan hidup yang menyatukan tumbuhan, hewan, dan manusia dalam sebuah 

ekosistem.  

Sebagian besar penduduk di Indonesi masih berkutat pada persoalan 

ekonomi. Mereka masih berjuang keluar dari kesulitan hidup yang menderanya. 

Masalah lingkungan bagi sebagian dari mereka bukan masalah yang krusial. 

Namun setidaknya melalui novel ini kesadaran itu akan terbentuk pada diri 

pembacanya. Upaya pelestarian lingkungan harus terus digelorakan, meskipun 

daya dukung ekosistem dan manusianya terbatas. Manusia memang harus selalu 

ditegur, termasuk melalui karya sastra. 
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ABSTRAK 

Kematian adalah peristiwa yang sangat penting dan genting bagi 

masyarakat Sumba di Nusa Tenggara Timur karena terjadi 

peralihan dari hidup di dunia dan kembali kepada Magholo 

Marawi. Mereka yang mati secara wajar akan dikuburkan menurut 

adat penguburan biasa, sedangkan mereka yang mati secara tidak 

wajar harus dibuatkan ritual zaigho. Zaigho adalah ritual untuk 

memulihkan hubungan yang terganggu antara manusia dengan 

Magholo-Marawi (termasuk Marapu) juga memulihkan hubungan 

antara manusia dan menyelamatkan arwah orang yang mati secara 

tidak wajar. Dengan pertolongan para leluhur dan para Marapu 

arwah tersebut dicari, ditemukan, dan dibawa kembali ke rumahnya 

untuk kemudian kembali kepada Magholo-Marawi. Jadi, kerabat 

bertanggung jawab dan mengusahakan rekonsiliasi atau 

memulihkan hubungan dan menjaga harmonisasi baik antara 

manusia yang masih hidup maupun antara manusia dengan arwah 

kerabat, roh-roh, leluhur, Marapu maupun dengan Magholo-

Marawi. 

 

Kata kunci: ritual, zaigho, marapu, Magholo-Marawi, kabizu 

 

PENDAHULUAN 

Kepercayaan Marapu adalah sistem kepercayaan yang dianut turun-

temurun oleh masyarakat Sumba di Nusa Tenggara Timur. Disebut kepercayaan 

(religi) karena kegiatan-kegiatan pemujaan (kultus) dengan segala upacaranya 

dilakukan menurut suatu sistim atau cara yang tertentu dan teratur (Soelarto, 

1987:53). Objek kepercayaan ini adalah Marapu. 

Marapu adalah kekuatan supranatural (Nootelboon dalam Wellem F.D. 

2004:41) yang tampil dalam berbagai macam bentuk. Marapu berstatus mulia dan 

sakti sehingga harus dihormati dan tak dapat diperlakukan sembarangan. Penganut 

Marapu meyakini adanya suatu kuasa yang tertinggi (Wellem, 2004: 42). Kuasa 
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yang tertinggi itu menguasai alam semesta. Ia merupakan ―Yang Ilahi‖, ―Yang 

Tertinggi‖, namun seolah-olah kurang memainkan peranan yang penting dalam 

kehidupan manusia. Dalam kehidupan keagamaan sehari-hari kuasa-kuasa lain 

yang memainkan peranan yang penting adalah kuasa yang lebih rendah, yaitu 

Marapu.  

Marapu digambarkan sebagai makhluk-makhluk mulia yang mempunyai 

pikiran, perasaan, dan kepribadian seperti manusia, tapi dengan kepandaian dan 

sifat-sifat yang lebih unggul. Mereka dapat berjenis kelamin pria dan wanita serta 

berpasangan sebagai suami-istri. Keturunan mereka ada yang menghuni bumi dan 

dianggap sebagai nenek moyang yang menjadi cikal-bakal dari kabizu-kabizu 

(suku-suku). Secara hirarki, para Marapu dapat dibedakan menjadi dua golongan, 

yaitu Marapu dan Marapu Ratu. Marapu ialah arwah leluhur yang didewakan dan 

dianggap menjadi cikal-bakal dari suatu kabizu, sedangkan Marapu Ratu ialah 

Marapu yang dianggap turun dari langit dan merupakan leluhur dari para Marapu 

lainnya, Marapu yang mempunyai kedudukan yang tertinggi.  

Dalam kepercayaan Marapu, roh ditempatkan sebagai komponen yang 

paling utama karena roh inilah yang harus kembali kepada Magholo-Marawi 

(Pembentuk-Pencipta). Dalam bahasa Loura (salah satu clan di Sumba Barat 

Daya, NTT) Magholo-Marawi adalah Ilah yang membentuk, menjadikan dunia, 

manusia dan segala isi dunia ini. Roh dari orang yang sudah mati akan menjadi 

penghuni Uma Kalada/Prai Marapu (kampung arwah) dan dimuliakan sebagai 

Marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara 

yang telah ditetapkan oleh para leluhur. 

Selain memuja arwah leluhur, penganut Marapu juga percaya kepada 

bermacam roh yang ada di alam sekitar tempat tinggal manusia sehingga perlu 

pula dipuja (Wellem, 2014: 46-48). Terdapat kepercayaan bahwa benda-benda 

dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya memiliki jiwa dan perasaan seperti manusia, 

juga percaya adanya kekuatan gaib atau benda yang luar biasa. Untuk itu mereka 

pun dihormati dan dihargai, bahkan diberikan sesaji. 

Penganut Marapu menghayati bahwa manusia merupakan bagian dari 

alam semesta yang tak terpisahkan. Hidup manusia harus selalu diselaraskan 
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dengan irama gerak alam semesta dan selalu mengusahakan agar ketertiban 

hubungan antara manusia dengan alam tetap harmonis. Selain itu, manusia harus 

pula mengusahakan keseimbangan hubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib 

yang ada di setiap bagian alam semesta ini. Bila selalu memelihara hubungan baik 

atau kerja sama antara manusia dengan alam, maka keseimbangan dan ketertiban 

itu dapat dipertahankan. Hidup antar manusia, antara manusia dan alam dan antara 

manusia dengan Marapu tetap harmonis (Tunggu, 2014:21) 

Hal tersebut berlaku pula antara manusia yang masih hidup dengan yang 

sudah mati. Manusia yang masih hidup mempunyai kewajiban untuk tetap dapat 

menjalin hubungan dengan arwah-arwah leluhurnya. Mereka yakin bahwa para 

arwah leluhur selalu mengawasi manusia yang masih hidup. Bila ada manusia 

yang melanggar hukum adat sehingga keseimbangan hubungan antara manusia 

dengan alam sekitarnya terganggu maka ia akan dihukum. Untuk memulihkan 

ketidakseimbangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia terhadap alam 

sekitarnya dan mengadakan kontak dengan para arwah leluhurnya, manusia harus 

melaksanakan berbagai upacara dan ritual. 

Setiap ritual disertai dengan persembahan korban hewan. Korban 

persembahan hewan adalah bentuk penghormatan dan ketergantungan manusia 

kepada Yang Ilahi (Yewango A.A. 1980. No. 4). Manusia tidak dapat hidup tanpa 

Yang Ilahi yang memberikan berkat melalui Marapu. Ritual dilaksanakan 

berkaitan dengan siklus atau peralihan dalam kehidupan manusia seperti 

kelahiran, pernikahan dan kematian dengan tujuan mendapatkan berkah dan 

rezeki serta menolak balak (Suprayogo, 2001:41). 

 

PEMBAHASAN 

Ritual 

Ritual dibedakan atas dua jenis, yaitu urrata kii (ibadat kecil) dan urrata 

kalada (ibadat besar) yang juga disebut zaigho. Urrata kii dilakukan untuk siklus 

hidup manusia atau krisis hidup, seperti saat kelahiran, perkawinan dan kematian, 

dengan tujuan memohon perlindungan dan berkat. Ritual zaigho dijalankan 

khusus untuk kematian ―tidak wajar‖. Dalam kepercayaan Marapu dibedakan 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

278 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

antara kematian wajar dan kematian tidak wajar. Kematian  wajar adalah kematian 

yang dianggap dan diterima sebagai peristiwa yang alamiah atau sudah waktunya 

seseorang atau makluk mati. Sedangkan kematian tidak wajar kematian yang 

terjadi karena peristiwa bencana alam, kecelakaan, terbunuh dan bunuh diri. 

Zaigho adalah ritual permohonan kepada Marapu untuk keselamatan arwah 

seseorang, hewan dan tanaman (misalnya padi dan jagung) yang telah mati secara 

tidak wajar. 

Penganut Marapu percaya bahwa semestinya hubungan antara manusia 

dengan Marapu harmonis. Marapu akan senang kalau diperhatikan oleh manusia 

dengan mempersembahkan sesaji. Hubungan harmonis itu ditandai dengan 

kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Sebaliknya Marapu akan marah dan 

mendatangkan malapetaka, apabila penganutnya tidak menghiraukan mereka, 

mengingkari perjanjian/kesepakatan bersama, melanggar aturan dan hukum. Jika 

ada kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh oknum atau keluarga tertentu 

yang belum dipenuhi atau diwujudkan, maka itu diingat sebagai hutang adat. Janji 

adalah hutang adat yang harus dilunasi. Jika hutang adat tidak diselesaikan oleh 

manusia, maka akan terjadi konflik atau perselisihan antara manusia dengan 

Marapu. Konflik itu bisa berupa malapetaka, sakit dan kematian anggota 

keluarga. Masalahnya adalah bagaimana penganut Marapu dapat mengetahui 

bahwa malapetaka, sakit dan kematian didatangkan oleh Marapu? Lalu apa solusi 

untuk memulihkan hubungan antara penganut Marapu dan Marapu? 

 

Zaigho, Suatu Ritual Pemulihan Hubungan dan Harmonisasi  

antara Penganut Marapu dengan Marapu 

 Bagi masyarakat Loura di Sumba, ritual zaigho adalah satu-satunya solusi 

untuk mengatasi persoalan konflik dan memulihkan hubungan antara manusia 

dengan Marapu. Kekuatan ritual ini tampak pada wujud persembahan dan 

kemahiran pemimpin ritual berkomunikasi dan bernegosiasi dengan 

menggunakan bahasa adat Loura; pada tarian dan pekikan suara dengan iringan 

bunyi tambur dan gong khas zaigho yang memilukan hati. 

Tidak mudah untuk menjelaskan atau memahami kata zaigho dalam satu kata 

atau kalimat, kecuali menunjuk pada keseluruhan rangkaian ritual dengan muatan: 
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(1) sikap sembah bakti dan memberi sesaji dalam bentuk makanan dan minuman, 

(2) memohon dan merayu dengan rendah hati, disertai dengan tangisan penuh 

harapan. Selain kata zaigho  juga dipakai frasa ―ku-zaigho gu‖, artinya: saya 

zaigho-kan kamu; atau ku yagu panga‘a – pa enu: artinya saya kasih makanan dan 

minuman; terkandung suatu janji dan kesepakatan dengan Marapu. Janji itu 

kemudian disebut ―janji adat‖. Jika janji adat tidak dipenuhi, maka terjadi konflik. 

Manusia diingatkan oleh Marapu, baik melalui mimpi ataupun petaka, seperti 

sakit  dan kematian. 

Bagi penganut Marapu, peristiwa kematian merupakan saat yang sangat 

penting dan genting, karena pada saat itu terjadi peralihan hidup dari alam nyata 

ke alam gaib. Tubuh yang mati hanyalah pembungkus jiwa dan tidak bersifat 

kekal, sedangkan yang hidup kekal ialah ndewa (roh). Roh inilah yang harus 

kembali kepada Magholo-Marawi (Pembentuk-Pencipta). Karena itu, upacara 

kematian diselenggarakan dengan ―pesta‖ yang mewah untuk mengungkapkan 

rasa hormat dan terima kasih kepada Marapu. Selain itu, upacara kematian juga 

dimaksud untuk menjalin kekerabatan dan solidaritas kerabat. Jika seseorang mati, 

maka harus diselidiki penyebab kematiannya melalui ritual urata. Urrata adalah 

ritus doa untuk menyelidiki apakah seseorang mati karena penyakit alamiah atau 

penyakit yang disebabkan oleh Marapu? Sarana atau medium yang dipakai adalah 

usus halus ayam dan atau hati babi. 

Tujuan dilaksanakannya ritual zaigho selain yang disebutkan di atas 

adalah juga untuk (2) memohon kepada ―Yang Ilahi‖ melalui Marapu 

menyelamatkan arwah seseorang; (3) memulihkan hubungan antara arwah 

seseorang dengan Marapu; (4) mempersatukan anggota kerabat/suku; (5) 

memperkuat solidaritas antar anggota kerabat/suku; (6) mengitegrasikan 

seseorang dalam kekerabatan/suku;  serta (7) menjadi peringatan dan ajaran moral 

agar manusia menjaga keselarasan dan harmoni hidup dengan alam dan Marapu. 

 

Kasus Khusus, Ritual Zaigho bagi Arwah Damma Ngaku 

 Damma Ngaku adalah seorang pemuda (19 tahun) asal kampung Rae, 

Desa Karuni, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT., yang mati 
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tidak wajar karena kecelakaan lalulintas di Kota Kupang, Timor, NTT., pada 

tahun 1994. Karena ia mati tidak wajar, maka arwahnya di-zaigho-kan. Ritual  ini 

berlangsung di rumah kediaman Modu (kakak Damma Ngaku) di kampung Rae, 

Desa Karuni, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa 

Tenggara Timur, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober sampai dengan hari Rabu, 

tanggal 2 Novemberi 2016. Tepat pukul 19.00‖, acara ritual zaigho dimulai. Tuan 

rumah, Modu menyampaikan tujuan diadakannya ritual zaigho: ―Ritual zaigho 

yang akan diadakan adalah ritual zaigho berkaitan dengan arwah Damma Ngaku, 

roh padi, roh jagung, roh babi dan roh pisang yang mati karena terhanyut banjir 

dan tersambar petir‖.  

Rato Kaleka, yang bertindak sebagai Rato Urrata naik ke balitonga 

(ruangan khusus pelaksanaan adat) dan mengambil tempat bersila di tikar adat 

dengan posisi menghadap ke arah tempat Marapu. Rato Urrata diberi sirih-pinang 

dan seekor ayam. Rato Kaleka diminta untuk bertindak sebagai Rato Urrata 

sekaligus mewakili keluarga Modu.  

Rato Kaleka mengundang ketujuh Rato Marapu lainnya untuk naik ke 

balitonga. Tuan ritual zaigho menyerahkan sirih-pinang dan seekor ayam kepada 

masing-masing Rato Marapu. Rato Urata menjelaskan lagi kepada Rato Zaigho 

lainnya menyangkut latar belakang, alasan dan tujuan dilaksanakannya ritual 

zaigho. Para Rato Marapu berdoa masing-masing. Usai doa, tambur ditabuh dan 

gong dibunyikan dengan teriakan dan pekikan selama tiga menit. Itulah persiapan 

awal ritual zaigho.  

Acara selanjutnya, Rato Kaleka menjalankan ritual undangan kepada para 

arwah, Marapu dan roh untuk hadir di tikar adat. Mereka yang diundang di tikar 

adat pada malam itu adalah (1) A mate, artinya: yang mati, yaitu ina-ama (ayah-

ibu), ama kawena-ina kaweda (kakek-nenek), dan para leluhur; (2) Marapu 

Dikkita-noneka, artinya: pengantara yang naik dan turun menyampaikan pesan 

atau berita dari manusia kepada Magholo-Marawi dan sebaliknya; (3) Marapu 

Taghora Karaki, artinya: yang mengumpulkan dan mempersatukan semua unsur; 

(4) Marapu Rei Paneghe-Rei Kadauka, artinya: yang bicara lebih dan berteriak 

lebih, yaitu Petir; (5) Marapu Palawe, artinya: melata, yaitu ular kobra; (6) 
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Marapu Gollu-Wanno, artinya: Marapu Pagar-Kampung; (7) Marapu Koro Dana, 

artinya: Marapu dalam kamar; (8) Marapu Kabizu, artinya: Marapu Suku; (9) 

Marapu Loloka, artinya Marapu pengikut, yakni Marapu dari pihak keluarga asal 

mama/ibu dari Modu lantaran belum selesai pemberesan mas kawin ketika ayah 

Modu mempersunting mamanya. (10) Ndewa Pare We‘e; artinya roh padi sawah. 

(11) Ndewa Pare Mara - Watara, artinya roh padi ladang dan Jagung. 

Ritus-nya seperti ini. Rato Urrata (RM A) mengambil sejumput beras dari 

dalam kolaka (wadah kecil yang teranyam dari daun pandan), lalu menebarkan ke 

arah tempat wadah berisikan sirih-pinang sambil menyebut nama Marapu yang 

diundang dengan doa lisan. Setiap kolaka berisi sirih-pinang sebagai simbol 

kehadiran arwah, Marapu dan roh. Usai ritus pemanggilan setiap Marapu diikuti 

dengan pemeriksaan lewat tali untuk membuktikan Marapu benar-benar hadir 

atau belum. 

 

 

Rato Urrata (kanan), Rato Kaleka, melakukan ritus mengundang kehadiran Marapu di 

tikar adat. 

 Rato Kalerre (RM B) melakukan ritus pemeriksaan tali adat untuk 

mengetahui apakah Marapu telah hadir di tikar adat atau belum. Jika Marapu 

sudah hadir, maka tali akan membentuk semacam kandang atau segi tiga, yang 

dalam bahasa adat gollu dana kalerre, artinya Marapu sudah hadir. Setelah semua 

arwah, Marapu dan roh yang diundang hadir, Rato Kaleka menyampaikan isi 

undangan dengan doa adat: 
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  Datang mendekat-menurun turun saya katakan demikian 

Supaya arwah Damma Ngaku 

  saya zaigho-kan 

  Begitu juga dengan padi dan jagung 

  Supaya saya zaigho-kan juga 

  Demikian halnya dengan babi dan pisang 

  supaya saya zaigho-kan juga 

  Kalau kalian setuju, mendukung 

  Tali membentuk kandang. 

 

 
Rato Kalerre (Rato Tali Adat), memegang tali, berkaus putih biru (kedua dari kanan) 

menyelidiki tali adat, bukti kehadiran Marapu. 
 

Rato Kalerre menyelidiki tali adat dan menyatakan bahwa tali telah 

membentuk semacam kandang, yang artinya para arwah, Marapu dan roh 

menyetujui dan mendukung seluruh rangkaian ritual zaigho. Kehadiran Marapu 

di tikar adat harus dibuktikan lagi melalui usus ayam. Masing-masing Marapu 

mendapat jatah satu ekor ayam. Rato Urrata melakukan lagi upacara persembahan 

ayam kepada setiap Marapu untuk kemudian disembelih di tikar adat, lalu dibakar 

dan dibelah untuk dilihat dan diselidiki usus halusnya. Setiap usus ayam sesuai 

yang diperuntukkan kepada setiap Marapu diperiksa usus halusnya. Usus halus 

ayam diselidiki untuk membuktikan bahwa Marapu benar-benar hadir atau 

menyetujui suatu permintaan.  

Bila Rato Urrata menyatakan na dua manu (usus ayam tampak bersih, 

mulus), artinya: Marapu menerima atau menyetujui apa yang disampaikan oleh 

Rato Urrata. Sebaliknya jika Rato Urrata mengatakan dana duaki na manu (usus 
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ayam tampak kemerah-merahan, terdapat bintik-bintik), artinya: Marapu tidak 

terima atau tidak setuju. Rato Marapu dapat membaca dan memberi pengertian 

pada tanda atau pesan lewat usus halus ayam. Rato Marapu dapat membaca 

membaca tanda atau pesan Marapu lewat usus halus ayam. 

 

Para Rato Marapu menyelidiki usus halus ayam. 

 

Acara selanjutnya adalah pemotongan seekor babi untuk Marapu Dikita-

Noneka dan seekor kambing untuk Marapu Takhora Karaki di halaman rumah. 

Babi, kambing, ayam-ayam diolah, hatinya dipersembahkan kepada arwah, 

Marapu dan roh, sedangkan dagingnya menjadi lauk untuk acara makan bersama. 

Acara makan bersama berlangsung pada pukul 01.30‖ WiTa. 

Usai makan bersama, acara dilanjutkan dengan zaigho baga deta, artinya 

ritual zaigho berlangsung di bale-bale rumah. Para Rato Marapu mengambil 

posisi masing-masing sesuai dengan tugas dan perannya dalam ritual zaigho 

tersebut. Ada 8 Rato Marapu yang hadir. Masing-masing Rato Marapu 

mempunyai tugas dan peran yang kemudian dengan sebutan khusus sesui tugas 

dan peran yang diembannya. 

Bersamaan dengan itu, para penari melakukan gerakan tarian khas zaigho 

memanggil arwah. Sesewaktu, bunyi tambur dan gong serta nyanyian Rato Zaigho 

(RM C) akan berhenti dengan selingan pertanyaan dari Rato Tau Li‘i (RM D) 

dengan memanggil: zaighoooooooo, artinya: panggilan terhadap Rato Zaigho dan 
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dijawab oleh Rato Zaigho: maiiiiiiiii, artinya: mari atau silahkan. Lalu keempat 

Rato Tau Li‘i mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan keempat Rato Tau 

Li‘i dijawab atau dijelaskan oleh Rato Urrata (RM A). 

 

Zaigho baga deta (zaigho bale-bale) dipimpin oleh Rato Zaigho, Nani Parakaba (tengah: 

memukul tambur). 

Pertanyaan keempat Rato Tau Li‘i dan jawaban dari Rato Urrata diramu 

dan dipadukan dalam syair adat serta dilantunkan oleh Rato Zaigho (RM C) 

kepada para Marapu sambil menabuh tambur yang disertai bunyi gong serta 

penari perempuan melakukan gerak khas memanggil arwah. Kadang-kadang suara 

tabuh tambur dan bunyi gong halus mendayu, bagai suara tangis memohon. 

Kadang-kadang bunyi tambur dan gong keras dan nyaring disertai suara payaghau 

dan pakalaka sahut-menyahut.  

 

Para penari wanita dengan gerakan khas zaigho: memanggil arwah. 
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Inilah dinamika ritual zaigho yang berlangsung selama semalam suntuk 

hingga menjelang matahari terbit: Keempat Rato Tau Li‘i bertanya, lalu dijawab 

oleh Rato Urrata dan dirangkum dalam syair adat dan dilagukan oleh Rato Zaigho 

sebagai doa permohonan dan pengharapan kepada Marapu dengan tujuan agar 

Marapu menolong untuk mencari, menemukan dan menghantar arwah Damma 

Ngaku kembali ke rumahnya. 

Sebelum matahari terbit, ritual zaigho harus ditutup. Rato Urrata 

menyatakan bahwa zaigho baga deta telah selesai. Tapi acara masih berlanjut 

dengan ritus lekke ndewa Damma Ngaku, arinya: angkat jiwa Damma Ngaku. 

Ritus lekke ndewa Damma Ngaku dilakukan di ambang pintu gerbang kampung 

Rae. Rato Kaleka memulai upacara dengan meletakkan dua jumput sirih-pinang 

pada tempat yang berbeda sebagai simbol kehadiran arwah Damma Ngaku dan 

Marapu Reipaneghe-Reikadauka yang telah menyambarnya. Rato Kaleka 

mengambil sejumput beras dan menebarkannya di sekitar sirih-pinang simbol 

kehadiran arwah dan Marapu Reipaneghe-Reikadauka. Rato Kaleka 

menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan untuk mengangkat jiwa Damma 

Ngaku dan Marapu Reipaneghe-Reikadauka yang telah menyambarnya. Rato 

Kaleka bertutur: 

Tadi malam saya sudah zaigho di bale-bale 

  Sekarang, siang hari, matahari cerah 

  Saya berangkat dengan ikat kepala yang erat 

  Sekarang saya jelajah padang, sambung siang 

  Saya berangkat untuk mencapai tempat titian kaki 

  Tempat matinya Damma Ngaku. 

   
  Karena kesepakatan di ruang doa 

Keputusan bersama 

Maka membuat rumput putih tersimpul 

Saya angkat rebismu 

Saya pungut tali kendalimu 

Engkau capai pembentuk, engkau raih kecerahan 

Saya buatkan tangga nalo merah 

Saya bentuk jembatan tamian hijau 

Saya abukan gabah padi 

Tungku kebesaran 

Saya perciki dengan air sejuk 

Saya turunkan banjir sungai 

Engkau capai pangkuan kau raih susu. 
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Dua ekor ayam disembelih dan dibakar serta dibelah untuk diselidiki usus 

halusnya apakah arwah Damma Ngaku dan Marapu Reipaneghe-Reikadauka siap 

diangkat. Hasil penyelidikan usus halus ayam oleh kedelapan Rato Marapu 

menyatakan bahwa nadua manu, artinya, arwah Damma Ngaku dan Marapu 

Reipaneghe-Reikadauka siap ―diangkat‖. Ayam dipanggang, hatinya 

dipersembahkan kepada Marapu Repaneghe-Reikadauka, sedangkan dagingnya 

dimakan oleh para peserta. Sebutir telur dipecahkan sebagai persembahan kepada 

roh yang telah mengikat atau memengaruhi arwah Damma Ngaku. Kepada roh 

tersebut, Rato Urrata meminta, agar arwah Damma Ngaku dibebaskan dan 

dibiarkan untuk dibawah pulang ke rumah/kampungnya. Lalu Rato Urrata 

mengambil arwah Damma Ngaku dan Marapu Reipaneghe-Reikadauka yang 

hadir secara simbolis dalam wujud sirih-pinang. 

Acara dilanjutkan dengan ritus oka, yaitu upacara permohonan pembukaan 

pintu gerbang kepada Marapu Gollu Wanno (Marapu kampung). Rato Kaleka 

memimpin suatu doa memohon kepada Marapu Gollu-Marapu Wanno untuk 

membuka pintu kampung agar rombongan dan Marapu masuk ke dalam 

kampung. Dalam oka, Rato Kaleka memberitakan kepada semua yang diangkat 

rohnya: 

Karena semua sudah di ambang pintu dan ambang pagar batu merah 

  Saya hendak masuk halaman, masuk kampung 

  Oleh karena itu, dengan adanya pakalaka-payaghau 

   Dengan iringan tambur dan gong,  

  Kalau kalian ada yang menumpang ekor kuda merah 

  Yang mengikuti dari belakang 

  Saya berikan bagian khusus, 

  Tujuh sirih, tujuh pinang, tujuh uang emas, tujuh telur, 

  Supaya dia tidak masuk halaman, supaya dia tidak masuk kampung, 

  Supaya bersih ujung tanduk, supaya tidak mengalihkan kendali kuda, 

  Itu makanan secukupnya makanan buatan 

  Yang datang dari gua, yang datang dari sawah, 

  Yang masuk dalam tanah, yang diambil sendiri kampung, 

  Supaya sampai sepikul, supaya mencapai kering. 

 

Usai doa, tambur dan gong dibunyikan, rombongan memasuki kampung 

Rae, menuju ke sebuah kubur tempat kerangka Damma Ngaku dikuburkan pada 

tahun 2007. Di depan kubur Damma Ngaku, Rato Kaleka meletakkan sirih-pinang 

simbol kehadiran Reipaneghe-Reikadauka yang telah menyambar Damma Ngaku 

dan bordoa singkat. Lalu Rato Kaleka mengambil sirih-pinang simbol kehadiran 
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Marapu Reipaneghe-Reikadauka memasukannya ke dalam kolaka untuk dibawah 

ke dalam rumah. Acara lekke ndewa berakhir. 

Ritual zaigho malam kedua berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 29 

Oktober 2016, pukul 18.25‖. Tempat pelaksanaannya di pelataran rumah Modu, 

yang disebut zaigho labang dana, artinya di bawah tenda. Suasananya pun 

berubah, gelap, tanpa cahaya, kecuali api unggun kecil yang tetap menyala tidak 

jauh dari tempat pelaksanaan ritual zaigho.  

Ritual zaigho selalu dibuka di balitonga, berupa ritus undangan kehadiran 

para arwah, Marapu dan roh sebagaimana di atas. Tambur dan gong dibunyikan. 

Semua yang hadir beranjak menuju ke tempat perhelatan zaigho labang dana. 

Listrik dan semua cahaya lainnya dimatikan. Satu lampu pelita kecil diletakkan di 

bawah tenda, tepat di hadapan Rato Zaigho dan pemukul gong. Posisi duduk para 

Rato Marapu memungkinkan mereka saling dengar dan berkomunikasi dengan 

baik. Para penari mengambil posisi tidak jauh dari Rato Zaigho dan pemukul 

gong. Para menari menghadap ke arah Rato Zaigho. Rato Zaigho mulai menabuh 

tambur dan melantunkan lagu bersyair adat zaigho. Beberapa saat kemudian ia 

berhenti sejenak setelah salah seorang Rato Tau Li‘i memanggilnya: 

Zaighoooooooooo........ Lalu Rato Zaigho menyahut: Maiiiiiiiiiii, artinya: mari. 

Lalu Rato Tau Li‘i menyampaikan pertanyaan dalam syair adat terkait dengan 

adanya bunyi tambur dan gong serta tarian. Ketiga Rato Tau Li‘i lainnya juga 

berturut-turut menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan keempat Rato 

Tau Li‘i dijawab oleh Rato Kaleka yang mewakili keluarga tuan zaigho. Lalu 

Rato Zaigho merangkum pertanyaan keempat Rato Tau Li‘i dengan jawaban dari 

Rato Urata menjadi satu syair lagu adat yang dipanjatkan sebagai permohonan 

kepada para Marapu. Demikianlah selanjutnya dinamika Ritual zaigho 

berlangsung hingga menjelang fajar menyingsing. Pada malam kedua, ketiga dan 

keempat belum ada tanda-tanda arwah Damma Ngaku turun. Pada pelaksanaan 

zaigho malam kelima arwah Damma Ngaku turun. 

Pada malam kelima, Senin, 31 Oktober sampai dengan Selasa dini hari, 1 

November 2016, suasana berlangsungnya ritual zaigho sangat emosional. Nuansa 

ini sudah sangat terasa pada beberapa jam pertama, ketika Rato Zaigho 
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mendaraskan syair adat penuh semangat dan menggoda para Marapu. Suasana 

pun kian mengharukan saat para penari perempuan dengan semangat sahut-

menyahut pakalaka, baik ketika bunyi tambur dan gong kian mengeras, maupun 

saat ada ajakan payaghau dari para pemukul gong.  

Sewaktu-waktu para penari ikut bernyanyi maiuoooooo-maiuooooooo, 

yang artinya: datanglah-datanglah, dengan suara merayu mengandung tangis. 

Suasana haru menyentuh hati dan perasaan, bagai menangisi seseorang yang baru 

meninggal kian membahana ketika jarum jam menunjuk pukul empat pagi, secara 

tiba-tiba sesuatu bagaikan bintang yang jatuh persis ke arah bumbungan rumah 

Modu sang tuan zaigho. Peristiwa ini langsung disambut dengan suara tangis 

penuh haru, lantaran mereka telah yakin arwah Damma Ngaku telah turun. Hal ini 

tidak serta merta diterima begitu saja, karena harus dibuktikan kebenarannya.  

 

Tangga dan abu dengan tiga tungku, tempat turunnya arwah. 
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Rato Zaigho menyuruh Rato Kodora (RM E), Rato yang ditugaskan secara 

khusus untuk mempersiapkan tangga dan abu serta ketiga tungku, dan dia yang 

menjaga tangga dan abu selama berlangsungnya zaigho, dia pula yang pertama-

tama berwewenang memeriksa pada abu, apakah Damma Ngaku sungguh telah 

turun. Jika arwah Damma Ngaku telah turun, maka akan kelihatan bekas telapak 

kaki atau pun sepatu pada abu. Setelah menyelidiki dengan seksama pada 

permukaan abu, Rato Kodora menemukan bekas telapak kaki pada permukaan 

abu. Karena itu ia menyatakan kepada para Rato Marapu lainnya dan kalayak 

umum, bahwa na burruba Damma Ngaku, artinya bahwa arwah Damma Ngaku 

sudah turun. Para Rato Marapu lainnya pun turut menyelidiki permukaan abu dan 

memberikan kesaksian yang sama bahwa arwah Damma Ngaku telah turun. Berita 

gembira ini disambut dengan tangis haru yang diluapkan dengan tarian, payaghau 

dan pakalaka.  

Tangga harus segera ditebas agar arwah Damma Ngaku tidak dapat 

kembali lagi ke tempat semula. Kendati semua yang hadir tidak ragu lagi bahwa 

arwah Damma Ngaku sudah turun, akan tetapi secara adat, tetap harus dibuktikan 

apakah arwah Damma Ngaku benar-benar telah turun atau belum. Seekor ayam 

disembelih lalu dibakar dan dibelah untuk diselidiki usus halusnya. Hasil 

penyelidikan Rato Zaigho dan ketujuh Rato Marapu lainnya menyatakan na ndua 

manu, artinya ―ayam baik‖. Melalui usus halus ayam telah terbukti bahwa arwah 

Damma Ngaku benar-benar telah turun. 

Dengan menari, Rato Kondora (75 tahun) menghunus pedangnya sambil 

berteriak: Caaaaaaaaaa..... Ia menebas tangga hingga terputus. Tambur ditabuh, 

gong dipukul, sebagian besar peserta menari dan menangis terharu. Modu dan 

kerabatnya tak dapat menyembunyikan rasa haru dan gembira serta kelegahan 

hatinya. Arwah Damma Ngaku, saudara mereka telah kembali ke rumah dan 

kampungnya. Arwah Damma Ngaku yang secara simbolis hadir dalam sirih-

pinang di atas abu diambil dan dimasukkan dalam kolaka. Bersama para Marapu, 

arwah Damma Ngaku diantar masuk ke dalam rumah dan diletakkan pada pojok 

kiri balitonga.  
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Acara selanjutnya adalah yadi panga‘a, artinya: beri mereka makanan. 

Seekor babi dibawah ke pelataran rumah untuk dibunuh dengan cara ditikam. 

Babi ini akan diolah untuk menjadi lauk pada acara makan bersama. Saat makan 

bersama tiba, bagian hati babi dipersembahkan kepada arwah, Marapu dan roh. 

Dengan berakhirnya acara makan bersama, berakhir pula lah pelaksanaan ritual 

zaigho bagi arwah Damma Ngaku. 

 

 

Kampung Waitabar, Waikabubak, Sumba Barat, NTT. Semua yang mati akan berkumpul 

di wanno Marapu (kampung Marapu). 

 

Fungsi dan Makna Ritual Zaigho bagi Penganut Marapu 

Sebagai landasan konseptual untuk menelaah ritual zaigho, penulis 

menggunakan teori ritual sebagaimana dikemukakan oleh Fox James, Victor 

Turner dan Van Gennep. Fox James menekankan tujuan persembahan untuk 

memulihkan hubungan dan memelihara keselarasan antara manusia dengan 

Tuhan; Victor Turner menyatakan bahwa ritual  yang dilakukan oleh masyarakat 

merupakan representasi dari  keyakinannya. Ritual-ritual tersebut dibuat agar 

masyarakat melakukan dan mentaati suatu tatatan sosial tertentu. Ritual dibuat 

untuk pemulihan kondisi dan aspek liminalitas; Van Gennep menguraikan tiga 

kondisi: a. Ritus  separation. b. Ritus marge. c. Ritus aggregation. 

Salah satu unsur terpenting dalam ritual zaigho adalah korban 

persembahan berupa hewan dan makanan. Unsur-unsur tersebut tidak lepas dari 
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kehidupan agraris bertani dan berternak yang menjadi andalan masyarakat Sumba. 

Setiap keluarga hidup dari bertani dan berternak. Ternak dan pertanian adalah 

unsur yang sangat akrab dan mendukung kehidupan masyarakat Sumba. Setiap 

keluarga pasti bertani dan berternak. Oleh karena itu, penganut Marapu menaruh 

hormat pada hewan dan tanaman dan percaya bahwa mereka mempunyai jiwa. 

Sehingga jika terjadi malapetaka pada mereka pun harus di-zaigho-kan. 

Persembahan korban hewan adalah bagian dari sesaji bagi arwah leluhur, 

Marapu dan roh. Persembahan tersebut bertujuan untuk memulihkan hubungan 

dan memelihara keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, roh leluhur, 

dan roh alam. Oleh karena itu, ritual zaigho selalu disertai dengan persembahan 

korban hewan (Fox, James J., 1984). Persembahan hewan juga bertujuan untuk 

menyentuh dan menyenangkan hati para leluhur, roh dan Marapu dengan harapan 

mereka menjawab permintaan, menjaga, melindungi dan memberkati manusia. 

Pelaksanaan ritual zaigho merupakan ekspresi kepercayan masyarakat 

suku Lamunde di Loura yang berkepercayaan Marapu. Hal ini sejalan dengan 

Victor Turner (Dalam Winangun, Wartaya. 1990:11) yang menyatakan bahwa 

ritual yang dilakukan oleh masyarakat merupakan representasi dari  

keyakinannya. Ritual-ritual tersebut dibuat agar masyarakat melakukan dan 

mentaati suatu tatatan sosial tertentu. Ritual dibuat untuk pemulihan kondisi. 

Kondisi itu digolongkan dua, yakni krisis atau peralihan hidup (kelahiran, 

perkawinan dan kematian) dan gangguan. Dengan kata lain, pelaksanaan ritual 

zaigho mengandung pesan moral sosial agar masyarakat suku Lamunde mengikuti 

dan mentaati suatu tatanan sosial yang berkaitan dengan kematian yang tidak 

wajar. Itu berarti bahwa pelaksanaan ritual zaigho berorientasi ganda, yaitu 

orientasi vertikal dan orientasi horisontal. Di satu sisi ritual ini merupakan 

ekspresi dan representasi keyakinan penganut Marapu, tapi di sisi lain ritual 

tersebut merupakan suatu tatanan sosial yang sedang dipraktekkan agar dilakukan 

dan ditaati oleh masyarakat penganut Marapu. 

Penganut Marapu melaksanakan ritual zaigho sebagai solusi untuk 

menyelesaikan persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Masalah utama adalah 

adanya konflik antara manusia dengan Marapu hingga terjadi malapetaka yang 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

292 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

menelan korban padi, jagung, pisang, babi dan nyawa Damma Ngaku. Konflik 

tersebut berawal dari Yani (kakek daripada Damma Ngaku) yang ingkar janji 

kepada Marapu. Pada waktu itu, Yani (anak tunggal) meminta kepada Marapu 

agar diberi keturunan (anak). Isi perjanjian antara Yani dan Marapu adalah: Jika 

Marapu memenuhi permohonan Yani, maka Yani akan mengadakan zaigho. 

Setelah mendapat 5 orang anak, Yani tidak memenuhi janjinya hingga mati. 

Akibatnya, menurut kepercayaan Marapu, malapetaka demi malapetaka menimpa 

anak-anak dan cucu-cucunya. Menurut kepercayaan Marapu, suatu janji adat yang 

tidak dilaksanakan oleh Yani, akan menjadi tanggungan anak-anak dan cucu-

cucunya. Kondisi inilah yang mendorong Modu untuk melaksanakan ritual zaigho 

guna menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan 

oleh Victor Turner bahwa ritual, dalam hal ini, ritual zaigho memiliki fungsi 

sosial melalui resolusi konflik. Ritual dibuat untuk menjadi sebuah pemulihan 

kondisi dalam masyarakat. 

Aspek penting yang diungkapkan oleh Victor Turner dalam kaitannya 

dengan fungsi ritual adalah liminalitas. Liminalitas adalah keadaan dimana 

seorang individu mengalami keadaan ambigu, yakni keadaan neither here nor 

there (tidak di sini dan juga tidak di sana). Berarti, individu sedang masuk ke 

tahap betwixt (di tengah-tengah) dan between (antara). Seseorang telah atau 

sedang meninggalkan masa tertentu tetapi juga sedang masuk masa tertentu. Fase 

inilah yang dialami oleh arwah Damma Ngaku, yaitu fase liminalitas. Di satu sisi 

ia telah meninggalkan kehidupan nyata, komunitas sosialnya di dunia ini ketika ia 

mati, tapi di sisi lain ia belum dapat masuk ke dalam tahap berikutnya yakni 

masuk dalam status hidup baru bersama kalangan arwah leluhur. Dalam 

kepercayaan Marapu, pada fase itu, arwah Damma Ngaku masih berada di padang 

dan menyatu dengan roh yang ada di tempat tersebut, bahkan rohnya 

bergentayangan. Inilah fase yang sangat genting bahkan mengerikan. Lebih 

daripada itu, bahwa dari dirinya sendiri Damma Ngaku tidak berdaya untuk 

kembali ke komunitas lamanya, tetapi juga tidak berdaya untuk beralih ke 

komunitas sosialnya yang baru. Untuk itu diharuskan agar kerabatnya melakukan 

suatu ritual zaigho yang membantunya keluar dari fase liminalitas tersebut. Hal 
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ini senada dengan apa yang diuraikan oleh Van Gennep (Koentjaraningrat. 

1985:56) bahwa ritus dan upacara mencakup: a. Ritus bagian dari separation 

manusia melepaskan kedudukannya yang semula. b. Ritus bagian dari marge 

manusia yang dianggap mati dan dalam keadaan seperti tak tergolong dalam 

lingkungan manapun. c. Ritus bagian dari aggregation mereka diresmikan ke 

dalam tahap kehidupannya serta lingkungan sosialnya yang baru. 

Pada fase liminalitas ini, menurut kepercayaan Marapu, Damma Ngaku 

tidak berdaya. Dari dirinya sendiri, arwahnya tidak dapat kembali ke rumah dan 

kampungnya; dia juga tidak bisa masuk ke kampung para leluhur; dia tidak dapat 

melakukan apa-apa, termasuk tidak dapat makan dan minum. Dalam kondisi ini, 

arwah Damma Ngaku menderita sengsara, karena tidak makan dan minum seperti 

sedia kala, bahkan arwahnya dapat dipengaruhi dan bersekutu dengan roh halus. 

Pernyataannya melalui mimpi kepada Modu bahwa ia kelaparan, karena tidak 

makan dan minum selama beberapa tahun, dan hanya makan buah ara hijau, 

memberikan gambaran bagi Modu dan kerabatnya bahwa arwah Damma Ngaku 

sangat menderita. 

Bagi penganut Marapu, jika arwah Damma Ngaku dibiarkan berlama-lama 

menderita di padang, hal itu tidak saja menyengsarakan dia, tapi dimaknai bahwa 

arwahnya akan terus mengganggu dan mendatangkan berbagai malapetaka lain 

bagi Modu dan kerabatnya, juga bagi orang lain. Oleh karena itu, untuk 

menyelamatkan arwah Damma Ngaku, pihak Modu dan kerabatnya lah yang 

harus bertindak. Satu-satunya cara yang dipakai adalah mengikuti dan 

melaksanakan tradisi ritual zaigho. Karena dalam ritual zaigho, Modu dan 

kerabatnya meminta kepada arwah leluhur dan Marapu untuk menolong 

menyelamatkan arwah Damma Ngaku, dengan mengangkat jiwanya, menemukan 

dan mengantarnya kembali ke rumah.  

Ritual zaigho yang turun temurun masih dilaksanakan oleh masyarakat Loura 

di Sumba, NTT., menjadi tanda bahwa tradisi tersebut masih memiliki fungsi bagi 

masyarakat pendukungnya. Sampai sekarang, ritual zaigho merupakan ritual yang 

diminati dan dianggap berguna untuk menunjang keberadaan, kebertahanan dan 

keberlanjutan hidup penganut Marapu di Sumba. Pada pembahasan di atas telah 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

294 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

disebutkan tujuh point tujuan ritual zaigho.  Tujuh tujuan ritual zaigho tersebut 

sekaligus menunjukkan fungsi ritual zaigho. Dalam kaitan dengan zaigho bagi 

arwah Damma Ngaku patut disebutkan beberapa fungsi lain dari ritual zaigho, 

yaitu (8) memulihkan hubungan antara arwah Yani (kakek Damma Ngaku) 

dengan Marapu; (9) memulihkan hubungan arwah Yani dengan arwah Damma 

Ngaku; (10) peringatan dan ajaran moral agar manusia menjaga keselarasan dan 

harmoni hidup dengan alam dan Marapu; (11) tontonan hiburan; (12) kesempatan 

mengais rejeki; (13) memberikan rasa lega dan ketenangan batin bagi Modu dan 

kerabatnya. 

 

KESIMPULAN 

Penganut Marapu memiliki kerendahan hati dan religiusitas yang tinggi. 

Hal ini terungkap dalam kepercayaan Marapu. Pengalaman akan adanya kekuatan 

yang melebihi kekuatan manusia menyadarkan masyarakat Sumba tentang 

keterbatasan dirinya, merasa kecil dan tak berdaya. Kesadaraan akan keterbatasan 

itu menimbulkan keyakinan masyarakat Sumba akan adanya Pencipta dan 

Pengatur kehidupan yang disebutnya Magholo-Marawi. Di satu sisi, Magholo-

Marawi begitu agung dan mulia, tak bernama dan tak disebut nama, jauh dan 

menakutkan, tapi di sisi lain Dia diharapkan menjadi pelindung dan pemberi 

berkat, dekat dengan manusia. Untuk itu masyarakat Sumba ingin mendekatkan 

diri, menghormati dan menyembah Magholo-Marawi dengan melakukan berbagai 

ritual.  

Dalam ritual diungkapkan nilai dan makna pengorbanan serta harmonisasi 

hidup dengan menggunakan medium. Medium penghubung antara manusia dengan 

Magholo-Marawi adalah para leluhur yang disebut Marapu. Bagi masyarakat 

Sumba, hubungan manusia yang masih hidup dengan leluhurnya tidak putus 

melainkan terus terjalin. Para leluhur dianggap dekat dengan Magholo-Marawi, 

karena itu mereka menjadi pengantara antara manusia dengan Magholo-Marawi. 

Berbagai peristiwa kehidupan selalu dijalankan dalam konteks religi, seperti 

kelahiran, perkawinan, kematian, berkebun, panen. Berkat dari Magholo-Marawi 

akan nyata dalam hidup yang sehat, panen yang berhasil, ternak yang sehat dan 

berkembang biak. Sebaliknya, berbagai musibah dan petaka yang terjadi, seperti 
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kematian tidak wajar, selalu dikaitkan sebagai murka dari Magholo-Marawi 

(termasuk Marapu). 

Kematian adalah peristiwa yang sangat penting dan genting karena terjadi 

peralihan dari hidup di dunia dan kembali kepada Magholo Marawi. Bagi mereka 

yang mati secara wajar akan dikuburkan menurut adat penguburan biasa, 

sedangkan mereka yang mati secara tidak wajar harus dibuatkan ritual zaigho. 

Zaigho adalah ritual untuk memulihkan hubungan yang terganggu antara manusia 

dengan Magholo-Marawi (termasuk Marapu) juga memulihkan hubungan antara 

manusia dan menyelamatkan arwah orang yang mati secara tidak wajar. Dengan 

pertolongan para leluhur dan para Marapu arwah tersebut dicari, ditemukan dan 

dibawa kembali ke rumahnya untuk kemudian kembali kepada Magholo-Marawi. 

Jadi, kerabat bertanggung jawab dan mengusahakan rekonsiliasi atau memulihkan 

hubungungan dan menjaga harmonisasi baik antara manusia yang masih hidup 

maupun antara manusia dengan arwah kerabat, roh-roh, leluhur, Marapu maupun 

dengan Magholo-Marawi. 

Pelaksanaan ritual zaigho dengan benar dan utuh akan memulihkan 

hubungan yang terganggu, tetapi juga menjadi sarana pemersatu, sarana intergrasi 

anggota kerabat/suku dan masuk serta diikat dalam tatanan moral. Ritual zaigho 

juga mengandung makna solidaritas dan sosial, karena anggota kerabat saling 

mendukung dan menopang, yang dalam istilah peneliti tercipta semacam arisan 

kerabat dan suku. Artinya kerabat yang datang ke tuan zaigho membawa bahan 

makanan yang menjadi kebutuhan zaigho untuk meringankan beban biaya. Kelak 

tuan zaigho juga akan melakukan hal yang sama, seolah-olah membawa kembali 

bahan makanan yang pernah dibawa oleh kerabat tersebut. Makna sosial ritual ini 

adalah tontonan dan hiburan bagi masyarakat. Ritual ini juga mendatangkan rejeki 

bagi para pedagang. Tujuan utama ritual zaigho tercapai dengan keselamatan 

arwah Damma Ngaku dan memberikan rasa lega dan ketenangan batin bagi Modu 

(tuan zaigho) dan kerabatnya. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Bentuk 

pasangan berdekatan pada wacana ILK dalam wacana ILK. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan 

data yang berupa tuturan yang menunjukkan adanya model 

pasangan berdekatan dalam percakapannya, adanya hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam percakapan, adanya bagian pertama dan 

kedua dalam pasangan berdekatan pada wacana ILK yang terdapat 

pada wacana ILK. Tuturan-tuturan tersebut dideskripsikan untuk 

menjawab fokus penelitian, kemudian dianalisis untuk mencapai 

tujuan penelitian. Sumber data pada penelitian ini terdiri atas tiga 

hal yakni lokus data, fokus data, dan korpus data. Lokus data 

diperoleh melalui studi dokumen pada situs www.youtube.com. 

Situs tersebut memuat kumpulan hasil tayang acara ILK di televisi 

yang diputar mulai januari 2015. Adapun pengambilan data mulai 

bulan Januari 2015 sampai Februari 2016. Dalam rentangan waktu 

tersebut terkumpul video sebanyak 18 episode. Berdasarkan hasil 

analisa data diperoleh hasil bahwa Pasangan Berdekatan menjadi 

Pasangan Berdekatan pengajuan Prefered – Setuju Bentuk Asertif.  

Kata kunci: pasangan berdekatan 

ABSTRACT 

This study aims to describe the form of adjacent pairs on ILK 

discourse in ILK discourse. The type of this research is descriptive 

by using qualitative approach. This research is done by describing 

the data in the form of speech which shows the existence of the 

model of adjacent pair in conversation, the things that need to be 

considered in conversation, the first and second part in the 

adjacent pair on discourse ILK contained in ILK discourse. 

Speeches are described to answer the focus of research, then 

analyzed to achieve research objectives. The data source in this 

research consists of three things namely data locus, data focus, and 

data corpus. The data focus was obtained through document 

studies on the www.youtube.com website. The site contains a 

collection of ILK show results on television that aired starting 

januari 2015. The data collection from January 2015 to February 

http://www.youtube.com/
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2016. Within a period of time are collected video as many as 18 

episodes. Based on the results of data analysis obtained the result 

that the Partner Closely to the Couple Approach Prefered 

Approval - Agree Assertive Form. 

Keyword : Adjecentcy Pairs 

PENDAHULUAN 

Terdapat tiga model yang dikemukakan oleh Levinson (1983) untuk 

mengenali struktur percakapan, yakni (1) model turn talking/gilir wicara, (2) 

model adjacency pair, dan (3) model overall organization. Berdasarkan pembagian 

ketiga jenis model tersebut, yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pada 

model adjacency pair. Model berganti berbicara (turn talking) dan model 

pengelompokan besar (overall organization) dapat lebih mudah dianalisis karena 

kedua model ini akan terlihat jika model pasangan bersesuaian telah dianalisis 

terlebih dahulu dan beberapa pakar mengungkapkan kedua model ini merupakan 

bagian dari model pasangan bersesuaian. Pada model turn talking, hanya akan 

terlihat bahwa dalam percakapan itu seorang partisipan, misalnya (A) akan 

berbicara kemudian berhenti. Partisipan lainnya, misalnya (B) akan memulai 

pembicaraan. Demikian seterusnya saling berganti. Oleh karena itu akan terbentuk 

A-B-A-B-A-B.  

Contoh:  

(1) A: ―Mau kemana ?‖ 

B: ―Ke Medan.‖ 

A: ―Naik bus ?‖ 

B: ―Enggak, naik kereta api aja lebih nyaman.‖ 

A: ―Selamat jalan, ya.‖ 

B: ―Terimakasih. 

 

Model analisis struktur percakapan overall organization hanya dianalisis 

dengan cara membagi percakapan ke dalam unit-unit percakapan sehingga 

diperoleh bagian pendahuluan, bagian inti atau isi, dan bagian penutup percakapan 

(Purba, 2002:107-109). Peralihan tutur ini dapat berupa pergantian pembicara. 

Kaidah dasar yang pertama yang dimaksudkan adalah jika pergantian tutur ini 

telah ditunjuk dengan menunjuk pembicara berikutnya. Dasar kedua, yakni jika 

pergantian tutur tidak ditentukan sebelumnya, peserta percakapan itu akan 
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menentukan sendiri siapa yang harus berbicara pada giliran berikutnya setelah 

pembicara memberikan kesempatan pada peserta lainnya. Dasar yang ketiga 

adalah jika pergantian tutur tidak ditentukan sebelumnya dan peserta yang lainnya 

tidak mengambil inisiatif untuk menjadi pembicara, pembicara yang terdahulu 

dapat melanjutkan pembicaraannya.  

Pengalihan penutur menggambarkan keteraturan proses percakapan. 

Wujud keteraturan itu dapat dilihat dengan mudah dari rangkaian tindak tutur 

yang direpresentasikan menjadi pasangan berdekatan. Pada hakikatnya, 

adjencency pair merupakan rangkaian dua tuturan yang bersebelahan satu sama 

lainnya dan dihasilkan oleh dua penutur yang berbeda (Schegloff dan Sacks dalam 

Duranti, 2000:250), atau rangkaian dua tuturan yang berdekatan yang dihasilkan 

oleh penutur yang berbeda dan diurutkan sebagai bagian pertama dan bagian 

kedua (Schiffrin, 1994:340). 

Rangkaian tuturan yang bersebelahan atau pasangan berdampingan akan 

banyak dijumpai pada tayangan-tayangan yang bergenre Talk Show, dimana salah 

satunya adalah tayangan Talk Show Indonesia Lawak Klub (ILK). Acara ini 

merupakan suatu acara bincang-bincang komedi yang dihadiri beberapa komedian 

ternama. Sesuai dengan jargonnya yakni ―Menyelesaikan Masalah Tanpa Solusi‖, 

dalam tayangan ini menghadirkan banyak sekali variasi percakapan yang diiringi 

oleh perdebatan-perdebatan baik dengan audiens, panelis maupun moderator. 

Tidak jarang dalam percakapan tersebut terdapat interupsi, sisipan atau 

sanggahan-sanggahan atas percakapan yang dilakukan, dimana hal tersebut akan 

semakin memperkaya analisa terkait adjencency pair. Hal inilah yang menjadi 

dasar penulis untuk memiliki tayangan Talk Show Indonesia Lawak Klub (ILK).   

Untuk mengetahui adjencency pair yang terdapat dalam percakapan, 

kutipan dalam Talk Show Indonesia Lawak Klub di Trans 7; 

(2) Pn : Luar biasa sekali penampilannya. Kita mengingat yang namanya 

Globalisasi, dimana sekarang ini banyak sekali yang namanya orang itu bekerja di 

Negara mana saja, jadi persaingannya semakin ketat seperti di e…. 

 MEA MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Itu sekarang aja kita akan 

besaing dengan orang-orang ASEAN. Nah, ini patut ditanyakan bagaimana 

seorang Jono menyukai musik blues dan bekerja di Indonesia. 
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Pt2 : Pak pak 

Pn : Jono yang ditanya 

Pt3 : Oh Jono 

Pn : Iya 

Pt3 : Saya siapa pak? 

Pn : Jontor. Ini saya mau tanya dulu nih sebelumnya kenapa Jono kok 

menyukai blues? ini mengingatkan bahwa yang namanya Indonesia musiknya itu 

tumbuh awalnya itu dari blues seperti grup pertama yang paling terkenal koes 

blues. 

Pt4 :  Koes plus 

Pt3 :  Kalau menurut saya Jono tidak normal 

Pn :  Kenapa? 

Pt3 :  Yang suka blues itu perempuan … 

Pt1 :  Itu baju Pak itu baju 

Pn :  Baju itu blues iya.  

  Ini Jono ini asalnya dari United Kingdom 

Pt1 :  Iya, saya e perkenalkan diri dulu ya 

Pn :  Oh silahkan silahkan silahkan 

Pt3 :  Ayo dong heh tstst.  

  Itu namanya perkenalkan duduk 

Pt1 :  Saya dari Badan Urusan Lelaki Yang Repot Sama Kerjaan 

Pn :  Disingkat apa itu? 

Pt1 :  Bulerepotan 

Pn :  Bulepotan 

    Jono ini asalnya dari 

Pt1 :  UK  

Pn :  UK  

Pt1 :  Iya Utan Kayu 

Pn :  Oh, I speak UK, You and I sweke oke 

Pt1 :  Oke yes 

Pn :  Ini asalnya kenapa tiba-tiba datang ke Indonesia apakah mer e 

memang tertarik dengan Negara Indonesia 

Pt1 :  Eh, saya pertama kesini mau jualan batu 

Pn :  Oh jual batu?  

Pt1 :  Iya 

Pn :  Datanglah ke Aceh 

Pt1 :  Enggak, kesini, saya ke Jakarta saya cari batu saya jualan batu 

Pn :  Batu apa yang anda jual? 

Pt1 :  Saya jual batu akik, batu ninik, batu opa oma 

Pn :  Apa batu aki itu, batu aki batu nenek aaah.. 

Pt1 :  Saking banyak batunya pak, saya ujung-ujungnya batu kencing. 

Saking banyaknya 

Pn : Kencing batu, heh ini coba bule itu gitu MD dengan DM ya, diterangkan 

menerangkan kencing batu bukan batu kencing 

Pt3 :  Kalau sudah kencing batu itu tungguin lagi, ada kencing pasir, 

kencing semen loe bangun ntar 

Pn :  Langsung bikin rumah ntar 
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Ujaran sering dimunculkan dalam pasangan berdekatan ILK karena untuk 

menarik lawan bicara melakukan tindakan. dalam percakapan tersebut dilakukan 

pada forum besar yang penuturnya cukup banyak (2-3orang lebih), namun sering 

terdapat permasalahan tentang struktur percakapan model pasangan berdekatan 

dan sering tidak ada kejelasan mengenai pasangan berdekatan yang diberikan, 

sehingga, ILK merupakan objek penelitian yang cocok untuk diteliti.  

Sesuai dengan permasalahan dalam percakapan yang sering muncul 

tersebut, struktur percakapan model adjencency pair menjadi menarik untuk 

diteliti dengan analisis percakapan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil 

judul Pasangan Berdekatan dalam Wacana Talk Show Indonesia Lawak Club. 

Untuk membahas masalah tersebut menggunakan analisis struktur percakapan. 

Pokok kajian dalam penelitian ini adalah model struktur percakapan yang 

digunakan pada acara Talk Show Indonesia Lawak Klub pada Trans 7. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakah yang perlu diperhatikan 

dalam percakapan, bagaimanakah terjadinya struktur percakapan dalam ILK, 

bagaimanakah struktur preferensi dalam pasangan adjacency pair, bagaimana 

inisiasi, respon, dan feedback dalam ILK. 

 

A. Fokus 

1. Rentangan Fokus 

Ada beberapa fokus yang menarik untuk dikaji dari acara Talk Show ini 

dengan menggunakan analisis struktur percakapan. Fokus tersebut adalah: 

bagaimana bagian pertama dan bagian kedua dalam pasangan berdekatan pada 

wacana ILK. Terkait dengan fokus pertama, pada interaksi percakapan terdapat 

struktur. Struktur dalam sebuah percakapan tersebut dapat dikaji melalui ilmu 

pragmatik. Ilmu pragmatik yang sesuai pada acara Talk Show ILK adalah 

adjencency pair, karena melalui adjencency pair dapat dilihat antara penutur dan 

pututur yang saling bertukar informasi. 

2.Batasan Fokus 

Dalam penelitian ini dikaji struktur percakapan dari tayangan televisi. 

Objek kajian dibatasi pada tayangan ILK Trans 7. Tayangan ILK yang menjadi 
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fokus adalah tayangan yang bertopik jomblo, mencari rejeki di negara orang, film 

kartun, fenomena boyband dan girl band, dewasa sebelum waktunya, dan trend 

2015. Kajian pragmatis untuk analisis struktur percakapan difokuskan pada apa 

saja yang perlu diperhatikan dalam percakapan, bagaimana terjadinya struktur 

percakapan dalam ILK, bagaimana struktur preferensi dalam pasangan adjencency 

pair, dan bagaimana inisiasi, respon, dan feedback dalam ILK. 

3.Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan batasan fokus, fokus penelitian ini adalah 

Bentuk pasangan berdekatan pada wacana ILK 

 

LANDASAN TEORI 

Pasangan Berdekatan(Adjencecy Pair) 

Pasangan berdekatan menurut Cutting (2002 dan 2003) adalah hubungan 

antara tindakan dan isi dari percakapan yang berupa pasangan dari ungkapan 

dalam penggantian pembicaraan. Penjelasan yang disampaikan oleh Cutting 

tersebut sangat tepat karena pasangan berdekatan tersebut dapat digambarkan 

sebagai hubungan antara tindakan dan isi percakapan yang dilakukan oleh petutur 

terhadap tindakan dan isi dari tuturan yang diujarkan oleh Penutur dalam 

percakapan dengan adanya penggantian pembicaraan antara Penutur dan Petutur 

di dalamnya. 

Levinson (1983:308) tidak menjelaskan pengertian pasangan berdekatan, 

tetapi hanya menjelaskan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pasangan 

berdekatan. Masalah pertama yang timbul adalah urutan penyisipan (insertion 

sequences). Pada peristiwa tersebut pertanyaan yang diajukan oleh Penutur dan 

jawaban yang disampaikan oleh Petutur yang saling bertumpukan. Masalah lain 

yang dapat terjadi adalah relevansi kondisional (conditional relevance). Sebuah 

peristiwa pada bagian pertama yang diucapkan, kemudian diucapkan lagi sebelum 

bagian kedua diucapkan. Selanjutnya pra urutan (pre-sequences), urutan yang 

dikategorikan ke dalam pengambilan giliran dalam bentuk-bentuk yang lebih 

spesifik. 
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Penjelasan Levinson tentang pasangan berdekatan memang sangat berbeda 

dengan penjelasan dari para ahli sebelumnya. Namun dalam hal ini, Levinson 

hanya menunjukkan dan sedikit menjelaskan bahwa dalam pasangan berdekatan 

memiliki beberapa permasalahan yang terjadi dalam urutan penyisipan (insetion 

sequences), relevansi kondisional (conditional relevance), dan pra urutan (pre-

sequence). 

Menurut Cook (1989:53-57), pasangan berdekatan pada sebuah 

percakapan dapat terjadi apabila tuturan Penutur yang dapat memunculkan tuturan 

lainnya sebagai reaksi atau tanggapan. Pasangan berdekatan terdiri atas dua 

tuturan, yakni tuturan yang pertama merupakan pemicu munculnya tuturan 

berikutnya; sedangkan tuturan berikutnya merupakan tanggapan dari tuturan 

sebelumnya. Cook membedakan kedua tuturan tersebut menjadi dua macam, yaitu 

tuturan yang disukai dan yang tidak disukai. Misalnya adanya tanggapan dari 

tuturan permintaan adalah tanggapan menyetujui permintaan tersebut atau 

tanggapan penolakan. Tanggapan menyetujui merupakan tanggapan yang disukai, 

sedangkan yang tidak disukai adalah tanggapan yang tidak diharapkan dari 

Petutur. Menurut Cook criteria dalam menentukan tanggapan yang disukai dan 

tidak disukai tersebut tidak bersifat mutlak. 

Berdasarkan uraian terkait Adjencecy Pair (pasangan berdekatan) diatas, 

maka dapat ditarik benang merah bahwa Adjencecy Pair (pasangan berdekatan) 

pada dasarnya merupakan dua tuturan yang berpasangan, berurutan, atau 

berdekatan yang dituturkan oleh dua pembicara secara berurutan pada bagian 

pertama dan kedua sehingga bagian pertama memerlukan bagian atau jarak 

tertentu (jeda) dari bagian kedua. 

 

B. Bentuk Pasangan Berdekatan 

Bentuk percakapan dalam pasangan berdekatan yang baik yaitu lawan 

bicara tidak boleh terlalu cepat menunggu berbicara untuk merespon kalimat dari 

penutur. Penelitian Beattie dan Barnard (1979) dalam Dardjowidjojo (2003:126) 

menemukan jarak antara pembicara berhenti dan lawan bicara menjawab adalah 

0.2 detik. Apabila lebih pendek dari itu maka lawan bicara memberikan respon 
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terlalu cepat dan apabila lebih lama maka memgakibatkan kesenyapan. Struktur 

percakapan sangat diperlukan pada percakapan untuk menghasilkan percakapan 

yang sesuai dangan tujuan bersama, sehingga menghasilkan aturan-aturan dalam 

urutan atau struktur percakapan. Schegloff yang dikutip oleh Trahutami (2012), 

memberikan rambu-rambu dalam menentukan bentuk pasangan berdekatan. 

Menurutnya pasangan berdekatan harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

1. paling panjang terdiri dari dua ujaran; 

2. letak ujaran berdekatan dalam komponen ujaran; 

3. tiap ujaran dihasilkan oleh pembicara yang berbeda; 

4. terdiri atas dua bagian (bagian pertama menuntut hadirnya bagian kedua 

yang sesuai). 

Arvianti (2010), juga menjelaskan bahwa adjencency pair merupakan 

istilah yang biasa digunakan untuk pasangan ujaran yang berkesinambungan. 

Adjencency pair bentuknya terdiri pasangan 2 ujaran yang: 

1. berdekatan (adjencent); 

2. diujarkan oleh 2 penutur; 

3. terdiri atas bagian pertama dan bagian kedua; 

4. berpola, bagian pertama membutuhkan bagian kedua yang relevan, 

misalnya pertanyaan membutuhkan jawaban, pemohon menginginkan 

penerimaan, dan sebagainya. 

Pada sisi lain terdapat 2 kemungkinan respon pada bagian kedua dari 

adjencency pair, yaitu preferred dan dispreferred. Preferred merupakan bagian 

kedua dari ujaran yang diharapkan atau memang diinginkan oleh penutur. 

Sedangkan untuk dispreferred merupakan bagian kedua dari ujaran yang tidak 

diinginkan oleh penutur. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan 

kemungkinan bagian kedua dari adjencency pair (Arvianti, 2010). 

Tabel 2.1 

Kemungkinan Bagian Kedua Dari Pasangan Berdekatan 

Bagian pertama Bagian kedua 

 Preferred  Dispreferred  

Pernyataan Setuju  Tidak setuju 

Undangan  Diterima  Ditolak 
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Penawaran  Diterima  Ditolak 

Pengajuan  Setuju Tidak setuju 

Permohonan Diterima  Ditolak  

Sumber: Arvianti (2010) 

Lenvinson kemudian menambahkan adanya istilah menyalahkan untuk 

bagian pertama, yang kemudian direspon dengan bantahan (preferred) atau 

pengakuan (dispreferred) (Arvianti, 2010). Selanjutnya, Affandi (2013) 

mencontohkan beberapa kemungkinan pasangan ujaran terdekat, yaitu salam 

diikuti salam, panggil diikuti jawab, tanya diikuti jawab, salam pisah diikuti salam 

jalan, menuduh diikuti (a) mengakui, (b) mengingkari, (c) membenarkan, (d) 

memaafkan diri, dan (e) menentang, menawari diikuti (a) menerima dan (b) 

menolak, memohon diikuti (a) mengabulkan, (b) menangguhkan, (c) menolak dan 

(d) menantang, Pujian diikuti (a) menerima, (b) menyetujui, (c) menolak, (d) 

menggeser, dan (e) mengembalikan. 

Schegloff (1970) memberikan rambu-rambu dalam menentukan pasangan 

ujaran terdekat ini. Menurutnya pasangan terdekat memenuhi persyaratan: 

1. Paling panjang terdiri atas dua ujaran. 

2. Letak ujaran berdekatan dalam komponen ujaran. 

3. Tiap ujaran dihasilkan oleh pembicara yang berbeda. 

4. Terdiri atas dua bagian (bagian pertama menuntut hadirnya bagian kedua yang 

sesuai). 

Pada pasangan berdekatan terdapat sebuah aturan dalam penggunaannya, 

yakni menghasilkan bagian pertama dari beberapa pasangan, arus pembicara harus 

berhenti berbicara, dan pembicara selanjutnya harus menghasilkan batas dari 

bagian kedua pada pasangan yang sama. 

Selain itu, pasangan berdekatan menurut Schegloff (1982) apabila dilihat 

dari bentuk responnya juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut; 

1) Pasangan berdekatan yang membutuhkan respon verbal, contohnya pada 

pasangan berdekatan bentuk pertanyaan dan jawaban, pertanyaan membutuhkan 

jawaban sebagai respon berupa respon verbal 

2) Pasangan berdekatan yang membutuhkan respon non verbal, contohnya 

pada pasangan berdekatan bentuk imperatif yang menghendaki respon berupa 

tindakan atau juga disebut respon nonverbal 
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3) Pasangan berdekatan non respon, maksudnya pasangan berdekatan ini 

tidak membutuhkan respon samala sekali karena bersifat retorik. Dua kategori 

sebelumnya, dapat juga termasuk dalam kategori ini. 

Dalam menganalisis pasangan berdekatan ini terdapat kesulitan, misalnya 

dalam percakapan sehari-hari Pn atau Pt sering menghilangkan beberapa bagian 

tuturan dalam percakapan atau juga adanya rangkaian urutan penyisipan (insertion 

sequence). Selain rangkaian sisipan, pasangan berdekatan ini sering kali mendapat 

rangkaian tambahan. Cook (1989:54-55) menyebutnya sebagai rangkaian samping 

(side sequences) dan pra-rangkaian (pre-sequences). Rangkaian tambahan tersebut 

berfungsi sesuatu, misalnya sebagai pengantar. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

bentuk pasangan berdekatan merupakan jarak atau jeda waktu dalam sebuah 

percakapan yang dilakukan oleh pembicara dan lawan bicara, yang diatur dalam 

persyaratan tertentu dan dengan jenis-jenis tertentu pula. Selain itu bentuk 

pasangan berdekatan juga diklasifikasikan berdasarkan responnya.  

 

METODE 

Jenis penelitian 

Sesuai dengan fokus dan tujuan yang ada dalam penelitian ini, jenis 

penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang berupa tuturan 

yang menunjukkan model pasangan berdekatan dalam percakapannya, hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam percakapan, adanya bagian pertama dan kedua 

dalam pasangan berdekatan pada wacana ILK. Tuturan-tuturan tersebut 

dideskripsikan untuk menjawab fokus penelitian, kemudian dianalisis untuk 

mencapai tujuan penelitian. 

Pemilihan jenis metode deskriptif dilakukan karena data tuturan dalam 

tayanangan ILK memuat data-data yang dapat dikaji menggunakan teknik analisis 

percakapan. Djajasudarma (1993:8-9) mengungkapkan bahwa tujuan metode 

deskriptif adalah untuk menggambarkan dengan jelas tentang objek yang diteliti 

secara alamiah.  
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Lincon dan Guba (Moleong, 2002:6-7) menyatakan metode ini dipilih 

berdasarkan pada, (1) data yang dikumpulkan bukan angka-angka melainkan 

berupa kata-kata atau kalimat, (2) analisis data bukan dimaksudkan untuk 

membuktikan kebenaran hipotesis, (3) fokus permasalahan menentukan 

batasannya. 

Sumber Data 

Sumber data dan data penelitian ini terdiri atas tiga hal yakni lokus data, 

fokus data, dan korpus data. Lokus data diperoleh melalui studi dokumen pada 

situs www.youtube.com. Adapun pengambilan data mulai Januari 2015 sampai 

Februari 2016. Dalam rentangan waktu tersebut terkumpul video sebanyak 18 

episode.  

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu instrumen 

pengumpulan data dan instrumen penganalisisan data. Instrumen  penelitian  ini 

terdiri atas peneliti, kartu data, dan buku catatan penelitian.  

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penyediaan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumenter dan metode simak. Pada metode simak digunakan teknik lanjutan 

berupa teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat.  

Metode dokumenter dilakukan dengan cara menelusuri dan mengunduh 

video yang tersimpan secara online di www.youtube.com. Berdasarkan metode 

dokumenter, teknik yang digunakan dalam penyediaan data yaitu teknik simak 

bebas libat cakap dan teknik catat. Teknik simak bebas libat cakap dilakukan 

pengamatan terhadap penggunaan bahasa oleh para penutur dan petutur pada 

wacana humor ILK  

Berdasarkan kedua metode tersebut, penyediaan data penelitian dapat 

diskemakan sebagai berikut: 

 

 

 

Bagan 3.1. Prosedur Penyediaan 

http://www.youtube.com/
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Teknik Penganalisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penganalisisan ini menggunakan 

teknik deskriptif. Menurut Sunarto (2001:157), menjelaskan bahwa analisis 

deskriptif diawali dengan pengkategorian data menurut aspek dan subaspek serta 

menjelaskan hubungan aspek yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, dilakukan 

analisis dan interpretasi secara utuh dan menyeluruh mengarah ke fokus 

permasalahan yang dilakukan secara induktif. 

Teknik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik padan 

dengan teknik dasar, yakni teknik pilih unsur penentu. Jenis penentu dipisah-

pisahkan atau dibagi menjadi beberapa unsur, yang sering disebut sebagai daya 

pilah pragmatis. Menurut Sudaryanto (1992:22), daya pilah yang bersifat mental 

dimiliki oleh peneliti bahasa. Daya pilah dapat menjadi alat, sedangkan 

penggunaan alat adalah tekniknya, teknik ini disebut teknik pilah unsur penentu. 

Daya pilah ini akan diketahui referen itu ada pada kata benda, kata kerja, dan 

lainnya. Begitu pula untuk membedakan jenis makna, daya pilah yang bersifat 

mental berperan didalamnya.  

Proses analisis data terdiri atas menginterpretasi, mengidentifikasi 

masalah, mendiskusikan masalah, dan mengemukakan opini berkaitan dengan 

data yang dibahas. Keempat hal tersebut terangkum dalam proses deskripsi, 

interpretasi, dan eksplanasi. Pemakaian teknik tersebut dideskripsikan dan 

dijelaskan secara detail fenomena-fenomena yang menjadi fokus penelitian. 

Dalam analisis data kualitatif, sesungguhnya dimulai sejak proses penyediaan 

data. Model menganalisis data tersebut dinamakan model interaktif.  

Berdasarkan uraian di atas, penganalisisan data dapat diskemakan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2. Prosedur Analisis Data 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk Pasangan Berdekatan 

Bentuk pertama dapat pula berupa pengajuan dan bentuk kedua berupa 

preferred atau dispreferred pada percakapan pasangan berdekatan. Preferred 

adalah sebagai bagian kedua ujaran yang diharapkan oleh penutur atau bagian 

pertama, sedangkan dispreferred adalah bagian kedua dari ujaran yang tidak 

diinginkan atau diharapkan oleh penutur. Di mana dalam hal ini akan dijabarkan 

pada setiap bagian sebagai berikut: 

Bentuk pertama dilihat dari berbagai aspek yang dibagi menjadi beberapa 

bagian, yaitu pernyataan, undangan, penawaran, pengajuan, dan permohonan, 

sedangkan  pada bentuk kedua dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni setuju, 

tidak setuju, diterima, dan ditolak. Berikut penyajian data yang merupakan 

pengajuan pada bentuk pertama dalam sebuah percakapan. 

 

Pengajuan 

Pengajuan merupakan bentuk ajuan kalimat dalam dialog yang 

disampaikan untuk mendapatkan respon atau tanggapan dari lawan bicara 

(Arvianti, 2010). 

(01) M1: Menurut komeng sendiri gimana meng? 

Ad1: Kita itu diciptakan oleh Tuhan dengan bermacam-macam. Kita harus 

berhubungan dengan banyak orang 

M1: Ooo..gitu, Sebagai makhluk sosial 

Ad1: Bapak paham, pakai nanya. Di situ memang kadang-kadang single ada 

kemauan atau pekerjaan. Seperti Taufik Hidayat sampai sekarang single pak. 

M1: Itu udah nikah, kalau main badminton memang single 

Ad1: Maksud saya itu karena pekerjaan. 

M1: Bener yah 

1. Preferred-Setuju 

Data (01) memperlihatkan sebuah percakapan yang terjadi antara 2 orang 

yang membutuhkan sebuah tanggapan maupun pernyataan dari Pn maupun dari 

Pt. Data (01) juga menyajikan bahwa sebuah percakapan dalam pasangan 

berdekatan harus memiliki sebuah tuntutan untuk pihak Pt melakukan atau 

mengatakan sesuatu saat mendengar penyataan yang terlontar dari Pn.  
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Data (01) merupakan sebuah percakapan yang membutuhkan sebuah 

jawaban dari Pt pada kalimat pengajuan yang dilontarkan oleh Pn. Kalimat dari Pn 

selaku audience dari acara talk show ini mengisyratkan bahwa Taufik Hidayat 

sedang single. Sedangkan dalam konteks sebenarnya Taufik Hidayat sudah 

berkeluarga, hanya pekerjaannya saja sebagai pemain bulutangkis pada posisi 

single. Pengajuan yang dilontarkan oleh Pt ini hanya untuk memancing sebuah 

jawaban atau tanggapan maupun penyataan dari pihak Pn sebagai MC Acara. 

Kalimat seperti Taufik Hidayat sampai sekarang masih single yang membutuhkan 

sebuah jawaban dari Pt. Pengajuan yang dilontarkan oleh Pt pun cukup cepat 

kurang dari 2 detik dari sebuah pernyataan Pt atau sebagai MC Acara.  

Data (01) merupakan sebuah pengajuan dari tuturan sebelumnya yang 

dilontarkan oleh Pn sebagai MC kepada Pt. Hal ini terjadi, dikarenakan Pn 

memberikan sebuah penegasan dengan kalimat sebagai makhluk sosial dari 

kalimat kita harus berhubungan dengan banyak orang.  

Dalam percakapan Data (03) juga merupakan bentuk dari percakapan 

pengajuan yang disetujui. 

(03) M1: Kalau menurut kamu yang mana, seneng sendiri atau rame-rame nih? 

Ad1: Tapi sebelumnya pak saya memperkenalkan diri dulu. 

Ad1: Hai..Assalamu‘alaikum wr. wb. 

M1 : Wa‘alaikum salam wr. wb 

Ad1: Kayaknya aura saya tertarik sama sebelah pak. Tangannya..getarannya 6 

skala richter.. 

Ad1: Saya dari persatuan Ibu komplek ogah sendiri Asik bersama orang 

sekampung 

M1: Disingkat apa tuh? 

Ad1: Piktoria Bekam 

Ad1: Salam-salam dulu boleh pak? 

M1: boleh 

Ad1: Profesor yang kemarin nguji pak..ini suka nonton juga. 

M1: ya 

Ad1: Ada Prof Rukmini,..Prof. Rukmana..yang kemarin nguji sidang ada Bu Sinta 

Dewi, Pak Sigit, Kemudian ada Prof. Romli dan Prof Ahmad Ramli..terimakasih 

banyak Prof. 

Ad1: Bapak...menurut saya. Kesendirian nyaman-nyaman aja gak ada masalah ya 

pak. Jalan sendiri lebih enak pak. Banyak pilihan...kemana-mana bebas. Kalau 

sendiri gak ada yang ngangenin, kalau punya pacar ada yang ngangenin. 

Fokus penggalan percakapan yang menunjukkan adanya persetujuan dari 

pengajuan seperti berikut: 
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(03b)  Ad1: Tapi sebelumnya pak, apakah saya boleh memperkenalkan  

memperkenalkan diri saya terlebih dulu? 

Ad1: Hai..Assalamu‘alaikum wr. wb. 

M1 : Wa‘alaikum salam wr. wb 

Ad1: Kayaknya aura saya tertarik sama sebelah pak. Tangannya..getarannya 6 

skala richter.. 

Ad1: Saya dari persatuan Ibu komplek ogah sendiri Asik bersama orang 

sekampung 

 Konteks tuturan masih berada dalam acara ILK yang mengangkat topik 

mengenai jomblo. Percakapan melibatkan dua pihak yaitu Ad1 selaku panelis dan 

M1 yang merupakan MC dalam acara ILK. Tuturan yang terdapat pada data 

percakapan (3b) berbentuk eksklamatif yang bermakna ekspresif karena tuturan 

bermaksud ekspresif yang mencerminkan ketertarikan, hal ini terlihat dari ujaran 

Kayaknya aura saya tertarik sama sebelah pak. 

 Hasil bentuk pertama dari (03) tampak pada data (03b). Data (03b) 

berbeda dengan data (03). Perbedaan itu terletak pada bentuk pertama pengajuan 

yang disisipkan oleh Pn kepada Pt saat Pt bertanya. Bentuk pengajuan tersebut 

diajukan Pn kepada Pt guna untuk memperkenalkan dirinya atau keberadaannya 

kepada penonton yang berada di studio maupun yang berada di rumah yang 

sedang menyaksikan televisi. 

 Penentuan bentuk pertama pengajuan berdasarkan kalimat pada data (03) 

yang memiliki penegasan sehingga menimbulkan respon dari Pn kepada Pt. 

Kalimat yang ditimbulkan oleh Pn merupakan penegasan dari keinginannya untuk 

memperkenalkan diri. Respon yang ditimbulkan oleh Pt bukanlah sebuah 

jawaban, hanya sebuah isyarat atau bahasa tubuh bahwa dia menyetujui untuk Pn 

memperkenalkan dirinya di depan masyarakat dan panelis yang lainnya. 

 Berdasarkan uraian tersebut bentuk pertama dalam kalimat mengakibatkan 

data (03b) termasuk ke dalam kategori bentuk pertama pengajuan yang berupa 

penegasan. 

(03c) M1: Kata-kata tersebut sangatlah panjang, apabila disingkat maka akan 

disingkat sebagai apa? 

Ad1: Piktoria Bekam 

Ad1: Salam-salam dulu boleh pak? 

M1: boleh 

 Konteks tuturan melibatkan dua pihak yaitu Pt dan Pn dalam acara ILK. 

Percakapan (03c) melibatkan Pn selaku panelis dan Pt yang merupakan MC dalam 
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acara ILK. Situasi tuturan adalah Pt yang menanyakan kepada Pn mengenai 

kumpulan atau organisasi yang diwakilinya. Tuturan yang terdapat pada data 

percakapan (3c) merupakan ujaran berbentuk asertif yang bermakna pengajuan 

karena tuturan bermaksud mengemukakan pendapat, hal ini bisa terlihat dari 

tuturan Salam-salam dulu boleh pak?. 

 Hasil bentuk pertama dari (03) tampak pada data (03c). Data (03c) berbeda 

dengan data (03). Perbedaan itu terletak pada bentuk pertama pengajuan yang 

disampaikan oleh Pt kepada Pn saat Pn menjawab pertanyaan sebelumnya dari Pt. 

Bentuk pengajuan tersebut diajukan Pn kepada Pt guna untuk memperkenalkan 

dirinya atau keberadaannya kepada penonton yang berada di studio maupun yang 

berada di rumah yang sedang menyaksikan televisi. Dan pada data (03c) 

digunakan teknik perluas dan lesap guna memperjelas maksud dari Pt kepada Pn. 

Penentuan bentuk pertama pengajuan berdasarkan kalimat pada data (03) yang 

memiliki rasa keingintahuan Pt terhadap jawaban Pn, sehingga menimbulkan 

respon dari Pn kepada Pt. Kalimat yang ditimbulkan oleh Pn merupakan sebuah 

jawaban atau persetujuan dari Pn kepada Pt untuk menjawab pengajuan yang 

dilontarkan oleh Pt kepada Pn. Berdasarkan uraian tersebut bentuk pertama dalam 

kalimat mengakibatkan data (03c) termasuk ke dalam kategori bentuk pertama 

pengajuan. 

 Bentuk pertama pada sebuah percakapan pada data (03) juga tampak pada 

data (04). Data serupa disajikan untuk memberikan penguat dan penjelas perihal 

bentuk pertama pasangan berdekatan berdasarkan kalimat yang dilontarkan oleh 

Pn maupun Pt. Penjelasan tersebut dapat diamati setelah data disajikan dan 

dianalisis.  

 

2.Dispreferred-Tidak Setuju 

 Kategori kedua adalah bagian kedua yang bernilai tidak setuju. Mengacu 

hubungan sosial, kata single didefinisikan pada posisi sang atlet saat mengikuti 

kejuaraan. Berdasarkan uraian kalimat seperti Taufik Hidayat sampai sekarang 

single termasuk bentuk pertama pengajuan yang memiliki keambiguitasan sebuah 

kalimat. Sedangkan pada kalimat selanjutnya itu udah nikah, kalau main 
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badminton memang single yang merupakan bentuk kedua dari pengajuan yang 

menunjukkan ketidaksetujuannya atas pengajuan yang dilontarkan oleh Pt. 

Penentuan bentuk pertama dan kedua dilakukan terhadap data (01). Penentuan 

yang disajikan sebagai berikut: 

     (01a)  M1: Ooo..gitu, Sebagai makhluk sosial 

              Ad1: Bapak paham, pakai nanya. Di situ memang kadang-kadang single 

ada kemauan atau pekerjaan. Seperti Taufik Hidayat sampai sekarang single pak. 

Konteks kalimat di atas adalah membahas mengenai masalah jomblo. Tuturan (1) 

yang disampaikan oleh M1 merupakan bentuk persetujuan bahwa setiap orang 

diciptakan untuk berhubungan dengan banyak orang. Tuturan yang menyatakan 

Ooo..gitu merupakan bentuk eksklamatif yang sekaligus mengandung makna 

ekspresif yaitu makna yang dimaksudkan untuk menyatakan persetujuan.  

 Hasil bentuk pertama dari (01) tampak pada data (01a). Data (01a) berbeda 

dengan data (01). Perbedaan itu terletak pada makna yang terdapat dalam kalimat 

dan ketiadaannya ambiguitas dalam kalimat. Kata single merujuk pada posisi sang 

atlet dalam pertandingan badminton dan bukan pada status kehidupan pribadinya. 

Berdasarkan uraian tersebut bentuk pertama dalam pasangan berdekatan tersebut 

(01a) termasuk ke dalam bentuk pengajuan. 

 Penentuan bentuk pertama pengajuan berdasarkan kalimat pada data (01.a) 

memiliki ambiguitas, sehingga menimbulkan respons dari Pn kepada Pt. Respons 

yang ditimbulkan oleh Pn merupakan penjelasan dan alasan pada kalimat yang 

dilontarkan. Berdasarkan uraian tersebut bentuk pertama dalam kalimat 

mengakibatkan data (01a) termasuk ke dalam kategori bentuk pertama pengajuan. 

Bentuk pertama pada sebuah percakapan pada data (01.a) juga tampak pada data 

(02). Data serupa disajikan untuk memberikan penguat dan penjelas perihal 

bentuk pertama pasangan berdekatan berdasarkan kalimat yang dilontarkan oleh 

Pn maupun Pt. Penjelasan tersebut dapat diamati setelah data disajikan dan 

dianalisis.  

(02)M1: Sekarang pak jarwo..Pak jarwo memilih sendiri atau ramai-ramai? 

Ad1: Lebih seneng sendiri pak dedi. 

Ad2: Ya udah kalau sendiri, gak usah di sini. 

M1: Bapak mau sendiri? 

Ad1: Lebih seneng sendiri, Kalau di sini saya selalu diganggu 
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M1: Ya udah keluar. silahkan 

Ad1: Ok. 

 Data (02) memperlihatkan sebuah percakapan yang terjadi antara 2 orang 

yang membutuhkan sebuah tanggapan maupun pernyatan dari Pn maupun dari Pt. 

Data (02) juga menyajikan bahwa sebuah percakapan dalam pasangan berdekatan 

harus memiliki sebuah tuntutan untuk pihak Pt melakukan atau mengatakan 

sesuatu saat mendengar penyataan yang terlontar dari Pn.  

 Data (02) merupakan sebuah percakapan yang membutuhkan sebuah 

jawaban dari Pt pada kalimat pengajuan yang dilontarkan oleh Pn. Kalimat dari Pt 

selaku MC dari acara talk show ini menanyakan memilih sendiri atau ramai-

ramai?. Sedangkan dalam konteks sebenarnya keinginan apa yang diinginkan oleh 

Pn pada acara talk show tersebut. Pengajuan yang dilontarkan oleh Pt ini hanya 

untuk memancing sebuah jawaban atau tanggapan maupun penyataan dari pihak 

Pn sebagai Audience. Kalimat sekarang Pak Jarwo memilih sendiri atau ramai-

ramai?yang membutuhkan sebuah jawaban dari Pn.  

 Data (02) merupakan pengajuan dari tuturan sebelumnya yang dilontarkan 

oleh Pt sebagai MC kepada Pn. Hal ini terjadi, dikarenakan Pn sebagai panelis 

atau audience selalu diperlakukan semena-mena oleh audience yang lain. 

Sehingga menimbulkan repon cepat atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Pt 

kepada Pn untuk mengungkapkan isi hatinya.  

 Mengacu hubungan sosial, kata sendiri atau ramai-ramai didefinisikan 

pada posisi sang Pn saat mengikuti acara talk show. Berdasarkan uraian kalimat 

Pak Jarwo memilih sendiri atau ramai-ramai termasuk bentuk pertama pengajuan 

yang memiliki keambiguitasan sebuah kalimat. Sedangkan pada kalimat 

selanjutnya lebih senang sendiri yang merupakan bentuk kedua dari pengajuan 

yang menunjukkan ketidaksetujuannya atas pengajuan yang dilontarkan oleh Pt. 

Penentuan bentuk pertama dan kedua dilakukan terhadap data (02). Penentuan 

yang disajikan sebagai berikut: 

     (02a)  M1: Pak Jarwo memilih sendiri pada acara talk show ini atau ramai-

ramai bersama dengan para panelis lainnya. 

Ad1: Lebih seneng sendiri pak dedi 
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 Tuturan pada kalimat di atas merupakan konteks yang terjadi dalam acara 

ILK dengan topik jomblo. Situasi tuturan adalah ketika membahas mengenai 

posisi Ad1 di acara ILK. M1 selaku penutur memberikan penawaran kepada Ad1 

yang terlihat dari tuturan memilih sendiri pada acara talk show ini atau ramai-

ramai bersama dengan para panelis lainnya. Penawaran yang diberikan oleh M1 

mendapatkan respons dari Ad1 dengan lebih memilih sendiri.  

 Hasil bentuk pertama dari (02) tampak pada data (02a). Data (02a) berbeda 

dengan data (02). Perbedaan itu terletak pada makna yang terdapat dalam kalimat 

dan ketiadaannya ambiguitas dalam kalimat. Kata sendiri atau ramai-ramai 

merujuk pada posisi sang panelis pada acara acara talk show tersebut dan bukan 

pada status kehidupan pribadinya. Berdasarkan uraian tersebut bentuk pertama 

dalam pasangan berdekatan tersebut (02a) termasuk ke dalam bentuk pengajuan. 

Penentuan bentuk pertama pengajuan berdasarkan kalimat pada data (02) yang 

memiliki ambiguitas, sehingga menimbulkan respon dari Pn kepada Pt. Respon 

yang ditimbulkan oleh Pn merupakan penjelasan dan alasan pada kalimat yang 

dilontarkan, yakni penolakan apabila beramai-ramai bersama dengan panelis 

lainnya. Berdasarkan uraian tersebut bentuk pertama dalam kalimat 

mengakibatkan data (02a) termasuk ke dalam kategori bentuk pertama pengajuan. 

Bentuk pertama pada sebuah percakapan pada data (02) juga tampak pada data 

(03). Data serupa disajikan untuk memberikan penguat dan penjelas perihal 

bentuk pertama pasangan berdekatan berdasarkan kalimat yang dilontarkan oleh 

Pn maupun Pt. Penjelasan tersebut dapat diamati setelah data disajikan dan 

dianalisis. 

 

Penawaran  

 Ketika penutur pertama menawarkan pernyataan implisit dalam bentuk 

penawan, maka hal tersebut dapat disebut sebagai penawan untuk direspon 

sebagai penolakan atau penerimaan (Arvianti, 2010). 

1. Preferred-Diterima  

Berikut ini merupakan bentuk penawaran yang diterima yang terlihat dalam 

percakapan berikut: 
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(15)M1: Wi..apa yang membuat kamu lebih suka di mana, manggung di luar atau 

di sini. 

Ad1: Suka di sini 

M1 : Apresiasinya terhadap musik blus itu sendiri dimana 

Ad1: Bagus banget, dulu gak ada cewek yang nonton sekarang udah mulai 

ada...satu 

M1 : Satu lagi 

Ad1: Serius cowok semua...bapak-bapak habis masalah keluarga..kalau selesai 

kerja Cuma tiga orang. 

M1 : ok. 

 Data yang terdapat pada percakapan (15) memiliki konteks tuturan 

percakapan yang membahas mengenai masalah mencari rejeki di negeri orang. Pt 

selaku MC dalam acara ILK mengajukan pertanyaan kepada Pn di dalam konteks 

pengalamannya selama ini mencari rejeki di negeri sendiri sebagai seorang 

penyanyi. Tuturan yang dikemukakan Pn pada data (15) merupakan tuturan 

berbentuk asertif karena tuturan yang dikemukakan Pn merupakan bentuk 

mengemukakan pendapat. Sementara bila dilihat dari maknanya merupakan tindak 

tutur literal (literal speech act) adalah tindak tutur yang maksudnya sama dengan 

makna kata-kata yang yang menyusunnya. 

 Percakapan di atas menunjukkan bahwa penawaran yang diberikan adalah 

pada tempat tinggal yang lebih disukai dan ternyata lebih memberikan penawaran 

lebih menyenangkan di Indonesia karena sajian yang diberikan sudah modern 

terutama dalam hal musik. 

 

Undangan 

 Sementara itu, untuk urutan yang terakhir adalah undangan, yakni hanya 

terdapat satu percakapan. Adapun percakapan tersebut yakni sebagai berikut: 

Ad1: Saya perkenalkan dahulu? 

M1: Boleh silahkan 

Ad1: Saya ini Wanita Mawas Cinta Anak 

M1: oo...disingkat dukun beranak yah. 

Ad1: Bukan..Tawas Cina..Jangan menyalahkan orang tua saja, sebetulnya ini 

tanggung jawab bersama 

M1: Tanggung jawab bersama maksudnya gimana? 

Ad1: Anak itu tanggung jawab bersama 

M1: Begitu kalau kehilangan anak kita lapornya ke kantor bersama donk. 

Ad1: Maksudnya gini pak..anak kayak pohon, apa-apa nyerep..Kalau katanya 

John Locke 
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M1: Seperti kertas putih 

Ad1: Kertas putih apa batu putih pak 

M1: Kertas putih 

Ad1: Batu putih kali pak, itu kalau zaman dahulu belum ada kertas pak batu putih. 

M1: Batu putih yang digosok akhirnya jadi kristal 

Ad1: Gimana nyontohinya...Saya pulang, mami minta es krim, mami minta 

ini....itu lihat dari mana 

M1: Lihat dari mana?..berarti dari. 

Ad1: Iklan di tv 

M1: Karena ia telalu banyak nonton iklan televisi...Berarti kamu nyalahin 

semuanya donk. 

Ad1: Gak semuanya, nyalahin siapa sebenernya nih.. 

M1: Nanti kita akan lanjut setelah satu ini. 

 

 Berdasarkan percakapaan di atas, terlihat bahwa audience memberikan 

respon yang baik terhadap topik yang sedang dibicarakan, yakni dewasa sebelum 

waktunya. Konteks situasi tuturan yang terdapat pada data percakapan di atas 

membahas mengenai masalah dewasa sebelum waktunya. Bila dilihat dari 

maknanya maka tuturan yang ada di atas merupakan tuturan yang bersifat asertif 

karena pihak yang terlibat dalam percakapan mengemukakan pendapatnya. Bila 

dilihat dari maknanya maka tuturan yang ada di atas merupakan tuturan yang 

bersifat asertif karena Pn yang menjadi panelis dalam percakapan mengemukakan 

pendapatnya. 

 Berdasarkan paparan yang mengacu pada kutipan percakapan dari 

beberapa tema tayangan ILK diatas, maka dapat dipetik sebuah makna bahwa 

pada konteks pola pasangan berdekatan Undangan Asertif Gabungan (preferred 

dan dispreferred). Hal tersebut disebabkan karena dalam percakapan-percakapan 

yang dikutip bermakna pengajuan karena tuturan bermaksud mengemukakan 

pendapat. 

 Kesimpulan umum yang dapat diketahui dari hasil pemaparan terkait pola 

pasangan berdekatan dalam tayangan ILK yang ditayangkan di stasiun televisi 

Trans 7, yakni pola pasangan berdekatan dalam setiap percakapan pada 8 tema 

tayangan yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini didominasi oleh Pola 

Pasangan Berdekatan pengajuan Prefered – Setuju yang berbentuk Asertif, 

sehingga diputuskan bahwa dalam penelitian ini Pasangan Berdekatan menjadi 

Pasangan Berdekatan pengajuan Prefered – Setuju Bentuk Asertif. 
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KUTIPAN DAN ACUAN 

 Pragmatik memasuki dunia linguistik atau bahasa dimulai sekitar pada 

tahun 1970 di Amerika. Para ahli linguistik menyadari bahwa mempelajari 

sintaksis tidak dapat lepas dari bagaimana mempelajari konteks kalimat yang 

bersangkutan (Purwo, 1990 dalam  Yuliana dkk., 2012). Levinson (1983) dalam 

bukunya ―Pragmatic‖ seperti yang ditulis oleh Jalaluddin (2006) menjelaskan 

bahwa pragmatik lahir sebagai pembalasan terhadap Chomsky, karena Chomsky 

menjadikan bahasa sebagai satu alat abstrak atau bahasa hanya keupayaan mental 

semata-mata, Sehingga dalam teori Chomsky memisahkan antara bahasa dan 

fungsi bahasa. 

 Menurut Leech (1983:5-6) dalam Sari (2014) pragmatik mempelajari 

maksud ujaran atau tujuan dari ujaran. Jadi pragmatik adalah studi makna yang 

berkaitan dengan situasi ujaran. Purwo dalam Yuliana dkk., (2013) menjelaskan 

pengertian pragmatik yaitu cabang dari linguistik yang mengkaji makna tuturan 

dengan cara menghubungkan faktor nonlingual seperti pengetahuan, konteks, 

komunikasi, dan situasi penggunaan bahasa dalam penggunaan tuturan oleh 

penutur terhadap lawan tutur. Makna tuturan dalam kajian pragmatik lebih 

mengarah pada maksud dan tujuan penutur terkait tuturannya. Definisi pragmatik 

menurut Yule (1996) dalam Yuliana dkk., (2013) yaitu studi mengenai hubungan 

diantara bentuk-bentuk linguistik dan penggunaan bentuk-bentuk bahasa. 

Levinson dalam Yuliana dkk., (2013) juga menjelaskan arti pragmatik yaitu studi 

terkait kemampuan pengguna bahasa dalam menyerasikan dan menghubungkan 

kalimat-kalimat dan konteks secara tepat. 

 Pragmatic mengkaji maksud penutur dalam menuturkan sebuah satuan 

lingual tertentu pada bahasa. Karena yang dikaji dalam pragmatic adalah makna, 

maka dapat dikatakan bahwa pragmatic dalam banyak hal sejajar dengan semantic 

yang juga mengkaji makna. Makna yang dikaji dalam pragmatic bersifat terikat 

konteks dan mengkaji bentuk bahasa untuk memahami maksud penutur (Rahardi, 

2005). 

 Pragmatic yang dimaksud disini adalah hal yang berkenaan dengan syarat-

syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. 
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Dalam mempelajari bahasa, pragmatis dapat diartikan juga sebagai cabang 

semiotika (ilmu tentang tanda), tentang asal usul, pemakaian, akibat lambang dan 

tanda, ilmu tentang penuturan, konteksnya dan maknanya (Liliweri, 2002).   

 Berdasarkan dari landasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pragmatik 

merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur bahasa dari sudut 

pandang eksternal atau bagaimana maksud suatu bahasa digunakan dalam 

komunikasi. Pada dasarnya pragmatik mempelajari makna dibalik tuturan atau 

maksud tuturan. Jadi pragmatik menjadi dasar hubungan antara bahasa dengan 

konteksnya. 

 Penjelasan mengenai pragmatik dapat dicontohkan pada sebuah kalimat. 

Kalimat tanya mempunyai arti tidak selalu tanya seperti sesorang pergi terminal 

dan mengucapkan ujaran ―Pak, apa masih ada karcis?‖, maka akan mendapat 

jawaban perlu berapa atau mau ke mana. Kalimat di atas, apabila ditinjau dari 

pragmatik mempunyai makna ―ingin beli‖. Contoh lainnya yaitu kalimat berita 

yang diujarkan seorang anak kecil yang sedang sakit dengan berujar ―saya haus‖. 

Kalimat tersebut mempunyai makna ―minta minum‖. Yule memberikan contoh 

kalimat pragmatik ―tidakkan ibu mengetahui saya diutus menyelamatkan bumi‖. 

Kalimat tersebut sebagai berita gembira atau pernyataan.  

 Berdasarkan uraian di atas bahwa pragmatik merupakan bagian penting 

dalam komunikasi tetapi tidak sebagai salah satu komponen dalam bahasa. 

Pragmatik merujuk pada kajian makna dalam interaksi antara penutur dengan 

petutur yang lain. Pragmatik mendorong manusia untuk mengarahkan manusia 

agar berbahasa dengan layak. 

 Berbeda dengan analisis dengan rancangan struktural yang mendasarkan 

pijakan analisisnya pada bentuk-bentuk bajhasa (language forms), sementara 

analisis pragmatik meletakkan dasar pijaknnya pada fungsi-fungsi bahasa 

(language function). Sosok fungsi bahasa itu sendiri pada dasarnya dapat 

dinyatakan secara konkret dalam tindak-tindak tutur (speech acts). Analisis yang 

digunakan pada tuturan-tuturan imperatif dalam bahasa Indonesia dilakukan 

dengan berdasarkan pada konsteks situasi tuturan (Rahardi, 2010:5). 

 Mengacu pada berbagai macam definisi tentang pragmatik sebagaimana 
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yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengambila kesimpulan bahwa 

pragmatik merupakan salah satu cabang dalam utama dari studi linguistik makna 

yang mengkaji antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan yang 

diberikan pada saat tuturan sedang berlangsung (sedang berkomunikasi), dan 

dibatasi oleh aturan pemakaian bahasa mengenai bentuk dan makna yang 

dikaitkan dengan maksud pembicara, konteks dan keadaan.    

 Percakapan sering diartikan sebagai pertukaran informasi antara satu pihak 

dengan pihak lain. Pengertian itu adalah makna umum dari percakapan, tetapi 

sesungguhnya percakapan itu memiliki makna yang lebih luas dan spesifik. 

Menurut Richardt dalam Antilan Purba (2002:93) percakapan adalah interaksi oral 

dengan bertatap muka antara dua partisipan atau lebih. Sedangkan menurut 

Antilan Purba (2002:95) percakapan adalah pertukaran pembicaraan yang diawali 

dan diinterpretasikan berdasarkan kaidah-kaidah dan norma-norma kerja sama 

percakapan yang dipahami secara intuisi dan dibutuhkan secara umum.  

 Pendapat lain dari Ubaedy (2008:78) percakapan merupakan sebuah 

pembuka dari hubungan. Percakapan didefinisikan sebagai dialog informal yang 

melibatkan dua orang atau lebih. Pernyataan di atas juga didukung oleh penjelasan 

dari Cyssco (2003:5), bahwa pada hakikatnya percakapan merupakan suatu 

komunikasi dua arah. Suatu percakapan pada umumnya dimulai dengan suatu 

pertanyaan dari salah satu pihak. Jadi, tanpa adanya suatu pertanyaan, kecil 

kemungkinan akan terjadinya suatu percakapan. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa pertanyaan merupakan suatu hal yang penting agar suatu percakapan dapat 

dimulai.  

 Secara sepintas struktur percakapan dipersepsikan sebagai perbuatan 

verbal yang spontan keluar begitu saja pada waktu berbicara tanpa ada aturannya. 

Apabila hal ini benar, maka dapat dibayangkan bahwa dalam suatu percakapan 

pasti akan terjadi ―tabrakan-tabrakan‖ dalam giliran berbicara, penantian yang 

tidak menentu mengenai kapan seseorang harus menjawab, siapa yang harus 

masuk dalam pembicaraan dan sebagainya. Akan tetapi, pada umumnya orang 

tahu siapa yang punya hak watu untuk bicara, berapa lama harus menunggu untuk 
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menjawab, kapan kita harus diam, dan kapan kita harus berbicara, dengan kata 

lain percakapan mempunyai struktur dan ada aturannya (Dardjowidjojo, 2003).  

 Definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa percakapan adalah sebagai 

dialog informal yang melibatkan dua orang atau lebih berdasarkan kaidah-kaidah 

dan norma-norma kerja sama dalam percakapan yang dipahami secara intuisi dan 

dibutuhkan secara umum. Percakapan ditunjukkan dengan melibatkan dua orang 

atau lebih berdasarkan norma-norma kerja sama dari orang-orang yang melakukan 

percakapan, sehingga setiap percakapan membentuk struktur atau urut-urutan 

dalam percakapan dari awal sampai akhir percakapan. 

 Setiap percakapan harus mempunyai struktur percakapan agar tidak 

mengalami tabrakan seperti waktu untuk berbicara, berapa lama menunggu unuk 

menjawab, kapan harus diam dan kapan berbicara (Dardjowidjojo, 2003:126). 

Struktur percakapan melibatkan giliran berbicara pada masing-masing orang yang 

sedang melakukan percakapan dan peran masing-masing penutur dan lawan bicara 

dalam memberikan informasi (Bandyopadhyay, et. al.:151). 

 Struktur atau urutan percakapan menurut Cutting terbagi menjadi tiga 

bagian, yakni (1) pra urutan (pre-sequence), urutan penyisipan (insertion 

sequence), dan (3) urutan pembukaan dan penutupan (opening and closing 

sequence) yang merupakan kalimat awal dalam urutan percakapan yang terdiri 

atas kalimat undangan awal (pre-invitations), kalimat permintaan awal (pre-

request), dan kalimat pemberitahuan awal (pre-announcements).  

 

PENUTUP 

 Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang diajukan pada bab 

terdahulu, serta melalui penganalisisan data, penelitian ini dapat ditarik simpulan 

berkaitan denganpasangan berdekatan pada dalam Wacana Talk Show Indonesia 

Lawak Klub yang meliputi bentuk pasangan berdekatan pada wacana ILK, urutan 

sisipan pasangan berdekatan pada wacana ILK, pola pasangan berdekatan pada 

wacana ILK dan efek humor dalam wacana ILK, maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa: 
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 Bentuk pasangan berdekatan dalam setiap percakapan pada 8 tema 

tayangan yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini didominasi oleh 

Bentuk Pasangan Berdekatan pengajuan Prefered – Setuju yang berbentuk Asertif, 

sehingga diputuskan bahwa dalam penelitian ini Pasangan Berdekatan menjadi 

Pasangan Berdekatan pengajuan Prefered – Setuju Bentuk Asertif. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa anjuran yang akan 

dikemukakan berkaitan dengan polisemi pada wacana humor ILK. Saran-saran 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1)Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, maka saran yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah diharapkan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra serta 

peneliti selanjutnya dapat mengembangkan wawasan pada teori pragmatik, 

terutama pada teori struktur percakapan, yaitu menambah wawasan tentang hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam percakapan, penggunaan struktur adjencency 

pair dalam wacana lisan. 

2)Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, disarankan bahwa penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memahami bahasayang digunakan oleh 

masing-masing individuterutama terkait bentuk pertama dan kedua, urutan 

sisipan, pola pasangan, dan efek humordengan bentuk analisis dari adjencency 

pair. Selain itu disarankan juga untuk menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

acuan dalam mata kuliah pragmatik dan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta 

digunakan juga sebagai rujukan saat berkomunikasi dan membangun komunikasi 

yang sehat dan komunikatif. 
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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kedudukan perempuan 

pada masa penjajahan dalam roman Larasati melalui penggambaran 

tokoh Ara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dengan kajian feminisme postkolonial untuk membuktikan adanya 

kesetaraan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penggambaran tokoh Ara 

merupakan  lambang penghapus budaya dominasi patriarkhi dan 

pengingkaran ideologi familialisme. Tokoh Ara digambarkan 

sebagai perempuan yang kuat dan setara dengan laki-laki karena 

ikut bertempur melawan penjajah. Selain itu, Ara merupakan 

perempuan karier, bintang film terkenal yang bekerja dan dapat 

memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada laki-laki.  

Penggambaran tokoh Ara membuktikan adanya kesetaraan antara 

perempuan dan laki-laki.  

 

Kata kunci: roman Larasati, budaya dominasi patriarkhi, 

feminisme postkolonial. 

 

 

PENDAHULUAN  

Selama ini kedudukan perempuan selalu ditempatkan pada posisi setelah 

laki-laki dan dianggap sebagai jenis kelamin kedua. Namun, di berbagai belahan 

dunia, perempuan mulai bangkit untuk mempertanyakan serta menggugat 

dominasi dan ketidakadilan yang terjadi dalam sistem patriarkhi. Mengingat 

selama ini perempuan memang telah mengalami subordinasi, represi, dan 

marjinalisasi di dalam sistem tersebut, di berbagai bidang termasuk bidang sastra 

(Mu‘minin, 2012:3). Sekarang ini banyak karya sastra yang mencerminkan 

adanya budaya patriarkhi tersebut. Laki-laki selalu mendominasi dan sosok 

perempuan digambarkan berada pada posisi dibawah naungan laki-laki.  

mailto:ekayuniagustin010894@gmail.com
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Sejalan dengan hal tersebut, Mu‘minin (2012:4) menyatakan bahwa budaya 

dominasi patriarkhi ini telah berlangsung dari abad ke abad dan telah menjadikan 

sebagai kebenaran universal. Selanjutnya Mu‘minin menjelaskan bahwa kata 

dominasi secara leksikal memiliki arti penguasaan oleh pihak yang lebih kuat 

terhadap pihak yang lebih lemah. Pencerminan dari budaya dominasi dan 

subordinasi antara laki-laki terhadap perempuan dalam karya sastra selanjutnya 

mendorong munculnya teori feminisme. Feminisme pada hakikatnya tidak hanya 

terbatas pada upaya persamaan hak antara wanita dengan laki-laki, tetapi juga 

meliputi perjuangan dalam segala bidang kehidupan yang sangat kompleks untuk 

mengakhriri penindasan dan eksploitasi wanita (Maisaroh, 2012:28).  

 Sedangkan yang dimaksud dengan patriarkhi menurut Bhasin adalah sebuah 

sistem dominasi dan superioritas laki-laki, sistem kontrol terhadap perempuan, 

dalam mana perempuan dikuasai (Mu‘minin, 2012:11). Dalam patriarkhi melekat 

ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, 

bahwa perempuan adalah bagian dari milik laki-laki. Namun, pada prakteknya 

dapat ditemui perempuan yang patriarkal dan laki-laki yang feminisme 

(Mu‘minin, 2012:13). Penulis laki-laki dapat saja menulis teks yang mengandung 

unsur feminis dan menciptakan subjek yang setara. Menulis sebuah teks yang 

mengandung unsur feminis  bukan saja berbicara tentang moral tetapi lebih 

berpijak pada penyuaraan terhadap perempuan, pemberian ruang terhadap 

perempuan untuk menyuarakan keinginannya, kebutuhannya, haknya, sehingga 

mampu menjadi subjek dalam kehidupannya.  

 Larasati (2010) merupakan roman karya Pramoedya Ananta Toer 

(selanjutnya disingkat PAT) yang berlatar belakang pada masa revolusi 

perjuangan bersenjata tahun 1945-1950. Pertama kali terbit sebagai cerita 

bersambung dalam surat kabar Bintang Timur atau lampiran budaya Lentera, pada 

tanggal 2 April 1960 s/d 17 Mei 1960. PAT merupakan salah satu sosok sastrawan 

yang sangat diperhitungkan saat ini. PAT lahir tanggal 6 Februari 1925 di  Blora, 

dari keluarga guru yang menganut paham nasionalisme (Rengkuti, 1963:10). PAT 

menggambarkan tokoh Larasati (selanjutnya disebut Ara) sebagai perempuan 

yang mampu melawan ketidakadilan dan berani melawan para penjajah. PAT 
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menampilkan citra-citra positif mengenai tokoh Ara sebagi sosok yang 

merdeka, bersemangat, dan penuh sumber daya. Dalam hal ini, PAT 

menggambarkan perempuan yang dipandang memiliki peranan penting dalam 

bangsa yang selama ini dianggap sebagai ruang publik milik laki-laki.  

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis yang ada pada roman 

Larasati. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analsisi dokumen, 

dalam hal ini dokumen berupa roman Larasati. Pertama, peneliti membaca roman 

―Larasati‖  kemudian mencari data yang sesuai dengan fokus penelitian dan 

mencatatnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah roman Larasati (2003) 

karya Pramoedya Ananta Toer.  

 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Ara,  Lambang Penghapus Budaya Dominasi Patriarkhi  

 Dalam struktur masyarakat patriarkhi, perempuan selalu dianggap lebih 

rendah dari laki-laki. Dalam sistem sosial, budaya dan juga keagamaan, patriarkhi 

muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi 

kedudukannya dibanding perempuan dan menganggap perempuan harus dikuasai 

dan hanya sebagai harta milik laki-laki (Retnowulansari, 2010). Namun, hal 

tersebut tidak berlaku bagi Ara. Seorang bintang film terkenal pada masa kolonial 

Belanda. Sama halnya seperti laki-laki, Ara ikut turun dan berjuang secara 

langsung melawan penjajah.  

 

―Kalau hanya bertempur. ayoh. Aku juga bisa bertempur di bawah 

komando yang baik. Kapan kau mau bertempur? Sekarang?‖ (Larasati, 

2010:93). 

 

Hal tersebut membuktikan bahwa Ara, seorang bintang film terkenal 

menganggap tidak ada halangan bagi perempuan untuk menjadi sama seperti 

seorang laki-laki. Jelas bahwa itu merupakan bentuk penghapusan budaya 

dominasi patriarkhi yang ada dalam masayarakat yang mempercayainya. Seperti 
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yang dijelaskan oleh Murniati (2004:63) yang menyatakan bahwa seorang 

perempuan harus menyadari bahwa sebenarnya antara laki-laki dan perempuan 

memiliki martabat dan hak yang sama. Sehingga keduanya memiliki kedudukan 

yang dianggap setara. Hal tersebut sudah dijelaskan pada universal declaration in 

human right oleh PBB pada tahun 1946 yang memberikan kenetralan antara 

persamaan laki-laki dengan perempuan dan tidak dipisahkan antara hak laki-laki 

dan perempuan (Nugroho, 2008:70). Seperti yang tergambar pada kutipan berikut 

ini.  

 

 ―Aku akan ikut bertempur dengan kalian, Itu kalian sudah dengar dan 

tahu. Berikan revolver itu padaku‖ (Larasati, 2010:94). 

 

Hal tersebut membuktikan bahwa sosok perempuan juga mampu 

melakukan hal yang sama seperti laki-laki. Dalam hal ini adalah berperang 

melawan para kolonial Belanda yang menjajah pada saat itu. Ara percaya pada 

kemampuan dirinya bahwa dia mampu melakukan hal yang seharusnya hanya 

dilakukan oleh laki-laki. Seperti yang dijelaskan oleh Tickner (Andraina, 2015) 

bahwa tugas untuk membela dan menjaga kepentingan keamanan negara 

merupakan tugas laki-laki sebagaimana tugas tersebut diasosiasikan dengan 

perang. Sedangkan perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam tugas semacam 

itu.  

Keterlibatan kaum perempuan dalam revolusi juga mampu memberikan 

sumbangan pembangunan untuk negara karena tidak pernah mengkhianati 

revolusi. Ara berjuangan membela revolusi dengan sepenuh hati dan tidak 

menjadi penjilat revolusi. Hal tersebut tergambar jelas pada kutipan berikut ini.  

 

Biar aku kotor, perjuangan tidak aku kotori. Revolusi pun tidak! Negara 

pun tidak! Yang aku kotori hanya diriku sendiri. Bukan orang lain. Orang 

lain takkan rugi karenannya (Larasari, 2010:44). 

 

Terbukti bahwa tokoh Ara memperjuangkan revolusi yang tidak hanya 

bersifat fisik semata. Namun, dirinya rela mengorbankan yang dia miliki agar 

revolusi tidak terkotori. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Zaidan (2004:59) 

bahwa substansi perjuangan bukan hanya yang bersifat fisik semata. Justru 
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perjuangan yang bersifat batiniah kadangkala lebih memerlukan pengorbanan 

besar dan sekaligus menguras cadangan fisik seseorang. Selain itu, keberanian dan 

keikhlasan juga diperlukan untuk mempertahankan revolusi dan melawan para 

penjajah.  

Penggambaran tokoh Ara sebagai lambang dari penghapusan budaya 

patriarkhi juga dapat dilihat dari segi sosiokultural yang ada pada saat itu. 

Mengingat pengarang berasal dair Blora Jawa Tengah, sehingga ada keterkaitan 

antara penggambaran sosok Ara dengan kenyataan yang ada di daerah tersebut. 

Menurut Murniati (2004:87) menjelaskan bahwa perempuan di Desa Jati Ngurak, 

Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mempunyai kekuasan besar di dalam keluarga. 

Domain perempuan dalam keluarga tampak di desa ini karena perempuan tidak 

hanya berada di belakang. Namun, perempuan juga memiliki keberanian dan 

tampil di depan sebagai sikap dari perlawanannya.  

 

―Aku bisa cekik kau disini, Ara. Biar mampus.‖ 

―Aku juga bisa lawan kau.‖ 

Mardjohan terdiam (Larasati, 2010:51). 

 

Pada kutipan tersebut dengan jelas bahwa sosok Ara memiliki keberanian 

untuk melawan sosok laki-laki yang mencoba mendominasi. Namun, dengan 

keberaniannya Ara tidak membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena, itu 

membuktikan bahwa sosok perempuan juga mampu menjadi sosok yang 

mendominasi dengan menghapus budaya dominasi yang biasanya melekat pada 

diri laki-laki.  

 

Gejala Pengingkaran terhadap Ideologi Familialisme  

Jika dipahami dari segi sosiokultural, sosok Ara yang digambarkan dalam 

roman Larasati menunjukkan adanya gejala pengingkaran terhadap ideologi 

familialisme dalam masyarakat berkultur patriarki. Dalam ideologi familialisme, 

laki-laki disebut sebagai thefirstclass sedangkan perempuan hanyalah the second 

class (Wiyatmi, 213:2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang perempuan 

hanyalah pelengkap bagi kehidupan seorang laki-laki. Perempuan harus selalu 

menuruti apa yang diperintahkan oleh laki-laki. Namun, dalam hal ini sosok Ara 
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merupakan penggambaran dari bentuk pengingkaran terhadap ideologi 

familialisme tersebut. Dia tidak selalu tunduk dan menuruti perintah orang lain.  

 

Terdengar sekali lagi Larasati meradang karang, ―Ayoh, sentuh kalau 

berani. Aku garuk mukamu yang jelek sampai dalal!‖ (Larasati, 2010:34). 

 

 Pada kutipan tersebut, Ara tidak menuruti perintah dari salah satu sersan 

yang sedang mengadakan penggeledahan. Bukan hanya tidak menuruti perintah 

tetapi Ara juga melawan sersan tersebut secara langsung. Perkataan tersebut 

menandakan bahwa Ara memiliki keberanian dalam menghadapi laki-laki yang 

dianggapnya melecehkan harga dirinya sebagai perempuan. 

Masyarakat yang menganut ideologi familialisme menyebutkan bahwa 

peran utama perempuan ialah di rumah dan hanya sebagai  ibu serta istri, 

sementara peran utama laki-laki sebagai penguasa rumah tangga yang memiliki 

hak-hak istimewa dan otoritas terbesar dalam keluarga (Suryaman, 2010). 

Sehingga, semua anggota keluarga termasuk istri harus tunduk kepada suaminnya. 

Namun, tidak berlaku bagi Ara yang saat itu tinggal bersama seorang pemuda 

Arab bernama Jusman. Meskipun mereka belum menikah tetapi Jusman menggap 

Ara adalah perempuannya dan Ara harus tunduk kepadanya. Seperti tergambar 

pada kutipan berikut ini.  

 

―Sekarang tak ada lagi permusuhan, Jusman meneruskan.―Yang ada 

sekarang Cuma satu: kepatuhan. Barang siapa tak sanggup patuh, dia 

dihancurkan.‖ 

Ara menggaruk muka Jusman sekuat ia dapat (Larasati, 2010:144-145). 

 

Namun, pada kutipan tersebut tergambar jelas bahwa Ara melawan dan 

tidak mau untuk tunduk kepada Jusman. Meskipun Jusman sudah tidak menggap 

Ara sebagai musuhnya tetapi Ara tetap menganggap sebaliknya. Ara mencoba 

keluar dari ideologi familialisme dan berusaha untuk melawan dari perbuatan 

Jusman yang semena-mena terhadap dirinya.  

Selain itu, dilihat dari karier dan aktivitas Ara yang menjadi seorang bintang 

film dan penyanyi terkenal tampak bahwa Ara merupakan sosok perempuan yang 

mencoba untuk keluar dan mengingkari ideologi familialisme tersebut. Mengingat 

dalam ideologi famililisme, perempuan hanya berada pada ranah domestik saja 
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bukan keluar dari rumah dan bekerja. Seperti yang dijelaskan oleh Wulansari 

(2011) bahwa fenomena perginya perempuan keluar rumah untuk bekerja seolah 

menandakan  adanya ―gugatan‖ ideologi familialisme yang selama ini menjadi 

anggapan di masyarakat bahwa perempuan adalah sosok yang nrimo, selalu 

menurut dan merawat anak dan suami.  

 

Aku datang ke bumi penjajahan bukan untuk masuk penjara. Aku datang 

untuk kembali memasuki dunia film (Larasati, 2010:40).  

 

Pada kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa Ara adalah contoh figur yang 

melakukan pengingkaran terhadap ideologi familialisme. Ara berusaha 

merekonstruksi sejarah kehidupannya dengan membangun identitas baru bagi 

dirinya yang tidak lagi hanya sebagai seorang perempuan dalam ideologi 

familialisme, tetapi juga sebagai pekerja dan wanita karier. Tokoh Ara sadar akan 

posisi dan perannya yang harus seimbang dengan laki-laki. Meskipun masih hidup 

dalam lingkungan masyarakat yang mengagungkan keunggulan patriarki dan 

ideologi familialisme.  

Sebagai seorang wanita karier, Ara memang memiliki popularitas dan daya 

tarik tersendiri. Mengingat popularitas perempuan dalam seni pertunjukkan 

merupakan jaminan baginya untuk hidup mandiri secara sosial dan ekonomi 

(Caturwati, 2009:151). Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang perempuan juga 

mampu dan dapat mendapatkan penghasilan yang sama seperti laki-laki. Bahkan 

Ara mampu bertahan hidup sendiri dengan uang hasil pekerjaaanya. Ara 

mendapatkan uang dari hasil kerja kerasnya sendiri. Hal tersebut tergambar pada 

kutipan berikut ini.  

 

Buru-buru ia menjawab: ―Dari honorarium, kek.‖ 

―Apa honorarium? Belanda?‖ 

―Upah main stambul, kek‖ 

―Banyak amat?‖ 

―Di depan para pembesar Republik, kek, para menteri‖ (Larasati, 2010:77). 

 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Ara memiliki uang ORI (Oeang 

Repoeblik Indonesia) yang dihasilkan dari kerja kerasanya sendiri. Dari hal 

tersebut Ara benar-benar dapat membuktikan bahwa perempuan juga mampu 
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bertahan dan berjuang sendiri meskipun ditengah suasana mencekam dalam masa 

penjajahan kolonial Belanda. 

 

Pejuang Revolusi, Kalangan Bintang Film  

 Kedatangan Belanda untuk kedua kalinya ke Indonesia merupakan sebuah 

bukti betapa kuatnya bangsa Barat. Hal tersebut menjadi ancama terbesar bagi 

negara yang baru saja merdeka. Keadaan pemerintahan pada saat itu dapat 

dikatakan masih carut marut dan belum terbentuknya pemerintahan yang kuat di 

Indonesia. Sehingga pejuang bersenjata dari kalangan muda pun turun untuk 

melawan para kolonial Belanda. Begitu juga dengan sosok bintang film 

perempuan yang percaya diri bahwa dirinya mampu berjuang ditengah banyaknya 

pengkhianatan terhadap revolusi.  

 

Aku boleh seorang pelacur! Aku boleh seorang sampah masyarakat! Aku 

seorang bintang film gagal! Tapi beradat! Tidak. Aku juga punya tanah air 

(Larasati, 2010:12). 

 

 Ara ikut berperan dalam melawan para kolonial Belanda dan berjuangan 

dengan caranya sendiri. Dalam perjuangannya, Ara sama sekali tidak 

mengkhianati revolusi. Mengingat pada saat itu banyaknya para pemuda 

republikein yang berkhianat ditengah gejolak memperjuangkan kemerdekaan. 

Seperti yang dijelasakan oleh Nurdiyantoro (2013:66) bahwa selama 

berlangsungya revolusi sangat sulit membedakan antara pejuang dengan bajingan 

atau antara pahlawan dengan penjahat dan batas antara keduanya sangatlah tipis. 

Bahkan pada saat itu Ara berjanji untuk tidak bermain film yang bermaksud 

memusuhi revolusi. 

Tapi ia berjanji dalam hatinya, tidak bakal aku main untuk propaganda 

Belanda, untuk maksud-maksud yang memusuhi Revolusi. Aku akan main 

film yang ikut menggempur penjajah (Larasati, 2010:8-9).  

 

 Bahkan Ara menolak tawaran untuk masuk Nica karena hal tersebut dapat 

membuat identitas Republikeinnya hilang. Sama sekali dirinya tidak akan pernah 

mengkhianati revolusi. Baginya seorang perempuan yang dianggap lemah tidak 
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akan pernah terpengaruh dan menjadi korban para kolonial Belanda. Hal tersebut 

tergambar pada kutipan berikut ini. 

―Apa keuntunganku? Dengan bangsaku sendiri aku merasa lebih terjamin. 

Belanda tidak nonton aku di film. Dan sekiranya mau masuk Nica, bukan 

main goblok aku ini kalau mengabarkan pada orang lain‖ (Larasati, 

2010:21).  

 

 Dengan Jelas Ara menegaskan bahwa dirinya merupakan sosok bintang film 

yang sangat membela dan memperjuangkan revolusi. Sebagai seorang bintang 

film, Ara menunjukkan bahwa seorang perempuan juga mampu terlibat pada 

ranah publik dan keluar dari ranah privat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Liza (2004:xii) yang menyatakan bahwa keterlibatan kaum perempuan di dalam 

ranah publik seringkali dijadikan salah satu indikator dari keberhasilan 

pembangunan. Meskipun dirinya seorang bintang film tapi dia mampu 

menunjukkan kemampuannya berjuang membela revolusi. Seperti tergambar pada 

kutipan berikut ini. 

 

―Tahu apa kau tentang perjuangan bintang film? Sedang para pemimpin 

bisa hargai perjuanganku, mengapa kau tidak? Apa kau lebih besar dari 

mereka? Lepaskan ikatan dia‖ (Larasati, 2010:93). 

  

 Baginya, seorang bintang film juga dapat melawan penjajah dengan 

caranya sendiri. Ara percaya bahwa revolusi itu terdapat di dalam dirinya sendiri 

dan menjadi seorang republikein harus berani berjuang ditengah keadaan yang 

mencekam. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tjondronegoro (1982:34-35) 

bahwa meskipun rakyat Indonesia hidup ditengah kekuasaan penduduk tentara 

Belanda tetap mereka semua adalah seorang republikein dan sudah waktunya 

seorang republikaen bersatu untuk menumpas penjajah.  

 

PENUTUP 

Simpulan  

 Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosok Ara merupakan 

penggambaran dari penghapusan budaya dominasi patriarkhi yang selama ini 

selalu memposisikan perempuan dibawah laki-laki. Dari penggambaran tokoh Ara 
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tersebut, dapat membuktikan bahwa seorang perempuan juga mampu setara 

dengan laki-laki. Perempuan mampu ikut bertempur melawan penjajah, keluar 

dari ranah privat ke ranah publik serta mampu memenuhi kebutuhannya sendiri 

dari hasil kerja kerasnya. Dalam masyarakat berbudaya patriarkhi menganggap 

bahwa sosok perempuan hanya berada dalam lingkung privat dan tidak boleh 

keluar ke ranah publik, karena dianggap bahwa ranah publik hanya milik kaum 

laki-laki. Sehingga dari hal-hal tersebut mampu menyetarakan kedudukan 

perempuan dengan laki-laki yang selama dalam budaya patriarkhi perempuan 

harus patut dengan ideologi familialisme. Selain itu, sosok Ara juga menjadi 

contoh penggambaran dari pengingkaran ideologi familialisme. Dimana Ara 

merupakan seorang perempuan karier, bintang film terkenal yang bekerja dan 

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa seorang laki-laki. Jelas hal terbebut 

bertentangan dengan budaya patriarkhi, dimana hanya laki-laki yang seharusnya 

bekerja dan perempuan hanya berada pada wilayah domestik yaitu hanya dirumah 

berperan sebagai istri dan ibu. Jadi, sosok Ara dalam roman ini merupakan 

penggambaran dari adanya kesetaraan kaum perempuan dan laki-laki.  

 

Saran  

 Bagi peneliti lain, peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian 

dengan teori yang lain dalam menguak hal-hal yang berhubungan dengan 

kehidupan pada masa penjajahan. Sedangkan bagi pembaca, supaya mengetahui 

dan memahami kedudukan laki-laki dan perempuan sehingga dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk merepresentasikan identitas personal tokoh 

pembantu rumah tangga tenaga kerja wanita di Hong Kong (PRT TKW 

HK)  yang tercermin  dalam teks Diary Buruh Migran karya Arsya 

Kirana. Fokus penelitian ini secara khusus membahas prefigurasi PRT 

TKW HK dengan mendeskripsikan tokoh buruh migran dalam teks Diary 

Buruh Migran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan sosiologi 

sastra. Teori Paul Recouer tentang naratif dan personal identitas 

digunakan oleh peneliti sebagai landasan teori. Sebagaimana pendekatan 

sosiologi sastra yang digunakan, maka tidak menutup kemungkinan 

peneliti menggunakan teori lain seperti teori sosial dan budaya untuk 

pengayaan. Hasil penelitian menujukan bahwa prefigurasi tokoh buruh 

migran memiliki peran besar dalam membentuk identitas personal tokoh 

PRT TKW HK.   

 

Kata kunci: prefigurasi, tokoh, buruh migran, identitas personal 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Tokoh sebagai manusia yang ditampilkan dalam teks Diary Buruh Migran 

merupakan sosok yang memiliki identitas. Identitas tersebut perlu 

diinterpretasikan supaya unsur-unsur yang membentuk tokoh dapat 

dipresentasikan kembali. Identitas manusia menurut Recoeur tidak serta-merta ada 

begitu saja melekat pada dirinya. Tetapi melalui beberapa proses yang dilewati 

selama perjalanan hidupnya. Narasi berperan besar dalam pembentukan identitas 

personal manusia. Hal ini sesuai menurut pandangan Recoeur dalam Venema 

(1996) yang menyatakan bahwa  secara khusus narasi memiliki kapasitas untuk 

membawa cahaya proses temporal pembentukan identitas. Narasi, sebagaimana 

wacana kreatif seharusnya membawa pengalaman bahasa, tetapi pengalaman 
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tertentu yang sesuai dengan bentuk narasi adalah dunia temporalis manusia dan 

tindakan, yaitu dunia yang subjek agen untuk mengubah dan mengalami 

perubahan oleh agen dalam pencarian identitas mereka. Berbagai peristiwa 

beragam yang dialami oleh manusia baik secara pribadi maupun kolektif akan 

membentuk sebuah narasi tentang siapa dirinya. Untuk mencari identitas diri, 

manusia harus menerima pengalamannya di masa lalu sebagai sebuah tahapan 

yang harus dilewati menuju apa yang ingin dicapainya di masa sekarang dan di 

masa yang akan datang. Melalui proses dan pengalaman itulah identitas personal 

tokoh dapat terbentuk. Tahapan-tahapan yang dilalui manusia sebagai proses yang 

menarasikan identitasnya tersebut oleh Recoeur dalam Vemena (1996) dibagi 

dalam tiga hal yakni prefigurasi, konfigurasi, dan refigurasi.  

Penelitian ini lebih menekankan prefigurasi PRT TKW HK dalam teks 

Diary  Buruh Migran karya Arsya Kirana. Prefigurasi dipilih karena merupakan 

pengalaman yang berkenaan dengan dirinya di masa lalu. Pengalaman tersebut 

dapat terjadi di lingkungan sosial yang berdampak pada perkembangan 

psikososialnya di masa sekarang. Pengalaman prefigurasi tersebut dapat berupa 

pengalaman yang diperoleh yang dibentuk oleh latar belakang pendidikan, latar 

belakang keluarga, dan latar belakang sosial masyarakat di lingkungan sekitar. 

Pengalaman-pengalaman tersebut membentuk narasi yang menentukan setiap 

tidakan tokoh di masa sekarang.  Menurut Ricoeur dalam Vemena (1996) hal 

terebut menunjukkan keseluruhan sistem intersignifikasi yang dipetakan dengan 

menghubungkan hal satu dengan lainnya pada bidang yang sama dan keseluruhan 

sistemnya adalah struktur pokok pada tindakan manusia. 

Pencarian identitas melalui pengalaman prefigurasi dimaksudkan untuk 

mengenali tujuan dan motif dalam setiap tindakan tokoh sebagai agen yang 

bertugas menjalankan alur atau plot kehidupan. Setiap tindakan tokoh didasarkan 

oleh narasi yang diperoleh dari pengalaman prefiguratif tokoh yang terbentuk dari 

interpretasinya terhadap pemaknaan terhadap aturan sosial (kode budaya). Aturan 

sosial tersebut dapat berupa norma, etika, ketertiban, dan peran-peran manusia di 

dalam masyarakat yang menentukan setiap tindakan yang akan dilakukan oleh 
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tokoh.  Sebagaimana menurut Vemena (1996) bahwa karakter sementara manusia 

yang didapatkan dari ruang pengalaman tersirat dalam setiap tindakan. 

Menurut Susanti (2015) penelitian terhadap karya sastra yang ditulis oleh 

buruh migran selalu dianggap menarik, hal ini disebabkan oleh kekuatan karya 

sastra buruh migran tidak dapat lepas dari keberadaan status sosial penulisnya. 

Buruh migran disebut memiliki marginalitas berlipat (multiple marginalities) 

secara transnasional. Artinya, keberadaan buruh migran menjadi kaum marginal 

dalam beberapa faktor yang berbeda seperti kewarganegaraan, agama, gender, 

bahasa, kemampuan ekonomi, dan profesi dalam migrasi mereka. 

Kajian dalam artikel  ini lebih menekankan pada prefigurasi tokoh buruh 

migran yaitu gambaran atau kondisi yang menyangkut kehidupan psikososial 

yang terjadi pada buruh migran. Berdasarkan pembacaan terhadap catatan harian 

Diary Buruh Migran, penulis melihat adanya permasalahan psikososial yang 

terjadi pada kaum proletar kelas buruh PRT TKW HK. Adapun fokus masalah 

dalam artikel ini secara spesifik meliputi (1). identitas domestik, (2) identitas 

publik, dan (3) identitas ideologis. 

 

 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan metode 

penelitian deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan  prefigurasi PRT TKW HK 

dalam teks Diary Buruh Migran karya Arsya Kirana. Penelitian ini tergolong 

penelitian kepustakaan, yakni penelitian ini dilakukan berdasarkan dokumen karya 

tertulis dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-

macam material yang terdapat di ruang perpustakaan. Pendekatan analisis yang 

digunakan adalah sosiologi sastra, hal ini sesuai dengan fokus kajian penelitian ini 

yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan prefigurasi PRT TKW HK. Teori Paul 

Recouer tentang narasi dan personal identitas digunakan sebagai landasan teori 

dalam penelitian ini. Peneliti tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan 

teori lain seperti teori sosial dan budaya untuk pengayaan, sebagaimana teori 

sosiologi sastra ini digunakan. 
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Sumber data dalam penelitian berupa catatan harian yang ditulis oleh 

Arsya Kirana dengan judul Diary Buruh Migran. Data penelitian   berupa teks 

yang terdapat dalam Diary Buruh Migran berkaitan dengan kehidupan buruh 

migran. Data terpilih berdasarkan prefigurasi PRT TKW HK. Instrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat bantu yang berupa matrik 

penjaring data. Peneliti sebagai instrumen utama yeng bertindak sebagai 

perencana, pelaksana pengumpul data, analis, penafsir data, dan akhirnya sebagai 

pelapor hasil penelitian (Moleong, 2010:168). 

Adapun pengumpulan data penelitian ini mencakup lima langkah. Pertama, 

membaca catatan harian Diary Buruh Migran karya Arsya Kirana sebagai sumber 

data secara seksama dan berulang-ulang untuk memperoleh pemahamanan dan 

penghayatan sehingga diperoleh gambaran umum mengenai isi cerita. Kedua, 

identifikasi data dimulai dengan menjaring data yang berkaitan konsep penelitian 

yang ada dalam catatan harian Diary Buruh Migran karya Arsya Kirana. Kegiatan 

ini dilakukan dengan menandai teks yang berhubungan dengan fokus masalah dan 

teridentifikasi sebagai data. Ketiga, mengambil unit-unit kalimat, paragraf, atau 

dialog yang menunjukkan prefiguratif, konfiguratif, dan refiguratif tokoh buruh 

migran sesuai fokus penelitian. Keempat, mengklasifikasikan data berdasarkan 

permasalahan sesuai fokus penelitian. Kelima, memberi kode unit-unit data untuk 

mempermudah pengorganisasian data.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup lima langkah. 

Pertama reduksi, yakni pemilihan data yang prioritas dengan yang tidak. Data 

yang prioritas dikumpulkan untuk diorganisasi, sedangkan data yang kurang 

prioritas disimpan untuk sewaktu-waktu dapat diambil kembali apabila 

diperlukan. Kedua pengelompokan, pengelompokan dilakukan setelah langkah 

identifikasi dan kodifikasi dilakukan. Pengelompokan dilakukan dengan memilih, 

menggolongkan, dan mengorganisasi data sedemikian rupa, sehingga data yang 

menunjukkan kecocokan dengan fokus penelitian akan dimasukkan ke dalam 

kelompok data yang sesuai. Ketiga interpretasi, yaitu menafsirkan data dengan 

mengaitkan antara teks dengan kontek, memaknai secara simantis dan simbolis. 

Keempat deskripsi, mendeskripsikan hasil interpretasi dengan mengaitkan pada 
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landasan teori. Kelima penarikan kesimpulan, yakni kegiatan penyimpulan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan juga merupakan 

pengecekan kesesuaian antara data dengan fokus penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini mencakup tiga aspek, yaitu (1) identitas domestik, (2) 

identitas publik, dan (3) identitas ideologis. Setiap aspek tersebut dipaparkan 

sebagai berikut. 

Identitas Domestik 

Identitas domestik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

keberadaan tokoh dalam ruang lingkup internal rumah tangga. Identitas tokoh di 

wilayah domestik ini berkaitan dengan  peristiwa yang terjadi pada tokoh di masa 

lalu. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri maupun 

bersama orang lain di wilayah rumah sehingga membentuk identitas dirinya yang 

mendasari perjalanan hidupnya ke masa mendatang.Prefigurasi PRT TKW HK 

berkenaan dengan identitas domestik yang ditem ukan dalam penelitian ini 

meliputi latar belakang keluarga, latar belakang agama dan kepercayaan, dan latar 

belakang tokoh yang berhubungan dengan konteks budaya. Identitas domestik 

PRT TKW HK selanjutnya dipaparkan sebagai berikut. 

Latar Belakang Tokoh yang Berhubungan dengan Kondisi Keluarga 

Latar belakang keluarga yang ditemukan dalam tokoh buruh migran adalah 

potret kehidupan orang tua tunggal (single parent). Orang tua tunggal (single 

parent) adalah keluarga yang hanya memiliki satu orang tua tunggal, baik ibu 

maupun ayah saja. Potret orang tua tunggal yang terdapat dalam Diary Buruh 

Migran karya Arsya Kirana meliputi dua hal, yaitu PRT TKW HK yang berperan 

sebagai orang tua yang membesarkan anaknya sendiri maupun PRT TKW HK  

yang dibesarkan dalam pengasuhan orang tua tunggal.  

Kesenjangan latar belakang kondisi keluarga di atas yang memaksa tokoh 

untuk menjadi buruh migran PRT TKW HK. Hal ini tidak terlepas dari pembagian 

peran pria dan wanita di Indonesia masih bersifat dikotomi, yaitu fungsi publik 

dan fungsi domestik. Fungsi publik lebih banyak dikuasai oleh kaum pria, 
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sedangkan dalam ranah domestik lebih banyak dilakukan wanita. Kaum pria 

sebagian besar beranggapan bahwa tugas utama wanita adalah mengurus rumah 

tangga, sedangkan pria bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. 

Wanita berdasarkan latar belakang kondisi keluarga orang tua tunggal terpaksa 

harus dapat mengambil peran ganda dalam kehidupan keluarga yaitu berperan 

sebagai ibu atau anak sekaligus pencari nafkah. Namun demikian, ranah publik 

yang dikuasi oleh  wanita masih terbatas pekerjaan domestik, dalam hal ini 

domestic helper. 

Latar Belakang Tokoh yang Berhubungan dengan Agama dan Kepercayaan 

Latar belakang agama PRT TKW HK secara umum beragama Islam. PRT 

TKW HK memiliki latar belakang agama yang kuat, kehidupan yang sangat 

religius, taat dalam menjalankan sholat lima waktu dan patuh terhadap ajaran 

agama. Bekal agama yang kuat ini sangat penting untuk PRT TKW HK sebab 

akan memberikan pengaruh dalam kehidupan religi tokoh PRT TKW HK ke 

depannya. Bekal agama ini yang akan membentengi tokoh dari godaan yang 

datang silih berganti ketika tokoh menjalani kehidupan buruh migran. Gempuran 

kristenisasi pada saat pramigran dan migran merupakan godaan iman terberat 

yang dialami para buruh migran. Selain itu, inkonsistensi dalam menjalankan 

ibadah sholat lima waktu di tengah-tengah masyarakat nonmuslim merupakan 

godaan tersendiri bagi buruh migran. 

Latar Belakang Tokoh yang Berhubungan dengan Konteks Budaya 

Tokoh PRT TKW HK  memiliki latar belakang budaya yang berasal dari 

budaya Jawa. Budaya Jawa ini terepresentasi dalam tingkah laku yang dijalani 

keluarga tokoh yang bersandar pada etika Jawa. Etika Jawa yang ditanamkan 

dalam keluarga Tokoh antara lain etika makan, etika berpamitan sebelum 

bepergian, dan etika berpakaian. 

Menurut Endraswara (2010:134-135) dalam masyarakat Jawa etika makan 

dibedakan menjadi dua yaitu etika tradisional dan etika modern. Etika tradisional 

dilakukan oleh masyarakat ekonomi rendah dengan prinsip mangan kanggo urip 

(makan untuk hidup). Sedangkan etika modern dilakukan oleh masyarakat 

ekonomi menengah-atas dengan prinsip urip kanggo mangan (hidup untuk 
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makan).  Keluarga tokoh PRT TKW HK termasuk dalam golongan masyarakat 

ekonomi rendah, hal ini dapat dilihat dari menu makanan sederhana yang dimakan 

berupa nasi dan tempe goreng. Hal ini sesuai dengan prinsip mangan kanggo urip 

(makan untuk hidup). 

Jawa iku nggone semu, artinya masyarakat Jawa tidak suka berterus terang. 

Masyarakat Jawa menggunakan sanepa (kiasan) untuk menunjukkan dan 

mengajarkan supaya setiap orang yang mendapatkan teguran berpikir kritis 

terhadap makna di balik teguran itu. Pamali Jawa merupakan teguran orang tua 

terhadap anak, cucu, dan orang lain yang tidak diungkapkan secara langsung. 

Salah satu pamali Jawa dalam etika makan adalah aja sinambi micara rikala lagi 

mangan, mundhak disaru dening wong liya lan nekake kewan galak (jangan 

sambil bicara ketika sedang makan, karena dapat menjadi bahan pergunjingan 

orang lain dan dapat mendatangkan hewan buas). Selain dianggap tidak sopan, 

makan sambil berbicara dapat menimbulkan bahaya, seperti tersedak dan 

gangguan pencernaan. Sedangkan binatang buas dalam hal ini adalah simbol 

bahaya yang akan dihadapi apabila melanggar pantangan atau pamali tersebut. 

Oleh karena itu, ora ilok (tidak baik) makan sambil berbicara. etika makan inilah 

yang ditanamkan oleh orang tua terhadap PRT TKW HK sebelum mereka 

berangkat menjadi buruh migran. 

Etika berpamitan sebelum bepergian merupakan budaya Jawa yang 

ditanamkan keluarga kepada tokoh PRT TKW HK. Sebelum berangkat ke Jakarta 

untuk mengikuti proses pramigran di asrama, tokoh PRT TKW HK terlebih 

dahulu berpamitan kepada para tetangga. Etika berpamitan merupakan salah satu 

sopan santun dalam budaya Jawa. Seseorang yang hendak bepergian atau 

meninggalkan rumah hendaknya selalu berpamitan kepada keluarga atau para 

tetangga. Tujuan berpamitan adalah untuk memohon doa restu supaya selamat dan 

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu pula dengan yang dilakukan 

oleh tokoh PRT TKW HK. Tokoh tersebut berpamitan kepada sanak saudara dan 

tetangga untuk memohon do‘a terbaik dari mereka, meskipun tokoh mengetahui 

jika mereka menganggap rendah status buruh migran. 
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Selain meminta do‘a restu kepada sanak saudara dan para tetangga, tokoh 

PRT TKW HK juga meminta do‘a restu kepada para leluhur yang sudah 

meninggal dunia. Tokoh yang memiliki pemikiran logis,  melalui pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam benaknya dia tidak mempercayai hal-hal yang berbau 

mistis. Meskipun demikian, tokoh PRT TKW HK tetap melakukannya supaya 

tidak terjadi gesekan antara pemikirannya dan adat budaya yang dipegang teguh 

keluarga. 

Ziarah adalah salah satu tradisi yang berkembang dalam masyarakat Jawa. 

Ziarah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengunjungi, yang kemudian 

berkembang dengan istilah sowan (mengunjungi) dan nyekar (meletakkan bunga 

di atas makam).  Masyarakat Jawa memiliki keyakinan dengan berziarah ke 

makam leluhur atau tokoh dapat membawa pengaruh tertentu. Pada dasarnya 

kunjungan ke makam merupakan tradisi agama Hindu berupa pemujaan terhadap 

roh leluhur  atau arwah nenek moyang pada masa lampau.  Kenyataannya dalam 

keluarga PRT TKW HK tradisi ziarah ke makam leluhur masih tetap dilakukan 

meskipun tokoh PRT TKW HK tidak percaya bahwa orang yang telah meninggal 

dunia dapat memberikan restu. 

 Tokoh PRT TKW HK meskipun tidak percaya dengan hal-hal mistis, tetapi 

masih percaya dengan pepatah Jawa yang sesuai dengan kenyataan hidupnya.  Hal 

ini terjadi ketika tokoh Eni jatuh cinta kepada Dani, pemuda dari Jombang yang 

dikenal melalui dunia maya. Pepatah atau peribahasa Jawa adalah salah satu 

bentuk gaya bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa untuk memberikan 

nasihat, teguran, atau sindiran kepada orang lain. Pepatah Jawa bentuknya dapat 

berupa kelompok kata yang singkat, padat, namun berisi berbagai norma yang 

dapat diambil sebagai pelajaran hidup. Pepatah Jawa yang sesuai dengan 

kenyataan hidup yang dialami oleh tokoh Eni adalah witing tresno jalaran soko 

kulino yang berarti tumbuhnya cinta berasal dari kebiasaan. Kebiasaan bertemu 

dan sering bersama-sama, yang kemudian dapat menumbuhkan benih-benih cinta. 

Benih cinta antara tokoh Eni dan tokoh Dani ini muncul karena sering mengobrol 

di dunia maya. Meskipun pada akhirnya cinta mereka tidak dapat bersatu karena 

tokoh Dani dijodohkan dengan sepupunya. Tokoh Eni sempat putus asa menerima 
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kenyataan ini, namun dia bertekat untuk tidak boleh larut dalam kesedihan dan 

harus bangkit menatap masa depan yang cerah karena keluarga di tanah air 

mengharapkan keberhasilannya. 

Victory park sebuah taman di keramaian pusat pemerintahan Hong Kong 

yang merupakan tempat konsentrasi para buruh migran dari Indonesia. Di salah 

satu sudut Victory, terdapat salah satu PRT TKW HK yang berdandan maskulin 

namun bersuara wanita. Kehidupan di Hong Kong telah mengubah penampilan, 

cara hidup, dan telah melupakan kebudayaan bangsa Indonesia. Tokoh Yuni 

dalam Diary Buruh Migran ini digambarkan sebagai sosok wanita yang memiliki 

model rambut harajuku dengan warna pirang. Model rambut harajuku adalah 

model rambut dari kota fashion Harajuku Jepang dengan ciri acak-acakan mirip 

tokoh manga atau anime.  Aksesori yang dipakai mulai kalung rantai, ikat 

pinggang, headset ataupun gadget. Hidung dan bibir bertindik. Tato di 

pergelangan tangan. Bercelana jeans belel sobek-sobek di sekitar lutut, dipadu 

dengan kaos oblong longgar.  

Etika berbusana dalam masyarakat Jawa sebagai warisan leluhur dilakukan 

dengan cara membungkus rapat tubuh para kaum Adam dan Hawa. Harus diakui 

bahwa pergaulan sosial juga mendorong munculnya perubahan etika berbusana. 

Akibatnya, cara berbusana yang tidak etik pun kadang ditempuh. Masyarakat 

Jawa dalam hal ini mengenal ungkapan kritis yang berbunyi wong wadon ilang 

wirange, wong lanang ilang prawirane, yang artinya orang perempuan telah 

kehilangan rasa malunya dan orang laki-laki telah kehilangan keperwiraannya 

(Endraswara, 2010:178). Tokoh Yuni dalam hal ini tidak hanya kehilangan rasa 

malu dalam berbusana, tetapi memiliki gaya busana yang menyimpang dari etika 

berbusana dalam adat budaya Jawa. Gaya busana yang serba brukut dan santun 

tidak terlihat lagi. Prinsip meniru gaya busana orang barat yang memiliki kultur 

berbeda inilah yang akan memudarkan derajat ketimuran bangsa ini. Gaya busana 

masyarakat Jawa yang mengikat dengan sikap ndhingkluk, mundhuk-mundhuk, 

sendika dhawuh telah lenyap dari sosok tokoh Yuni. 

Tokoh Yuni selain memiliki gaya busana yang menyimpang juga memiliki 

orientasi seksual yang menyimpang. Tokoh Yuni adalah salah satu buruh migran 
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Hong Kong penyuka sesama jenis atau lesbian. Berkaitan dengan penyimpangan 

orientasi seksual, dalam kehidupan seks masyarakat Jawa mengenal sisi baik dan 

sisi buruk. Masyarakat Jawa mengenal gradasi tata nilai moral Jawa, yaitu nistha 

(kategori paling rendah), madya (tengah, kategori cukup), dan utama (kategori 

istimewa). Nistha atau hina apabila tindakan sekadar memburu seks karena nafsu, 

tanpa memperhatikan aturan dan etika. Madya apabila orang Jawa mampu 

melakukan hubungan seks sebagaimana adanya, tidak neka-neka (banyak tingkah 

dan menyimpang). Utama  adalah hubungan seks yang penuh daya batin, yang di 

dalamnya ada laku, baik sebelum, ketika, dan setelah berhubungan seks 

(Endraswara, 2010:186-187). Menurut etika seksual Jawa, jelas apa yang 

dilakukan tokoh Yuni termasuk dalam kategori nistha. Tokoh Yuni hanya 

memburu nafsu dan hubungan sesama jenis merupakan pelanggaran etika seksual 

dalam masyarakat Jawa. 

 Tokoh PRT TKW HK yang dibesarkan dalam kebudayaan Jawa, dalam 

perjalanan hidupnya menjadi buruh migran di Hongkong secara tidak langsung 

membandingkan etika berbusana di kedua belah kebudayaan tersebut. Hal ini 

memberikan penyadaran kepada PRT TKW HK tentang arti perbedaan. Desa 

mawa cara, negara mawa tata yang artinya setiap desa memiliki adat sendiri dan 

setiap negara memiliki hukum sendiri. Adat kebiasaan masing-masing setiap 

tempat memiliki perbedaan dengan tempat-tempat yang lain.  

Tokoh Eni dalam berlibur lebih suka berpenampilan santai, memakai sandal 

jepit. Berbeda dengan masyarakat Hong Kong pada umumnya yang lebih suka 

berpenampilan formal apapun profesinya. Kebiasaan berbeda dengan masyarakat 

Jawa yang lebih suka berbusana santai dengan menggunakan sarung. Menurut 

Endraswara (2010:182-183) sarung dalam bahasa Jawa merupakan jarwodhosok 

(etimologi) dari sa (kesesa) dan rung (wurung), yang artinya jika tergesa-gesa 

akan gagal. Sarung dipakai dengan pelan-pelan, ditata rapi, agar nyaman. 

Ibaratnya, orang yang menggunakan sarung perlu menekankan etika dan estetika. 

Sarung adalah metafor kearifan lokal. Kearifan adalah sari-sari budi luhur. Berarti 

mempelajari budi pekerti dengan teori sarung orang akan berbudi pekerti luhur, 
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karena sarung lebih bersifat fleksibel. Fleksibelitas sarung ditunjukkan dengan 

pemakaian sarung dalam situasi santai maupun resmi.        

Identitas Publik  

Identitas publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah identitas PRT 

TKW HK yang berhubungan dengan keberadaan dan perannya di luar rumah. 

Prefigurasi PRTTKW HK  berkenaan dengan identitas publik yang ditemukan 

dalam penelitian ini meliputi latar belakang tokoh yang berhubungan dengan 

sosial ekonomi dan latar belakang tokoh yang berhubungan dengan pendidikan. 

Berikut adalah hasil analisis untuk masing-masing identitas publik  PRT TKW 

HK. 

 

Latar Belakang Tokoh yang Berhubungan dengan Sosial Ekonomi 

Sacara umum PRT TKW HK memiliki latar belakang tinggal di daerah 

pedesaan atau masyarakat rural. Masyarakat rural ini ditandai dengan perilaku 

yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan, mempunyai perilaku 

yang berorientasi pada tradisi, dan masih banyak ritual dan nilai-nilai sakral yang 

dianut penduduknya. Konsep kekeluargaan dan kebersamaan terepresentasi dari 

keluarga Tokoh Eni, tokoh Ayu, dan tokoh Isti. Tokoh Eni memiliki hubungan 

yang erat dengan keluarga, terutama dengan ibunya. Setiap keputusan yang 

diambil tokoh Eni terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari ibunya, termasuk 

keputusan untuk menjadi buruh migran. Meskipun pada awalnya ibunya kurang 

setuju anaknya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Konsep 

kekeluargaan dan kebersamaan tokoh Ayu terepresentasi dari sikap rela berkorban 

demi keluarganya. Pada masa sekolah, tokoh Ayu terpaksa bekerja demi 

membantu perekonomian keluarga. Begitu juga dengan tokoh Isti yang rela putus 

sekolah dan memilih bekerja karena kondisi perekonomian keluarga yang 

memprihatinkan. Perilaku yang berorientasi pada tradisi, ritual, dan nilai sakral 

terrepresentasi dari tokoh Eni. Keluarga tokoh Eni masih menjalani tradisi 

berziarah ke makam leluhur untuk meminta do‘a restu sebelum berangkat menjadi 

buruh migran.  
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 Salah satu faktor yang mendorong seseorang menjadi PRT TKW HK  

adalah kemiskinan. Keadaan ekonomi keluarga yang memprihatinkan memaksa 

seseorang nekat menjadi buruh migran, meski dengan persiapan yang kurang 

matang. Tokoh Eni, tokoh Ayu, dan  tokoh Isti adalah representasi keluarga yang 

memiliki latar belakang keluarga miskin. Potret kemiskinan tokoh Eni 

ditunjukkan dari  tingkat pendidikan yang rendah (SMU), menu makanan sehari-

hari (lauk tempe), dan ketidakmampuan membeli baju sesuai dengan trend. 

Latar belakang keluarga miskin juga dialami oleh tokoh Ayu. Meskipun 

orang tuanya bekerja dalam sistem pemerintahan, namun masih belum cukup 

untuk menghidupi keluarga. Tokoh Ayu terpaksa bekerja ketika masih sekolah 

demi membantu keluarga. Data berikut yang menunjukkan keadaan ekonomi 

kelurga tokoh Ayu.  

Latar belakang ekonomi keluarga Isti lebih memprihatinkan. Orang tuanya 

yang hanya bekerja sebagai buruh tani hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 

Adiknya masih kecil, dan ibunya sudah meninggal dunia ketika tokoh Eni lulus 

sekolah dasar. Kemiskinan telah memaksa tokoh Isti untuk tidak melanjutkan 

sekolah SMP sampai tamat. Selanjutnya, tokoh Isti nekat bekerja sebagai buruh 

migran di Hong Kong. Meski pada akhirnya dia banyak menuai masalah, karena 

kurangnya persiapan yang matang. Data berikut merepresentasikan latar belakang 

ekonomi dalam keluarga tokoh Isti.    

Latar belakang ekonomi keluarga yang miskin memberi pengaruh terhadap 

tingkat pendidikan seseorang. Pada umumnya keluarga miskin memiliki tingkat 

pendidikan rendah SMP hingga SMA. Kemiskinan yang berdampak pada 

sumberdaya manusia dan tingkat pendidikan menjadikan jalan pintas bagi 

masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri.  Gaji di luar negeri yang jauh 

lebih besar dari pada gaji di dalam negeri dengan jenis pekerjaan yang sama 

membuat para tokoh tidak berpikir matang. Harapannya adalah para PRT TKW 

HK dapat kembali ke kampung halaman dengan membawa kesuksesan. 

Latar Belakang Tokoh yang Berhubungan dengan Pendidikan 

  PRT TKW HK secara umum memiliki latar belakang pendidikan rendah. 

Hal ini disebabkan karena mahalnya biaya pendidikan di negara kita. Keadaan 
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ekonomi yang miskin dan prasejahtera berdampak pada minimnya tingkat 

pendidikan. Tuntutan hidup yang tinggi  disertai susahnya mencari pekerjaan 

dengan ijasah rendah, menjadikan pekerjaan PRT TKW HK sebagai pilihan. 

Pekerjaan PRT TKW HK ditempuh karena memiliki gaji tinggi dibandingkan 

dengan pekerjaan yang sama di tanah air, meskipun belum tentu mereka 

mendapatkan nasib yang baik di negeri orang. Tokoh Eni dengan pendidikan 

SMA, tokoh Isti protolan SMP, Saadah dengan pendidikan yang pas-pasan, dan 

Paryati yang memiliki pendidikan rendah adalah potret pendidikan yang kurang 

memadai para buruh migran. Pendidikan rendah ini yang pada akhirnya membawa 

masalah ketika mereka menjadi PRT TKW HK. 

 Minimnya tingkat pendidikan menjadi penghalang seseorang dalam 

mendapatkan pekerjaan dalam kehidupan sosialnya. Biaya pendidikan yang mahal 

dengan sistem pemerintahan yang kurang mendukung membuat masyarakat lebih 

memilih putus sekolah dan bekerja untuk menghidupi keluarga. Berbekal 

pendidikan yang kurang memadai dan usia yang tidak layak mereka 

memberanikan diri menjadi PRT TKW HK dengan harapan dapat mengubah 

kehidupan menjadi lebih baik. Namun, justru bekal keterampilan dan pendidikan 

yang kurang memadai ini yang banyak mendapatkan masalah di negara tujuan.  

Tokoh Isti merupakan representasi dari buruh migran berpendidikan 

rendah yang menuai banyak masalah di Hong Kong. Kurangnya  pengetahuan 

tokoh Isti mengenai hukum dan perundangan-undangan yang melindungi hak-hak 

mereka, membuat tokoh Isti mengalami eksploitasi dari majikan. Gaji bekerja 

selama delapan bulan tidak dibayar, dan agen lepas tangan dengan kejadian ini. 

Tokoh Isti yang tidak pandai berbicara bahasa Cantonese maupun bahasa Inggris 

menuai masalah saat membuka rekening bank untuk mencairkan gaji. Hingga 

pada akhirnya, melalui bantuan tokoh Eni membuat surat pernyataan, Isti dapat 

memperoleh gajinya secara cash.  

Tokoh Isti adalah salah satu representasi dari ketidaksiapan pramigran 

yang telah ditutupi oleh pihak PJTKI. Meskipun demikian, ketika majikan telah 

memilih untuk dipekerjakan, seorang pramigran akan tetap diberangkatkan. Pihak 

PJTKI akan mengklain kebodohan migran sendiri ketika mereka menuai masalah 
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di tempat kerja.  Selain itu, terkadang pramigran berpikir tanpa logika, mereka 

berangkat menjadi buruh migran tanpa persiapan yang matang dan hanya berbekal 

keberanian semata. Setidaknya jika pramigran memiliki bekal yang cukup hal-hal 

negatif dapat diantisipasi dan dapat meminimalisasi risiko yang  terjadi. 

Meskipun demikian, ada pula tokoh buruh migran yang memiliki 

pendidikan tinggi. Tokoh Herlin merupakan salah satu buruh migran yang pernah 

mengenyam pendidikan tinggi walaupun pada akhirnya dia rela meninggalkan 

bangku kuliah demi membiayai adik-adiknya untuk melanjutkan pendidikan. 

Selain itu, Tokoh Ratna  adalah seorang lulusan perguruan tinggi negeri di kota 

pelajar.  Dia nekat bekerja menjadi buruh migran di Hongkong karena tidak sabar 

menunggu kesempatan kerja di dalam negeri.  

Alasan kuat menjadi PRT TKW HK adalah tidak adanya lapangan 

pekerjaan di daerah asal. Selain itu, lapangan kerja yang sedikit dengan jumlah 

pencari kerja yang membludak menyebabkan susahnya mencari pekerjaan setelah 

lulus sekolah. Akibatnya, seseorang harus menunggu lama untuk mendapatkan 

kesempatan bekerja. Hal ini kadang membuat seseorang kurang sabar untuk 

segera memiliki pekerjaan. Alasan lain adalah gaji yang didapat tidak cukup untuk 

membiayai kehidupan keluarga sehari-hari.  Pendidikan seharusnya menghasilkan 

lulusan yang pandai dan memiliki keterampilan sebagai bekal mencari pekerjaan 

atau membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. 

Buruh migran yang memiliki pendidikan tinggi memiliki kemampuan 

intelektual yang tinggi dalam berfikir dan memiliki wawasan yang luas. Meskipun 

pada kenyataannya, dunia buruh migran tidak membedakan strata pendidikan 

seseorang. Buruh migran dengan pendidikan tinggi maupun rendah bekerja 

dengan label seragam, gaji standar, hak dan kewajiban yang sama. Profesi sebagai 

buruh migran tidak mengenal stratifikasi sosial. Perbedaannya adalah perlakuan 

majikan kepada buruh migran. 

Identitas Ideologis 

Identitas ideologis yang dimaksud adalah identitas PRT TKW HK yang 

berhubungan dengan sekelompok ide yang diajukan dengan tujuan menawarkan 
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perubahan melalui pemikiran normatif. Identitas ideologis berupa sistem 

pemikiran yang abstrak yang diterapkan untuk menjadi sebuah kenyataan. 

Identitas ideologis PRT TKW HK terepresentasi dalam harapan atau cita-cita 

tokoh dalam mengubah hidupnya. Berikut adalah hasil analisis untuk masing-

masing identitas ideologis PRT TKW HK. 

Harapan atau Cita-cita Tokoh dalam Mengubah Hidup 

Berdasarkan latar belakang domestik dan publik yang telah di paparkan di 

atas, hal ini kemudian menumbuhkan harapan atau cita-cita pada PRT TKW HK. 

Hampir semua tokoh memiliki pandangan materialistis yakni pandangan hidup 

yang mencari dasar sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam 

kebendaan semata. Kebendaan yang dimaksud adalah harta dan uang. PRT TKW 

HK memiliki harapan untuk mengubah kehidupan lebih baik dengan cara 

pemenuhan kebutuhan materi.  

Secara umum PRT TKW HK memiliki harapan untuk mengubah 

kehidupan lebih baik. Mereka semua ingin kesuksesan dan keberhasilan dalam 

bentuk materi. Mereka nekat menjadi PRT TKW HK dengan risiko yang 

membayangi pada setiap tokoh demi membiayai kebutuhan keluarga. Latar 

belakang ekonomi keluarga yang miskin telah menumbuhkan tekat yang kuat 

untuk mengubah hidup PRT TKW HK. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Prefiguratif sebagaimana berada pada ruang pengalaman  memberikan 

perananyang penting dalam pembentukan identitas personal PRT TKW HK. 

Pengalaman ini merupakan latar belakang yang menumbuhkan ruang 

pengharapan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PRT 

TKW HK memiliki latar belakang keluarga single parent/orang tua tunggal. PRT 

TKKW HK memiliki latar belakang agama Islam. Secara sosial ekonomi, PRT 

TKW HK berasal dari keluarga miskin pedesaan. Rata-rata PRT TKW HK 

memiliki latar belakang pendidikan rendah, meskipun ada beberapa yang 

berpendidikan tinggi karena belum mendapatkan kesempatan kerja di Indonesia. 
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Latar belakang PRT TKW HK tersebut selanjutnya menumbuhkan cita-cita untuk 

mengubah kehidupan menjadi lebih baik. PRT TKW HK dengan semangat dan 

tekad yang kuat akhirnya mengadu nasib ke negeri surganya buruh migran di 

Hong Kong demi mengais dollar untuk mendapatkan kesuksean secara materi. 

PRT TKW HK memiliki pandangan bahwa materilah yang dapat mengangkat 

status sosial di masyarakat tanah kelahirannya. 

 

Saran 

Pemerintah hendaknya memberikan pembiayaan yang murah terhadap 

pendidikan, mengingat sebagian besar PRT TKW HK memiliki pendidikan 

rendah yang mengakibatkan berbagai masalah di negara tujuan. Selain itu, penting 

untuk memperluas lapangan kerja di dalam negeri sehingga warga negara 

Indonesia tidak perlu menjadi PRT TKW HK.  

Lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan karya sastra 

buruh migran sebagai bahan perkuliahan. Apresiasi terhadap hasil karya sastra 

buruh migran secara teknis dapat dilakukan dengan mengarahkan dan 

memberikan tugas kepada mahasiswa untuk meneliti dan menelaah karya sastra 

buruh migran. 

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada 

prefigurasi PRT TKW HK. Identitas personal selengkapnya meliputi prefiguratif, 

konfiguratif dan refiguratif.  Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih fokus 

meneliti aspek-aspek lain berupa konfigurasi dan refigurasi sehingga dapat 

ditemukan pola perjalanan hidup tokoh dan identitas personal PRT TKW HK 

secara utuh. 
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ABSTRAK 
Tujuan kajian nilai sosial dalam novel terjemahan Kebahagiaan Kati (1) 

identitas dan pola hidup penduduk setempat, (2) perbedaan sosial desa dan 

kota, dan (3) peran perempuan dalam kehidupan sosial. Metode kajian ini 

adalah sosiologi sastra yang meliputi teori sosial masyarakat pedesaan dan 

masyarakat perkotaan. Hasil penelitian (1)nilai sosial yang terdapat pada novel; 

(2) teori sosiologi yang terdapatpada novel; (3) hubungan sosial, antar tokoh, 

tokoh dengan kelompok, atau tokoh dengan aktivitas pada novel; (4) 

pengetahuan komunitas pedesaan dan komunitas perkotaan dalam novel; (5) 

pengetahuan kebersamaan dan perbedaan komunitas desa dan kota dalam 

novel; dan (6) peran perempuan dalam novel. 

 

Kata Kunci: nilai sosial, identitas, pola hidup, perbedaan sisoal desa, peran 

perempuan 

 

PENDAHULUAN 

 

 Jika menyebutkan nama Ngamphan Wetchachiwah,pembaca akan 

langsung tertuju pada seorang ―penerjemah‖yang menerjemahkan karya-karyanya 

dan diterbitkan lebih dari 10 cerita.Nama Ngamphan Wetchachiwah mulai muncul 

sebagai―penulis‖ ketika dia menulis novel pertama dengan cerita Kebahagiaan 

Kati(Happiness of Kati) yang  disambut hangat oleh pembaca sebagaiseni menulis 

yang lembut.Maka, novel ini tidak hanya populer di Thailand saja.Novel ini hak 

ciptanyadibeli oleh penerbit luar negeri.Kebahagiaan Kati diterjemahkan ke 

dalam empat bahasa dan dijual kelima negarayaitu Australia, Jerman, Perancis, 

Amerika Serikat dan Jepang.Selain itu Kebahagiaan Kati juga diterjemahkan oleh 

Prudence Borthwickpenerjemah asal Australia dan mendapat penghargaan kedua 

dalam perlombaan novel terjemahan yang diselenggarakan oleh Perbandingan 

Sastra Inggris. Novel Kebahagiaan Katiini adalah novel terjemahan pertama dari 

Asia yang memenangkan kontes. Selain itu,Organisasi perpustakaan dari Ameika 

memilih Kebahagiaan Kati sebagai buku yang disarankan dalam katalog untuk 

diberikan kepada pustakawan di seluruh negera, dan pada tahun 2006  novel  

mailto:pattama.junpaitoon@gmail.com
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KebahagiaanKati mendapat penghargaan cabang sastra kreatif dari Southeast 

Asia (Southeast Asian Writers Award). 

Motivasi yang dimiliki Ngamphan Wetchachiwah ketika dia menulis novel 

Kebahagiaan Kati muncul dalam kata pengantar dari penulis,―Jika impian adalah 

kekuatan pendorong untuk bergerak maju di jalan kehidupan, kebahagiaan 

dalammelakukan penjalanan pun adalah kekuatan dan motivasi yang tidak 

menimbulkan perasaan lemah dan depresi. Pagi dan malam terlalu cepat berganti, 

impian hampir jauh dari jangkauan dan kekuatan berkurang ketika melihat ke 

belakang dan bertanya-tanya, apa pengalaman bahagia apa yang pernah 

terjadi?.―Mengapa kebahagiaan hilang atau mendapat kesulitan?‖sampai menjadi 

pertanyaan bahwa kemungkinan karena kita mengatur kondisi dengan kehidupan 

agak lebih tinggi sehingga kebahagiaan tidak hilang dari jiwa‖.Oleh karena itu, 

Ngamphan menciptakan sosok Kati seorang gadis kecil yang berusaha melihat 

keindahan dalam kehidupan di sekitarnya sebagai alat menjaga jiwanya agar 

kebahagiaan dalam hidupnya sempurna dan bisa menjalani kehidupan tanpa 

bertemu dengan penderitaan.Berdasarkan pendahuluan diatas tulisan ini bertujuan 

memaparkan nilai-nilai sosial yang ada dalam novel Kebahagiaan Kati.Nilai-nilai 

sosial tersebut difokuskan pada (1) identitas dan pola hidup penduduk setempat, 

(2) perbedaan sosial pedesaan dan pekotaan, dan (3) peran perempuan dalam 

kehidupan sosial. 

METODE 

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

menggutamakan kajian morfosintaksis teori sosial. 

Sumber data pada penelitian ini adalah novel terjemahan Kebahagiaan 

Kati (Happiness of Kati).Tulisan asli novel ini berbahasa Thailand, kemudian 

diterjemahkan secara langsung ke Bahasa Indonesia oleh peneliti.Data diambil 

dari enam belas sampel dari keseluruhan data.Sampel dipilih menururt kekerapan 

kemunculan pada novel. 

Instrumen penelitian ini indikator identitas dan pola hidup penduduk 

setempat, (2) perbedaan sosial pedesaan dan pekotaan, dan (3) peran perempuan 

dalam kehidupan sosial. 
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Tahap analisis data pada penelitian ini pengkaji menggunakan beberapa 

teknik analisis.Dalam pengungkapan fenomena sosial yang termuat di dalam 

novelKebahagiaan Kati pengkaji mengumpulkan data dengan teknik 

kepustakaan.Analisis data dilakukan dengan membaca secara keseluruhan 

novelKebahagiaan Kati, kemudian memilih data yang terkait dengan nilai sosial, 

dan selanjutnya dimaknai secara mendalam makna yang tersirat di dalam data 

tersebut.Di dalam novel Kebahagiaan Kati terkandung nilai-nilai yang dibahas 

dalam tulisan ini. 

PEMBAHASAN  

Nilai Sosial dalam Novel 

Sosiologi menurut Sumadjan (1980:5) adalah ilmu yang mempelajari 

struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk di dalamnya perubahan-

perubahan sosial.Swingewood (dalam Faruk,1994:1) mendefinisikan sosiologi 

sebagai studi ilmiah dan objektif mengenaimanusia dalam masyarakat, studi 

mengenai lembaga dan proses(Saraswati,2003:2). 

Teori sosial adalah penjelasansesuatu yang dijelaskan oleh ilmuwan 

melalui teori dan penjelasan tentang rasional yang mempresentasikan hubungan 

antara komponen sosial yang bermacam-macam.Hal itu sebuah sistem yang bisa 

memprediksi masa depan. Dengan demikian, pengertian teori sosial adalah  

menjelaskan orang dan hubungan antara orang dan rasional, hubungan antara 

orang dan kelompok orang, hubungan antara orang dan lingkungan masih hidup 

dan tidak ada hidup. 

Kajian iniakan menjelaskan nilai sosial tentang teori sosiologi (sociology 

theory) melalui teori sosial pendesaan (rural sociology)yang dihubungkan dengan 

komunitas pedesaan (rural communities). 

Teori sosiologi memiliki arti yang luas dan sempit.Pada teori sosiologi 

setiap teori hampir serupa dengan teori sosial, yaitu harus menjelaskan tentang 

fenomena sosial dengan mengikuti prinsip rasional, bersistem, dan prediksi sosial. 

Di dalam unit sosiologi berkomponen penting, yaitu teori sosial 

pedesaan.Teori sosial pendesaanmenurut Bertrand adalah kajian hubungan orang 

yang tinggal di dalam lingkungan desa (Bertrand, 1958:8).Smit & Zopf, ahli 

sosiologi menjelaskan bahwa kajian yang bersistem dan memakai prinsip ilmu 
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pengetahuan yang kaitan dengan sosial pendesaan, organisasi dan struktur sosial 

pendesaan (Hlaolah, 1976:2). 

Dengan demikian, sosiologi pendesaan adalahkajian tentang latar belakang 

sosial pendesaan, perubahan, karakter hubungan antara komunitas dalam desa 

seperti orang dan orang, orang dan kelompok, orang dan aktivitas, serta pedekatan  

kehidupanpetani. Dengan teori sosial pendesaan masih ada subkomponen yang 

termasuk dalam komponen komunitas pendesaan. 

 

Identitas dan Pola Hidup Penduduk Setempat 

Dengan bagian ini penulis memberikan gambaran tentanggaya hidup 

penduduk desa yang tinggal di tepi kanalmenceminkan kesederhanaan. Dilihat 

dari perjalanan dengan perahu, cara memasak yang menggunakanparutanuntuk 

memarut kelapa, santan yang didapatkan sangat segar atau cara menggunakan 

kendi untuk menyimpankan air hujan dan cara memakai rantang untuk 

membungkus makanan. 

Penulis menjelaskan alam di sekitar dirinya, ketika duduk di salah 

satuperahu di tengah  sungai. 

 

 ―…Perahu berlayar melewati alam. Alam di sekitar yang indah  dari kejauhan 

mata, angin berteriak beruntun, ladang hijau sangat segar ketika dilihat sangat 

indah di mata dan sejuk di hati. Kakek mendayung perahu di tengah kanal, 

kemudian mulai mencopot batang teratai, sebelum mencopot harus melihat dulu 

bahwa teratai itu adalah teratai phan atau teratai pheun yang memiliki rasa pahit. 

Teratai Phan, memiliki bentuk yaitu daunnya berbentuk bulat tanpa bergerigi, 

bunganya berwana kuning, batang teratai segar dan rasa lezat. Jika makan dengan 

sambal dan nasi putih panas yang dibungkus oleh daun teratai akan menjadi 

makanan yang sangat  lezat. Kati masih senang dengan batang bunga teratai. Kati 

sedang mematah batang teratai menjadi kalung juga…‖(Ngamphan 

Wetchachawah, 2013 : 23). 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa identitas penduduk di tepi 

kanal, yang diciptakan dengan kehidupan yang sedeharna dalam alam, 

mencerminkan kehidupan yang serba hemat dengan kebebasan,Sebab itu, hidup 

penduduk di desa sangat bahagia,sedangkan penduduk di kota mempunyai 

identitas yang berbeda daripada penduduk di desa. Penduduk di kota sangat 

menyukai kehidupan mewah. Penulis menyarankan untuk pembaca memahami 

makna antara perbedaan kehidupan di desa dan kehidupan di kota sehingga 
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pembaca bisa menganalisis peristiwa tersebut dan menerima pesan yang ada di 

dalamnya. 

 

Hubungan Antar-orang dalam Lingkungan Sosial 

Dalam segi sosiologi dipegang kriteria hubungan antara kota dan desa. 

Orang desa dalam hubungan ini adalah penduduk yang tinggal di wilayah 

desa.Para penduduk berhubungan dengan lebih akrab dan baik. Penduduk 

mengenal semua orang dari satu gang sampai akhir gang, habungan dalam sistem 

saudara yang erat dan tetap memegang nilai-nilai tradisional dan kebudayaan atau 

sosial tradisional (traditional society) setiap orang dalam keluargasaling 

membantu mengerjakan kebun dan mempunyai karakter keluarga sebagai 

keluarga besar. Berikut ini contoh yang mengajukan hubangan antara orang 

dengan orang dan orang dengan  kelompok orang. 

―…Mendengarkan suara orang memanggil kakek. Banyak perahu mendatangi 

di pavilyun ini.Kepala desa bernama Bunpa sedang membawa masyarakat 

mendatangi kesini untuk bertemu kakek oleh tidak ada janji sebelumnya.Setiap 

orang sangat sungkan kepada kakek karena seringkakek membantu masyarakat 

dalam desa ini ketika masyarakat mempunyai masalah tentang bidang 

pencarian uang.Kakek adalah pengacara yang terkenal. Jika tidak ada kakek 

yakin masyarakat di desa ini akandieksploitasi dalam berbagai hal…‖ 

(Ngamphan Wetchachawah, 2013 : 26). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa identitas penduduk di tepi 

kanal, yang diciptakan kehidupan hubungan antara orang dengan orang atau orang 

dengan kelompok orang.Penulis menunjukkan bahwadalam kehidupan orang desa 

masih ada kata gotong royong.Seperti Emas sering membantu nenek ketika nenek 

memasak atau membantu Kati ketika Kati ingin Emas membantu aktivitasnya, 

atau kakek yang membantu masyarakat ketika ada masalah dalam hal ladang 

pencarian uang. 

Perbedaan Sosial Desa dan Kota 

Dalam bagian ini penulis menunjukkan perbedaan sosial desa dan kota 

melalui kajian pendekatanekologi dan pendekatan masyarakat. 

 

 

Pendekatan Ekologi 

Dalam lingkungan sosial desa, orang mendekati lingkungan alam yang ada 

di sekitarnya, yaitu perkebunan, pertanian, hutan, bukit, gunung, dan sungai. 
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 ―…Kakek dan Kati berjalan dengan perahu kecil. Kakek mendayung perahu 

pelan-pelan melewati kanal yang di tepi kanal terdapat perkebunan yang 

menanam buah bermacam - macam seperti mangga, jambu, manggis, 

rambutan…‖ (Ngamphan Wetchachawah, 2013 : 23). 

 Sedang dalam lingkungan sosial kotayang penuh dengan benda yang 

dibangunan oleh manusiaseperti gedung, jalan beton, rumah, hotel, dan pasar 

swalayan. 

 ―…Mobil berjalan di atas jalan raya dan mobil mulai memperlambat ketika 

sampai bagian pembayaran, lalu mobil mulai mempercepat lajunya ketika naik 

jalan tol. Kati terasa seperti sedang menaiki roller coasterdalam taman hiburan 

melewati para gedung kecil gedung besar, papan iklan yang menggantikan 

pemandangan alam…‖ (Ngamphan Wetchachawah, 2013 : 45). 

Dalam pekerjaan kehidupansosial desa, pekerjaanorang desa berkaitan 

dengan pentanian seperti menanam tanaman, berternak, dan pendagangan. 

Komoditas yang diterima itu mendapat dari perkebunan diri sendiri atau mencari 

dari hutan atau mencari dari sungai, dan laut. 

―... Paman Son sedang menjaring di pelabuhan kecil di depan rumah, 

kelihatannya akan mendapat banyakikan gabus…‖(Ngamphan Wetchachawah, 

2013 : 23). 

Hal tersebutberbeda dalam lingkungan sosial kota. Pekerjaan orang kota 

berkaitan dengan pegawai kantor, karyawan perusahaan, karyawan hotel, 

karyawan, dan pasar swalayan. 

―…Yakni bahwa pertama nenek bukan ibu rumah tangga. Kakek bilang bahwa, 

nenek baru menjadi ibu rumah tangga. Dulu nenek mengerjakan sekretaris di 

hotel besar bintang limadan terkenal di Bangkok…‖(Ngamphan Wetchachawah, 

2013 : 37). 

Pendekatan Masyarakat 

Dalam hal pendidikanorang desa mempunyai pendidikan agak rendah dan 

mempunyai kesempatan belajar yang kurang daripada orang kota. Disebabkan 

oleh kemiskinan, perbedaan antara orang di sekitarnya seperti orang di kota ada 

banyak orang bersekolah yang tinggi, sedangkan orang desa di sekitarnya tidak 

ada yang menjadi idola untuk memotivasi, perbedaan tempat tinggal, pendidikan 

ibu dan bapak, ekonomi dan sebagainya seperti ibu Kati yang lulus pendidikan 

tinggi. 

―…Setelah lulus S1 Ibunya menguji pengacara sebelum berangkat ke luar 

negeri. Ibunya mendapatkan dua sertifikasi dari dua lembaga di Inggris…‖ 

(Ngamphan Wetchachawah, 2013 : 91). 

Dengan hal itu, ibu Kati mendapatkan pendidikan tinggi karena sebelum 

mereka kembali ke desa,mereka tinggal di kota. Hal itu menjadikan ibu Kati 
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berpendidikan tinggi karena lingkungan di sekitar ibu Kati banyak orang 

berpendidikan. 

―…Kakek lulus pendidikan dari luar negeri…‖(Ngamphan Wetchachawah, 2013 

: 27) 

Dalam hal ukuran dan keakraban, dalam lingkungan sosial desa, orang dan 

tempat tinggal besar dan tingkat  kedekatan yang rendah serta tergantung mata 

pencaharian ketika dibandingkan sosial kota yang orang mempunyai keeratan 

daripada sosial desa. Keluarga dalam lingkungan sosial desa mempunyai karakter 

keluarga besar seperti mempunyai ayah yang menjadi kepala keluarga dan ibunya 

mempunyai peran agak kurang dan mempunyai anak beberapa orang, sedangkan 

sosial kota, karakter keluarga kecil oleh ibu dan ayah memiliki persamaan dalam 

bentuk seperti pendidikan, pekerjaan, hak, dan kewajiban. 

―…Ibu dan ayah Kati latihan berlajar di kantor hukum di London…‖(Ngamphan 

Wetchachawah, 2013 : 93). 

Situasi itu menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki 

persamaan. Perempuan dan laki-laki bisa bekerja atau belajar di tempat yang 

sama. 

Peran Perempuan dalam Kehidupan Sosial 

Peran perempuan dalam kehidupan sosial dalam novel Kebahagiaan Kati 

saya jelaskan melalui teori feminisme.Awal sekitar tahun 1960: kajian tokoh 

perempuan dalam status gambaran yang mencerminkan peran perempuan dalam 

sosial. Tokoh perempuan yang pernah melihat biasanya diciptakan dalam peran 

ibu rumah tangga yang bergantung pada laki-laki. 

―…Keranjang memberi tahubahwa  apadilakukan oleh nenek. Kati bertugas 

menyimpankan baju dari jemuran kepeda nenek. Kati melakukan aktivitas itu 

dari masa kecli sampai sekarang…‖ (Ngamphan Wetchachawah, 2013 : 19). 

Kedua, sekitar tahun 1970: kajian tokoh perempuan melalui gambaran 

tersebut memberikan representasi sebagai prinsip, kepercayaan, dan keharapan 

dengan orang dalam sosial dengan memberikan gambaran perempuan dalam 

status seperti identitas gender, ras, sifat, dan peran ibu. 

―…Malam-malam ketika suara guntur dan petir. Nenek memeluk Kati. Kati tidak 

ingin mendengarkan suara guntur dan petir, suara hujan, suara orang dan suara 

perempuan itu...adalah ibu karena ketika Kati ingin memeluk ibu, tetapiKati 

tidak penah mendapat kesempatan memeluk ibu…‖(Ngamphan Wetchachawah, 

2013 : 20) 
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Akhir sekitar tahun 1980 sampai sekarang: kajian tokoh perempuan dalam 

sudut pandang baru (Modernization)adalah mengembalikan gambaran perempuan 

yang berhubungan dengan aktivitas, ras, politik, dan persamaan dalam melakukan 

aktivitas. 

―…Tante Da sedang mengendarai kendaraan untuk menjemput Kakek, Nenek, 

dan Kati…‖ (Ngamphan Wetchachawah, 2013 :45) 

Teori feminisme adalah pendekatan yang memberi persamaan antara 

perempuan dan laki-laki.Pendekatan feminismeini sebagai struktur prinsip, daya, 

dan sistem kepercayaan yang diciptakan untuk pilihan bagi orang dalam 

kehidupan sosial.Pendekatan feminisme terkait dengan jenis kelamin, perempuan, 

sifat perempuan, sikap perempuan dan peran perempuan dalam kehidupan sosial. 

Gerakan pendekatan feminismedi Prancis untuk hak perempuan bermula 

dalam abad kesembilan belas.Dalam masa sekarang para feminis (feminist) adalah 

kelompok orang yang berusaha memecahkan masalah antara perempuan dan laki-

laki. Pendekatan feminismeini bisa dibagi dalam empat  kelompok. 

Pendekatan Feminisme (Feminism) yang menjelaskan bahwa 

ketidaksamaan antara perempuan dan laki-laki berhasil dipelajari dalam peran 

gender yang mendapatkan kekuatan dari kepercayaan dan praktik tradisional yang 

lama. 

Pedekatan Feminisme Radikal (Radical Feminsm) yang menjelaskan 

bahwa  ketidaksamaanantara perempuan dan laki-laki terjadi dari ideal laki-laki 

dalam sosial. Idealnya laki-laki itu adalah sistem struktur sosial dan pendekatan 

praktik yang menjelaskan bahwa  laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan 

seringkali yang perempuan kehilangan mamfaat dari sistem ekonomi, politik atau 

kebudayaan. 

Pendekatan Marxis–Sosialis (Marxis–Socialist) yang menjelaskan bahwa  

ketidaksamaanantara perempuan dan laki-laki adalah hasil dari sistem kekuatan 

laki-laki daripada perempuan dan sistem kapitalisme dalam sosial. 

Pendekatan Psikoanalitik (Psychoanalytic) pendekatan ini memperhatikan 

tentang sistem identitas yang diciptakan bahwa laki-laki lebih kuat daripada 

perempuan.Pendekatan ini memperhatikan anak kecil karena kepecayaan bahwa 
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anak kecil sangat penting dan mudah untukmemciptakan identitas dalam peran 

gender. 

Dalam novel Kebahagiaan Kati sayamengkaji dan menjelaskan melalui 

Pendekatan Marxis–Sosialis.Pendekatan ini adalah salah satu pendekatan yang 

terjadi awal abad ke 1970 yang mendapat pengaruh dari pendekatan memiliki dua 

sudut pandang yaitu Karl Marx dan Frederick Engels.Mereka berdua 

mempercayai bahwa sebab ketidaksamaan antara perempuan dan laki-kali itu 

mampunyai efek dari sistem ekonomi yang jelek. Dalam sistem kapitalisme ini, 

para feminis mempercayai bahwa sistem kapitalisme industri ini akan dibagi 

menjadi dua sistem kerja yaitu, pertama pekerjaan yang tidak berhasil (kerjanya di 

dalam rumah) adalah pekerjaan yang tidak ada nilai dan tidak menerima uang. 

 ―…Nenek sering membuat kue kepada Kati dan orang lain…‖(Ngamphan 

Wetchachawah, 2013 : 36). 

Sedangkan ada salah satu jenis pekerjaan yang berhasil (kerjanya di luar 

rumah), yaitu pekerjaan yang menerina uang. 

  ―…Kakek adalah pengacara yang terkenal dan mendapat 

banyak sekali uang per tahun…‖(Ngamphan Wetchachawah, 2013 : 27). 

Sistem kapitalisme ini berusaha menyimpan perempuan untuk bekerja 

dalam dapur di dalam rumah saja.Sistem kapitalisme itu memberikan manfaat, 

karena laki-laki bisa bekerjadan tidak harus tanggung jawab kerja dalam rumah 

seperti memasak makanan, membersihkan rumah, dan sebagainya, lalu pengusaha 

(suami) tidak mengeluarkan biaya uang karena mempunyai perempuan(istri) yang 

membuat untuk semuanya. 

―…Setiap pagi makanan sudah disiapkan oleh nenek…‖ (Ngamphan 

Wetchachawah, 2013 : 14). 

Dalam hal ini yang perempuan mendapat kesempatan bekerja di luar 

rumah.Dengan sistem kapitalisme, pekerjaan dipegang oleh perempuan yang ingin 

bekerja yaitu perawatan, pekerjaan menjahit, dan sekretaris. 

 

―…Dulu nenek bekerja sebagai sekretaris di hotel besar bintang lima yang 

terkenal di Bangkok…‖(Ngamphan Wetchachawah, 2013 : 37). 

 

Pekerjaan tersebut mirip dengan perkerjaan di rumah cocok dengan 

perempuan dan gaji yang dapat daripengusaha agak rendah ketika dibandingkan 

dengan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. 
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SIMPULAN 

Ketika menyebutkan namaNgamphan Wetchachiwah pembaca akan 

mengenalinya sebagai penerjemah. Kebahagiaan Katiadalah karya tulis pertama 

dari Ngamphan. Novel ini terkenal di seluruh dunia terutama di lima negara dan 

diterjemahkan ke dalam empat bahasa. Novel ini pernah mendapat penghargaan 

kedua dalam perlombaran novel terjemahan yang diselenggarakan oleh 

perbandingan Sastra Inggris.Pada tahun 2006, novel ini mendapat penghargaan 

cabang sastra kreatif dari Southeast Asia (Southeast Asian Writers Award). 

Kati diciptakan oleh Ngamphan untuk memberikan motivasi yang menjadi 

kebahagiaan dalam kehidupan diri.Tokoh Kati ini berusaha melihat keindahan 

dalam kehidupan sebagai alat menjaga jiwanya. 

Berdasarkam hasil kajian yang diuraikan diatas dapat diuraikan simpulan 

sebagai berikut.Pertama, identitasdan pola hidup penduduk setempat – pada 

bagian ini penulis memberikan gambaran tentang gaya hidup penduduk desa yang 

tinggal di tepi kanalyang menceminkan kesederhanaan melalui teori sosiologi 

yang terkandung dengan subkomponen, yaitu teori sosial pedesaan  melalui 

komunitas pedesaan yang dibagi dua sudut pandang, yaitu daerah dan hubungan 

antara orang dalam lingkungan sosial.Kedua, perbedaan sosial pedesaan dan 

pekotaan yang mengandung pendekatan ekologi melewati lingkungan dan 

pekerjaan, pendekatan masyarakat melewati kajian pendidikan,ukuran dan 

keakraban.Terakhir, peran perempuan dalam kehidupan sosial yang terkait dengan 

kehidupan sosial oleh kajian teori feminisme. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tipe-tipe tindak tutur 

ilokusi pada penderita skizofrenia. Metode deskriptif kualitatif digunakan 

untuk analisa tuturan yang dikandung dalam tindak tutur ilokusi yang 

dihasilkan oleh Toni Blank dalam tayangan Mas Toni Blank Show 

episode 1-13 (terakhir) pada season satu. Berdasarkan data penelitian 

ditemukan empat jenis tindak tutur ilokusi, yaitu representatif, direktif, 

bertanya, dan ekspresif. Tindak tutur ilokusi komisif dan deklaratif tidak 

muncul dalam tuturan Toni Blank. Pola yang unik dalam bentuk verba 

performatif eksplisit, sedangkan tindak tutur ilokusi yang non-eksplisit 

tidak mampu diproduksi. 

Kata Kunci: pragmatik klinis, skizofrenia, ilokusi. 

 

PENDAHULUAN 

Pragmatik klinis pertama kali diperkenalkan oleh Crystal (1981) dalam 

konsep Clinical Linguistics yang dituangkannya dalam buku berjudul Clinical 

Linguistics edisi Disorder of Human Communication. Selanjutnya, Cummings 

(2009) mempertegasnya dengan menulis buku tentang pragmatik klinis yang 

berjudul Clinical Pragmatics. Pragmatik klinis lahir sebagai bentuk 

perkembangan ilmu pragmatik yang berangkat dari terjadinya gangguan 

pragmatik seseorang dalam berkomunikasi. Gangguan ini  bisa terjadi karena 

cedera serebral, patologi, atau faktor lain.  

Orang yang mengalami gangguan pragmatik memiliki kondisi yang 

sangat berbeda bila dibandingkan dengan orang yang mengalami gangguan 

wicara. Orang yang mengalami gangguan wicara akan kesulitan dalam 

berkomunikasi, demikian pula orang yang mengalami gangguan pragmatik, 

namun orang yang mengalami gangguan pragmatik tidak akan mampu 

menggunakan bahasa untuk mencapai tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ini 

bisa berupa membangun hubungan dengan mitra tutur, memesan makanan di 

rumah makan, membuat janji, dan lain-lain. 
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Salah satu contoh kasus gangguan pragmatik dialami oleh Toni Blank, ia 

adalah penderita skizofrenia yang tidak mampu memproduksi beberapa jenis 

tindak tutur ilokusi seperti tindak tutur komisif dan deklaratif. Ia masih mampu 

memproduksi tindak tutur representatif, direktif, bertanya, dan ekspresif, namun 

semua tindak tutur tersebut menggunakan bentuk eksplisit yang ditandai dengan 

verba performatif eksplisit, ia tidak mampu memproduksi tindak tutur ilokusi 

noneksplisit. Gangguan pragmatik yang dialami oleh Toni Blank ini sangat 

menarik bila dikaji dengan menggunakan kajian pragmatik klinis karena dengan 

melakukan pengkajian terhadap penderita skizofrenia melalui pragmatik klinis, 

maka ilmu linguistik akan memberikan kontribusi terhadap dunia medis dalam 

melakukan obvervasi terhadap penderita skizofrenia. Dengan demikian, maka 

makalah ini akan menguraikan tentang analisis tindak tutur ilokusi pada penderita 

skizofrenia. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka makalah ini memiliki satu rumusan masalah, yaitu: Bagaimana tipe-tipe 

tindak tutur ilokusi pada penderita skizofrenia? Berdasarkan latar belakang 

masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka makalah ini 

memiliki satu tujuan penelitian, yaitu: Mendiskripsikan tipe-tipe tindak tutur 

ilokusi pada penderita skizofrenia? 

Penelitian mengenai pragmatik klinis sudah pernah dilakukan sebelumya. 

Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya mengenai pragmatik klinis. 

Ibrahim (2013) dari Universitas Negeri Malang melakukan penelitian pragmatik 

klinis dengan judul ―Disorder Pragmatik Anak Tuna Rungu dalam Interaksi 

Pembelajaran di Kelas‖. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan disorder 

pragmatik anak tuna rungu dalam interaksi pembelajaran di kelas yang meliputi: 

(1) wujud tutur anak tuna rungu, (2) kendala tutur anak tuna rungu, dan (3) 

intervensi guru terhadap disorder pragmatik anak tuna rungu. Penelitian ini 

menggunakan rancangan deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa data 

deskriptif dan data reflektif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, 

wujud tutur anak tuna rungu meliputi tindak ilokusi, fungsi tutur, dan strategi 

bertutur. Kedua, kendala tutur anak tuna rungu terutama terjadi pada bentuk tutur, 

sehingga ujaran mereka sering terdengar tidak jelas. Ketiga, guru melakukan 
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intervensi terhadap tindak tutur, fungsi tutur, dan strategi bertutur anak tuna rungu 

dalam interaksi pembelajaran di kelas. 

Yani (2015) dari Universitas Hasanuddin melakukan penelitian 

pragmatik klinis dengan judul ―Kemampuan Anak Penderita Autis dalam 

Memahami Tindak Tutur Direktif: Tinjauan Pragmatik Klinis‖. Penelitian ini 

bertujuan (1) mendeskripsikan kemampuan anak penderita autis dalam memahami 

tindak tutur direktif, dan (2) mendeskripsikan kemampuan anak penderita autis 

dalam merespon tindak tutur direktif. Penelitian ini merupakan penelitian studi 

kasus dengan analisis deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah penderita autis yang berjumlah tiga orang di Sekolah Autis Bunda, 

ditambah seorang pembimbing sebagai informan kunci. Penelitian ini dilakukan 

pada Februari-April 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa: hampir 

keseluruhan bentuk tanggapan pada tindak tutur direktif yang dilakukan anak 

penderita autis berupa nonverbal, khususnya bagi anak penderita autis yang berciri 

sedang (AAS) dan berat (AAB). Kedua, AAS memiliki kemampuan yang baik 

dalam merespon seperdua dari kategori yang ada, sedangkan kemampuan AAB 

dalam merespon tindak tutur direktif tergolong rendah dan terbatas. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dapat diketahui, bahwa ada 

beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. 

Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan unsur kebaruan dalam penelitian ini. 

Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, objek kajian dalam 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Objek penelitian ini adalah 

tindak tutur ilokusi. Kedua, data dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Data dalam penelitian ini adalah tuturan yang dihasilkan oleh 

penderita skizofrenia. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti mencatat dengan 

teliti data yang berwujud tuturan kemudian peneliti melakukan analisis data untuk 

membuat kesimpulan umum. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat dan 

menyimak secara cermat data yang berwujud tuturan yang mengandung tindak 
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tutur ilokusi yang dihasilkan oleh Toni Blank. Toni Blank adalah seorang 

penderita skizofrenia yang saat ini tinggal di salah satu panti sosial di Yogyakarta. 

Ia memiliki nama asli Toni Edi Suryanto. Ia menjadi terkenal setelah salah satu 

rumah produksi di Yogyakarta merekam tuturannya dan mengunggahnya ke 

media sosial facebook dan youtube. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari 

tayangan Mas Toni Blank Show episode 1-13 (terakhir) pada season satu. Setelah 

data terkumpul, peneliti melakukan pengamatan terhadap data tersebut dengan 

menggunakan kajian pragmatik klinis berdasarkan teori tindak tutur ilokusi yang 

sesuai, sehingga peneliti dapat membuat generalisasi untuk menarik kesimpulan 

berdasarkan fenomena-fenomena yang dijumpai. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode simak dengan teknik dasar 

sadap untuk bahasa lisan, sehingga teknik lanjutan yang digunakan adalah simak 

bebas libat cakap dan teknik catat. 

Pendekatan yang digunakan adalah pragmatic klinis. Cummings (2010: 

11) menyatakan, bahwa pragmatik klinis adalah kajian terhadap berbagai 

gangguan bahasa dalam mencapai tujuan kominukasi. Gangguan berbahasa ini 

berhubungan dengan faktor kognitif dan linguistik. Pragmatik klinis melihat 

fenomena kebahasaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterampilan pragmatik seseorang. Berdasarkan hal tersebut, 

pragmatik klinis menekankan pada teknik penilaian bahasa pada penderita 

gangguan kebahasaan. Para ahli pragmatik klinis mencoba menghubungkan 

gangguan berbahasa dengan konsep penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi 

dengan cara menguji bagaimana seorang penderita gangguan berbahasa 

menggunakan keterampilan berbahasa dalam berkomunikasi. 

Menurut Maslim (2013: 46), skizofrenia adalah sindrom dengan 

penyebab yang belum diketahui, selain itu skizofrenia juga tidak selalu bersifat 

kronis atau deteriorating. Efek yang timbul dari penyakit ini bergantung pada 

pengaruh genetik, fisik, maupun sosial budaya. Skizofrenia pada umumnya 

ditandai dengan penyimpangan pola pikir, persepsi, serta ketidakwajaran perilaku. 

Kesadaran diri dan kemampuan intelektual pada penderita skizofrenia biasanya 

tetap terpelihara, namun penderita skizofrenia cenderung mengalami kemunduran 
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dari segi kognitif. Produksi bahasa pada penderita skizofrenia berbeda dengan 

produksi bahasa pada orang normal. Penderita skizofrenia tidak memiliki persepsi 

yang baik terhadap sebuah pembicaraan. Menurut Bleuler (1911/1950) 

―Schizphrenics says strange things and say things in the strange ways.‖ Maksud 

dari pernyataan tersebut adalah penderita skizofrenia sering mengatakan hal yang 

aneh dengan cara-cara yang aneh. Kelemahan dalam proses berpikir menyebabkan 

penderita skizofrenia sering berbicara tanpa arti. Mereka tidak bisa melakukan self 

editing atau proses evaluasi ketika mereka mengalami kesalahan dalam berbicara. 

Mereka juga seringkali tidak bisa merespon percakapan yang dimulai oleh orang 

lain, sehingga sering terjadi kesalahan pada first dan second order mereka.  

Parker (2014: 32) menyatakan, bahwa tindak tutur ilokusi adalah ―what 

the speaker does in uttering a sentence‖ (apa yang pembicara lakukan dalam 

mengucapkan sebuah kalimat). Tindak tutur ilokusi ini dilakukan melalui 

kekuatan komunikatif suatu ujaran (Yule, 1996: 48). Yule (1996: 49) juga 

menyatakan, bahwa tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang paling 

banyak diteliti. Leech (2015: 317) juga menyatakan hal yang sama dengan Yule, 

bahwa tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang paling banyak menjadi 

pusat perhatian dalam teori tindak tutur bila dibandingkan dengan tindak tutur 

lokusi dan perlokusi. 

Parker (2014: 32) membagi tindak tutur ilokusi menjadi enam, yaitu 

representatif, direktif, bertanya, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Tindak tutur 

representatif meliputi: menyatakan, menyangkal, mengaku, memberitahu, 

menyimpulkan, dan mempridiksi. Sementara itu, tindak tutur direktif meliputi: 

meminta, memesan, melarang, memperingatkan, menasihati, menyarankan, 

meminta dengan tegas, dan merekomendasikan. Selanjutnya adalah tindak tutur 

bertanya yang meliputi: bertanya, dan ingin tahu. Tindak tutur berikutnya adalah 

komisif yang meliputi: berjanji, menawarkan diri, menawarkan, menjamin, dan 

mempertaruhkan. Adapun tindak tutur berikutnya adalah ekspresif yang meliputi: 

meminta maaf, berterima kasih, mengucapkan selamat, berbelasungkawa, 

menyambut, menyayangkan, dan menolak. Tindak tutur ilokusi yang terakhir 
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adalah deklaratif yang meliputi: menunjuk, memberi nama, menghentkan, 

membabtis, menyerah, mengucilkan, dan menahan. 

Dalam tindak tutur ilokusi ada tindak tutur ilokusi yang eksplisit dan ada 

pula yang noneksplisit (Parker 2014: 35), sehingga muncullah istilah verba 

performatif eksplisit dan verba performatif noneksplisit. Austin dalam Thomas 

(1995:33) menyatakan, bahwa verba performatif bersifat self-referential (verba 

tersebut mengacu pada apa yang pembicara lakukan), self-verifying (verba 

tersebut mengandung kondisi kebenaran verba itu sendiri), dan non-falsifiable 

(verba tersebut tidak pernah salah). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan tipe-tipe tindak tutur ilokusi yang dihasilkan oleh Toni 

Blank, ada empat jenis, yaitu: (1) Tindak tutur representative, (2) Tindak tutur 

direktif, (3) Tindak tutur bertanya, dan (4) Tindak tutur ekspresif.  

Tindak tutur representatif 

Parker (2014: 32) menyatakan, bahwa tindak tutur representatif adalah 

sebuah tuturan yang digunakan untuk menggambarkan beberapa keadaan. Adapun 

keadaan yang dapat digambarkan melalui tindak tutur ini adalah menyatakan, 

menyangkal, mengaku, memberitahu, menyimpulkan, dan mempridiksi. Namun 

dari sekian banyak tindak tutur representatif yang ada, Toni Blank hanya mampu 

memproduksi dua tindak tutur saja, yakni menyatakan dan mempridiksi. Tindak 

tutur menyangkal, mengaku, memberitahu, dan menyimpulkan tidak muncul pada 

tuturan Toni Blank. Tindak tutur menyatakan merupakan tindak tutur yang lebih 

banyak diproduksi oleh Toni Blank bila dibandingkan dengan tindak tutur lain. 

Dari 22 data yang diperoleh, ada 12 tindak tutur menyatakan dan 1 tindak tutur 

mempridiksi. Adapun penjelasan mengenai kedua tindak tutur tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Menyatakan 

Telah disebutkan di atas, bahwa tindak tutur menyatakan merupakan 

tindak tutur yang paling banyak dijumpai dalam penelitian ini. Ciri khas dari Toni 

Blank dalam menyatakan sesuatu adalah dengan menggunakan verba performatif 
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adalah. Dari 12 data yang menunjukkan tindak tutur menyatakan, Toni Blank 

menggunakan 9 verba performatif adalah, sisanya adalah verba performatif yang 

menyatakan perasaan suka atau tidak suka terhadap sesuatu dan keinginan 

terhadap sesuatu yang ditandai dengan vera performatif suka, tidak suka, dan 

pengen. Berikut ini adalah contoh data yang menunjukkan hal tersebut. 

(1)  Pemain MU yang saya idolakan adalah Gary Lineker yang 

sedari papi Robson selalu menerapkan status simbolik run long. 

Berdasarkan data nomor (1) di atas, tampak bahwa Toni Blank menggunakan 

verba performatif adalah untuk menyatakan sesuatu, yakni menyatakan pemain 

MU (Manchester United) yang ia idolakan. Walaupun Toni Blank mampu 

menyatakan permain MU yang ia idolakan dengan menggunakan verba 

performatif adalah, ia tidak mampu membuat kalimat dengan baik. Pada 

konstituen awal, ia mampu menyusun kalimat pemain MU yang saya idolakan 

adalah Gary Lineker, namun pada konstituen selanjutnya kalimat yang dihasilkan 

menjadi aneh dan tidak jelas baik dari segi makna maupun dari segi urutannya. 

Meskipun demikian, secara pragmatik maksud dari tututan Toni Blank masih bisa 

dipahami., yakni Toni Blank mengidolakan Gary Lineker dari Manchester United. 

Selanjutnya adalah tuturan menyatakan yang dihasilkan oleh Toni Blank 

dengan menggunakan verba performatif suka dan tidak suka. Berikut ini contoh 

tuturannya. 

(2)  Teroris suka bikin bom dan aku sendiri tidak suka bom seperti 

ayahku, ayah proklamator. 

Data di atas menunjukkan, bahwa Toni Blank menggunakan verba performatif 

yang beroposisi, yakni suka dan tidak suka untuk menyatakan pemikirannya 

mengenai tindakan terotis yang suka membuat bom. Seperti yang dinyatakan oleh 

Austin (dalam Thomas, 1996`:33), dimensi pada ujaran performatif adalah 

senang-tidak senang (felicitious-infelicitious), hal ini dapat diditemui pada ujuaran 

Toni Blank di atas. Toni Blank menggunakan verba performatif secara eksplisit 

untuk menyatakan perasaan suka dan tidak suka terhadap sesuatu. Secara 

pragmatik, Toni Blank mampu mengungkapkan gagasannya dengan 

menggunakan ujaran yang mengandung tindak tutur ilokusi menyatakan yang 
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ditandai dengan verba performatif eksplisit suka dan tidak suka. Meskipun 

demikian, ujaran yang dihasilkan oleh Toni Blank memiliki perbedaan bentuk bila 

dibandingkan dengan orang normal. Orang normal kemungkinan akan menjawab 

pertanyaan apakah yang mas tahu tentang teroris? dengan menggunakan 

konstituen awal seperti pada pada ujaran Toni Blank di atas, yakni teroris suka 

bikin bom, dan aku sendiri tidak suka bom tanpa diikuti oleh konstituen 

selanjutnya, yaitu seperti ayahku, ayah proklamator. Konstituen kedua tersebut 

merupakan informasi tambahan yang diberikan oleh Toni Blank untuk 

mendukung pernyataan awal mengenai ketidaksukaannya terhadap teroris, namun 

pernyataan tersebut justru membuat pernyataan pada konstituen awal menjadi 

aneh karena tidak sesuai dengan konteks pertanyaan yang diajukan. Informasi 

tambahan tersebut dirasa kurang penting dan tidak jelas siapakah yang dimaksud 

oleh Toni Blank sebagai ayahnya. Toni Blank terkesan mengada-ada dengan 

menyatakan, bahwa ayahnya adalah seorang proklamator karena proklamator 

yang selama ini diketahui oleh masyarakat Indonesia adalah Ir. Soekarno dan ia 

bukanlah ayah dari Toni Blank. 

Selanjutnya adalah analisis mengenai tuturan menyatakan keinginan yang 

diujarkan oleh Toni Blank. Adapun data yang menunjukkan tuturan tersebut 

adalah sebagai berikut.  

(3)  Saya pengen jadi seniman, mempunyai suatu pengusaha, 

pengusaha abstrak, sebuah awal membuka teknologi cahaya. 

Berdasarkan data di atas, maka tampak bahwa Toni Blank menggunakan verba 

performatif eksplisit pengen untuk menyatakan keinginannya menjadi seorang 

seniman. Verba performatif ini dimanfaatkan oleh Toni Blank untuk 

menghasilkan tindak tutur ilokusi menyatakan keinginan. Bila dilihat dari struktur 

ujarannya, maka tuturan Toni Blank di atas memiliki susunan yang aneh dan tidak 

wajar karena susunan kalimat yang ada pada ujuaran di atas terkesan acak-acakan 

karena antara konstituen satu dengan konstituen yang lain tidak berhubungan, 

sehingga makna yang dihasilkan pun menjadi kurang dapat dipahami. Meskipun 

demikian, jika melihat dari konstituen awal saja, yakni saya pengen jadi seniman, 

maka makna dari ujaran tersebut sudah dapat ditangkap, yakni Toni Blank ingin 
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menjadi seorang seniman. Secara pragmatik, verba performatif pengen mampu 

menghubungkan antara saya dan jadi seniman, sehingga menghasilkan ujaran 

yang bermakna.  

Dengan demikian, jika melihat data nomor (1)-(3) di atas, maka dapat 

diketahui, bahwa Toni Blank hanya mampu menghasilkan ujaran bermakna pada 

konstituen awal saja. Jika konstituen awal tersebut dilanjutkan dengan ujaran yang 

dimaksudkan untuk memberikan informasi tambahan, maka ujaran yang 

dihasilkan secara keseluruhan justru menjadi kabur maknanya karena tidak ada 

hubungan antara konstituen awal dengan konstituen yang mengikutinya. Hal ini 

bisa jadi disebabkan oleh kerusakan otak yang dialami oleh Toni Blank 

mengakibatkan ia tidak mampu memproduksi ujaran lebih dari satu konstituen. 

b. Memprediksi 

Selain tindak tutur menyatakan, Toni Blank juga mampu memproduksi 

tindak tutur ilokusi representatif berupa prediksi. Adapun data yang menunjukkan 

hal tersebut adalah sebagai berikut. 

(4)  Pertandingan antara Barcelona dan MU saya mempunyai skor 

prediksi draw yang mempunyai statistik new 0-0. 

Data di atas menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa Toni Blank 

memprediksikan sesuatu dengan verba performatif prediksi. Ia mampu 

menggunakan verba performatif eksplisit untuk menyatakan tindak tutur ilokusi 

prediksi. Ia memprediksi pertandingan antara Barcelona dan MU dengan skor 0-0. 

Walaupun demikian, struktur ujaran yang dihasilkan oleh Toni Blank merupakan 

struktur ujaran yang berbeda dengan orang normal. Ketika orang normal ditanya 

bagaimana skor prediksi antara Barcelona dan MU malam ini?, maka 

kemungkinan ia akan menjawab saya memprediksi pertandingan antara 

Barcelona dan MU dengan skor 0-0. Ujaran Toni Blank di atas memiliki makna 

yang sama seperti ujaran orang normal yang telah dicontohkan, namun Toni 

Blank menggunakan berbagai kata tambahan yang justru membuat ujaran yang ia 

hasilkan menjadi tidak jelas dan aneh. Toni Blank terkesan ngawur dalam 

menambahkan berbagai kosa kata yang membuat ujaran yang ia hasilkan menjadi 
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tidak jelas. Walaupun demikian, maksud dari ujarannya masih bisa ditangkap, 

yakni ia memprediksi skor pertandingan antara Barcelona dan MU adalah 0-0. 

Tindak tutur direktif 

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang digunakan oleh seseorang 

agar mitra tuturnya melakukan sesuatu (Parker, 2014: 32). Adapun jenis-jenis 

tindak tutur ini adalah meminta, memesan, melarang, memperingatkan, 

menasihati, menyarankan, meminta dengan tegas, dan merekomendasikan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, Toni Blank hanya mampu 

menghasilkan satu tindak tutur saja, yakni: menasihati. Tindak tutur meminta, 

memesan, melarang, memperingatkan, menyarankan, meminta dengan tegas, dan 

merekomendasikan tidak ditemukan dalam tuturan yang dihasilkan oleh Toni 

Blank. Berikut ini adalah analisis menngenai tindak tutur direktif berupa nasihat, 

dan saran yang dihasilkan oleh Toni Blank. 

Berikut ini adalah data yang menunjukkan tindak tutur menasihati yang 

diujarkan oleh Toni Blank. 

(5)  Kepada bapak-bapak goverment kali ini saya himbau jangan 

coba-coba mengulangi suatu koruptor yang ada di dalam 

keluargamu, di dalam kantormu. 

Data di atas smenunjukkan, bahwa Toni Blank menggunakan verba performatif 

himbau sebagai pemarkah tindak tutur ilokusi direktif menasihati. Dengan 

menggunakan verba performatif tersebut, maka dengan sangat mudah tindak tutur 

ilokusi terdeteksi karena nasihat yang Toni Blank berikan tampak secara eksplisit. 

Toni Blank memberikan nasihat kepada para pejabat agar tidak melakukan 

korupsi. Meskipun ujaran yang digunakan oleh Toni Blank untuk mengungkapkan 

nasihat tersebut terdengar aneh dan janggal, namun maksud dari tuturan tersebut 

masih bisa dipahami. 

Tindak tutur bertanya 

Menurut Parker (2014: 32), tindak tutur bertanya adalah ujaran yang 

digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi. Adapun yang termasuk 

dalam tindak tutur ini adalah bertanya dan ingin tahu. Toni Blank mampu 

memproduksi tindak tutur bertanya ini. Adapun data yang menunjukkan, bahwa 

Toni Blank mampu memproduksi tindak tutur ni adalah sebagai berikut. 
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(6)  Miss lady do you understand speak republik ini? 

Konteks pada data di atas adalah Toni Blank menerima seorang tamu perempuan 

dari Amerika, tamu tersebut adalah penggemar Toni Blank. Toni Blank bertanya 

kepada perempuan tersebut apakah ia bisa berbahasa Indonesia dan bentuk ujaran 

yang digunakan oleh Toni Blank adalah seperti data di atas. Data di atas secara 

eksplisit menunjukkan tindak tutur ilokusi bertanya yang ditandai dengan kata 

tanya do you. Meskipun bahasa yang digunakan bercampur-campur antara bahasa 

Inggris dan bahasa Indonesia, namun maksud dari ujaran Toni Blank di atas masih 

bisa dipahami, yakni Toni Blank ingin mendapatkan informasi apakah perempuan 

tersebut bisa berbahasa Indonesia. Perempuan Amerika itu pun menjawab ya yang 

berarti perempuan tersebut bisa berbahasa Indonesia, sebagai jawaban dari 

pertanyaan tersebut dan jawaban tersebut juga mengindikasikan, bahwa 

perempuan tersebut mampu memahami ujaran Toni Blank. Dengan demikian, 

tujuan kominikasi pun tercapai, meskipun dengan menggunakan bahasa yang 

bercampur-campur. 

Tindak tutur ekspresif 

Tindak tutur ekspresif adalah ujaran yang digunakan oleh seseorang 

untuk menunjukkan emosi (Parker, 2014: 33). Emosi ini ditunjukkan melalui 

ujaran yang berupa meminta maaf, berterima kasih, mengucapkan selamat, 

berbelasungkawa, menyambut, menyayangkan, dan menolak. Toni Blank mampu 

menghasilkan ujaran berupa meminta maaf, berterima kasih, mengucapkan 

selamat, dan menolak. Tindak tutur berbelasungkawa, menyambut, dan 

menyayangkan tidak muncul dalam tuturan Toni Blank. Adapun data-data yang 

menunjukkan berbagai tindak tutur ekspresif yang diproduksi oleh Toni Blank 

adalah sebagai berikut. 

a. Meminta maaf 

Berikut ini adalah data yang menunjukkan tindak tutur meminta maaf 

yang dihasilkan oleh Toni Blank. 

(7)  Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan dan terlambatnya 

suatu jam penayangan atau love young atau first class yang 

agak trouble maker. 
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Data di atas menunjukkan permintaan maaf Toni Blank yang secara eksplisit 

ditandai dengan verba performatif mohon maaf. Konteks dari data di atas adalah 

Toni Blank memberikan salam perpisahan kepada penggemarnya karena acara 

Mas Toni Blank Show telah berakhir, ujaran tersebut muncul pada episode terakhir 

Mas Toni Blank Show. Seperti pada ujaran-ujaran Toni Blank lainnya, Toni Blank 

mampu memproduksi ujaran yang baik hanya pada konstituen awal saja, 

konstituen selanjutnya cenderung tidak jelas, padahal fungsi konstituen yang 

menyertai konstituen awal ini adalah sebagai infomasi tambahan, namun 

konstituen yang dimaksudkan sebagai informasi tambahan tersebut justru 

membuat ujaran Toni Blank menjadi kabur. Walaupun demikian, maksud dari 

pernyataan Toni Blank masih bisa dipahami, yakni ia meminta maaf kepada 

penggemarnya jika ada kesalahan ataupun keterlambatan jam tayang selama acara 

Mas Toni Blank Show berlangsung. 

b. Berterima kasih 

Selain meminta maaf, Toni Blank juga mampu menghasilkan ujaran 

untuk berterima kasih. Adapun data yang menunjukkan ujaran tersebut adalah 

sebagai berikut. 

(8)  Pokonya terima kasih buat para penggemar yang menyaksikan 

suatu acara Toni Blank Show yang mempunyai komitmen yang 

sama. 

Konteks pada data di atas adalah Toni Blank memberikan salam perpisahan 

kepada para penggemarnya karena acara Mas Toni Blank Show telah berakhir, 

ujaran tersebut muncul pada episode terakhir Mas Toni Blank Show. Toni Blank 

mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya yang telah menyaksikan 

acara Mas Toni Blank Show. Ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Toni 

Blank memiliki struktur yang berbeda dengan struktur kalimat orang normal. 

Orang normal kemungkinan akan menyanpaikan ucapan terimakasih dengan 

bentuk saya mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah 

menyaksikan acara Tono Blank Show. Namun Tono Blank menggunakan bentuk 

yang berbeda dengan menambahkan informasi tambahan dalam bentuk yang 

mempunyai komitmen yang sama. Dengan demikian, maka konstituen awal 

dengan konstituen yang menyertainya tidak memiliki kesamaan informasi, 
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sehingga ujaran yang dihasilkan terkesan tidak ada hubungannya. Walaupun 

demikian, maksud dari ujaran Tobi Blank masih bisa dipahami, yakni ia 

mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya yang telah menyaksikan acara 

Mas Toni Blank Show. 

c. Mengucapkan selamat 

Berikut ini adalah data yang menunjukkan, bahwa Toni Blank mampu 

memberikan ucapan selamat. 

(9)  Saya Toni Blank so all crew mengucapkan selamat tahun baru 

semoga awal dan akhir membuka seuatu kemerdekaan yang 

jauh dari suatu kriminalitas kemiskinan bangsa. 

Data di atas menunjukkan, bahwa Toni Blank mampu menghasilkan tuturan 

berupa ucapan selamat. Ucapan selamat ini ditandai dengan verba performatif 

mengucapkan selamat. Dengan demikian, maka tindak tutur ilokusi ekspresif 

mengucapkan selamat yang dihasilkan oleh Toni Blank dapat dikenali dengan 

mudah melalui verba performatif eksplisit di atas. Seperti ujaran Toni Blank yang 

lain, konstruksi ujaran yang dihasilkan oleh Toni Blank berbeda dengan 

konstruksi ujaran orang normal. Seperti ujaran-ujarannya yang lain, Toni Blank 

mengungkapkan tuturannya dengan baik hanya pada konstituen awal saja. 

Konstiuen yang mendampingi konstituen awal justru tidak ada hubungannya 

dengan konstituen awal. Namun hanya dengan melihat konstituen awal saja, 

makna dari ujaran Toni Blank sudah dapat diketahui, bahwa ia mengucapkan 

selamat tahun baru. 

d. Menolak 

Selain tindak tutur meminta maaf, berterima kasih, dan mengucapkan 

selamat. Toni Blank juga mampu memproduksi tindak tutur menolak. Adapun 

tindak tutur menolak tersebut adalah sebagai berikut.  

(10)  Tokoh koruptor itu dibunuh saya tidak setuju, yang dibunuh 

hanya kinerjanya saja tetapi orangnya hidup dengan diservice 

seperti keluarga kita masing-masing. 

Data di atas menunjukkan pelokan Toni Blank terhadap hukuman mati kepada 

koruptor. Menurut Toni Blank yang seharusnya dibunuh adalah kinerjanya saja, 
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bukan manusinya. Penolakan ini sangat mudah diidentifikasi melalui penggunaan 

verba performatif eksplisit tidak setuju. Namun seperti biasa, konstituen 

pendukung konstituen utama yang diproduksi oleh Toni Blank justru membuat 

ujaran yang dihasilkannya menjadi aneh. Diservice seperti keluarga sendiri justru 

membuat pernyataan Toni Blank menjadi terdengar lucu. Walaupun demikian, 

tujuan dari pernyataan ini tetap tersampaikan, yakni pernyataan penolakan Toni 

Blank terhadap hukuman mati kepada koruptor. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap tindak tutur ilokusi 

penderita skizofrenia, maka dapat disimpulkan, bahwa Toni Blank hanya mampu 

memproduksi empat jenis tindak tutur ilokusi, yaitu representatif, direktif, 

bertanya, dan ekspresif. Tindak tutur ilokusi komisif dan deklaratif tidak muncul 

dalam tuturan Toni Blank. Dalam menghailkan tindak tutur ilokusi di atas, Toni 

Blank memiliki pola yang unik, yaitu dengan menggunakan verba performatif 

eksplisit, Toni Blank tidak mampu memproduksi tindak tutur ilokusi yang 

noneksplisit. Hal ini bisa jadi disebabkan karena skizofrenia yang dialaminya, 

sehingga otaknya tidak mampu menghasilkan ujaran yang kompleks dengan 

menggunakan tuturan yang noneksplisit. Ia hanya mampu menghasilkan tuturan 

eksplisit yang cenderung lebih sederhana bila dibandingkan dengan tindak tutur 

yang noneksplisit. Selan itu, pola unik dari tuturan Toni Blank adalah ia hanya 

mampu menghasilkan ujaran yang baik hanya pada konstituen awal saja. 

Konstituen yang mendampingi konstituen awal justru membuat ujaran secara 

keseluruhan menjadi aneh karena konstruksi dari kosntituen pendukung tersebut 

yang tidak teratur dan cenderung tidak berhungungan dengan konstituen awal. 

Walaupun demikian, ujaran Toni Blank masih dapat dipahami maknanya. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi bentuk- bentuk 

tindak tutur langsung seseorang dalam Facebook berdasarkan 

profesinya dan (2) pengaruh yang ditimbulkan dari tindak tutur 

tersebut. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan tuturan pemilik akun Facebook dipengaruhi oleh 

profesi si pemilik akun. 

 

Kata Kunci: tindak tutur langsung, facebook, profesi 

 

PENDAHULUAN 
 

Komunikasi merupakan kemampuan alamiah yang semua orang mampu 

mengetahui  dan  mengalaminya.  Komunikasi  memungkinkan  individu 

membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai panduan 

untuk menafsirkan situasi yang dihadapi. Dalam komunikasi, tidak hanya faktor 

hubungan yang terlibat, tetapi juga pengalaman dalam hidupnya dan pengertian 

mengenai kata-kata secara berbeda. Menurut KBBI, komunikasi juga dapat 

diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang 

atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Mulyana (2000:60) 

menambahkan bahwa ―melalui komunikasi orang berusaha mendefenisikan 

sesuatu‖. 

Dalam berkomunikasi, diperlukan bahasa sebagai alat atau media. 

Menurut KBBI, ―bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang 

digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasi  diri‖.  Effendy  (1993:33)  juga  berpendapat  bahwa  lambang 

verbal dalam komunikasi disebut bahasa karena hanya bahasa yang mampu 

mengungkapkan  pikiran  komunikator  mengenai  hal  atau  peristiwa.  

Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi oleh manusia karena sebagai makhluk 

mailto:swidya1995@gmail.com
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sosial, manusia senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Chaer dan Agustina 

(2010:11) menjelaskan bahwa ―fungsi utama bahasa adalah sebagai alat 

komunikasi atau alat interaksi‖. Dengan berkomunikasi, manusia dapat 

menyampaikan gagasan dan pikirannya kepada orang lain. 

Tindak  tutur  merupakan  wujud  bahasa  karena  tindak  tutur  digunakan 

untuk maksud komunikatif penutur dalam menghasilkan tindak tutur. Menurut 

Chaer (2010:27), ―tindak tutur adalah tindak tutur dari seseorang yang bersifat 

psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dalam tindak tuturnya itu‖. Jadi, 

dalam setiap tindak tutur yang membentuk suatu peristiwa tutur, memperlihatkan 

kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kemampuan 

bahasa tersebut akan terlihat dari makna tindak tutur yang diujarkan. Dalam 

usaha untuk mengungkapkan diri mereka, seseorang tidak hanya menghasilkan 

tindak tutur yang mengandung kata-kata dan struktur gramatikal saja, tetapi 

mereka juga memperlihatkan tindakan-tindakan melalui tindak tutur. 

Menurut Wijana (1996:29—30), tindak tutur dibagi menjadi tindak tutur 

langsung dan tidak langsung serta tindak tutur literal dan tidak literal. 

Hampir sama dengan Wiajan, Yule (1997:53—54) juga membagi tindak tutur 

berdasarkan struktur, yaitu   tindak tutur langsung dan tidak langsung selain 

membaginya berdasarkan fungsi umum, yaitu deklarasi, representatif, ekspresif, 

direktif, dan komisif. Tindak tutur langsung merupakan tindak tutur yang 

dinyatakan sesuai dengan modus kalimatnya (Rahardi, 2008:18), sedangkan 

tindak tutur tidak langsung merupakan tindak tutur yang harus dimaknai dengan 

sesuatu tersirat atau yang terimplikasi di dalamnya (Rahardi, 2009:19). 

Facebook merupakan salah satu media sosial yang masih digunakan oleh 

banyak orang dari orang tua sampai orang muda dalam berbagai profesi. Media 

sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004 ini banyak digunakan karena 

penggunaannya mudah dan banyak fitur yang mendukung. Salah satunya fitur 

menulis status yang hampir tidak ada batas kata penulisannya sehingga seseorang 

mampu bercerita banyak di dalamnya. Juga, dilengkapi fitur tambahan 

unggah foto yang berguna, misalnya untuk seseorang yang berstatus sebagai 

pedagang online. Ia mampu menambahkan foto-foto barang dagangannya 
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sekaligus tanpa harus mengunggah di fitur album foto. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesi adalah bidang 

pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan 

sebagainya) tertentu. Cara bertindak tutur seseorang pasti berbeda-beda. Apalagi 

jika hal tersebut dibedakan menurut profesi yang dimiliki karena profesi berperan 

penting membentuk tuturan orang ketika berhadapan dengan mitra tutur. 

Misalnya saja, seorang guru pasti mencoba bertutur dengan baik dalam 

konteks-konteks yang  identik  dengan  lingkungannya,  yaitu  tentang  

tempatnya  mengajar,  para siswa,  rekan  mengajar,  dan  sebagainya.  Tuturan  

tersebut  biasa  diungkapkan secara langsung karena lebih muda dipahami oleh 

mitra tuturnya. 

Penelitian  terkait  pernah  dilakukan  oleh Sudartinah  (2010) dalam  

tesis yang berjudul ―Analisis Pragmatik terhadap Tindak tutur Anak Usia Dua 

Tahun (Studi Kasus pada Shihab Fatin Alvani‖. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (a) jenis tindak tutur yang paling banyak dijumpai pada tindak tutur anak 

usia dua tahun adalah tindak representatif dan direktif, (b) tindak ekspresif dan 

komisif sudah terdapat pada tindak tutur anak meskipun frekuensinya masih 

relatif kecil dibandingkan tindak representatif dan direktif, serta (c) tindak tutur 

deklaratif, sama sekali belum dijumpai pada tindak tutur anak usia dua tahun. 

Penelitian lain terkait juga pernah dilakukan oleh Wulandari (2015) 

dalam skripsi yang berjudul ―Tindak tutur Direktif dalam Wacana Motivasi 

Darwis Tere Liye di Media Sosial Facebook dan Kemungkinan Efek yang 

Ditimbulkannya‖. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan jenis tindak 

tutur direktif beserta unsurnya yang meliputi (a) tindak tutur direktif mendesak, 

(b) tindak tutur direktif menyarankan,  (c)  tindak  tutur  direktif  menyuruh,  (d)  

tindak  tutur  direktif meminta, (e) tindak tutur direktif memerintah, (f) tindak 

tutur direktif mengajak, dan (g) tindak tutur direktif memaksa. 

Dalam artikel ini, penulis akan membahas perbedaan tindak tutur dalam 

facebook berdasarkan profesi pemilik akun Facebook. Profesi-profesi tersebut, 

antara lain fotografer, guru, dan penjual dagangan online. Penulis memilih judul 

―Tutur Tidak Langsung melalui Facebook berdasarkan Profesi‖ karena di era 
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modern ini, di Facebook khususnya, banyak orang-orang berbagai profesi, 

yang mencurahkan isi hatinya dan segala kegiatannya di Facebook. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk tindak tutur tidak langsung masyarakat 

dalam media sosial Facebook berdasarkan profesi yang dimiliki. Selain itu, 

pengaruh atau  efek  yang ditimbulkan melalui  tindak tutur  tak tidak  

langsung tersebut juga diteliti. 

 

METODE 
 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif  

yang bersifat derskriptif analisis. Data dalam penelitian ini berupa tindak tutur 

tidak langsung pengguna media sosial  Facebook.  Sumber data dalam  

penelitian  ini adalah masyarakat dengan berbagai macam profesi, seperti guru, 

fotografer, dan pedagang  online.  Dalam  penelitian  ini,  kehadiran  peneliti  

sebagai  instrumen utama. Peneliti mengumpulkan, melakukan kategorisasi dan 

reduksi data, menganalisis, serta membuat simpulan. Analisis data dalam 

penelitian ini dengan cara  (1)  reduksi  data,  (2)  kategorisasi,  (3)  sintesisasi,  

dan  (4)  penarikan kesimpulan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan analisis data, ditemukan bentuk-bentuk tindak tutur langsung 

yang digunakan oleh pemilik akun Facebook berdasarkan profesinya beserta 

pengaruh yang ditimbulkan. 

Tindak tutur dalam akun Facebook yang Berprofesi sebagai 

Guru 
 

Menurut KBBI, guru adalah orang yang pekerjaannya, mata 

pencahariannya, atau profesinya mengajar. Hal-hal yang berada di sekitar guru 

adalah muridnya atau beberapa hal yang berkaitan dengan profesinya. Di 

bawah ini merupakan gambar yang menunjukkan seorang guru mengunggah 

video dan beberapa foto tentang siswa bimbingannya. 
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Gambar 1 Tindak Tutur Guru ketika Mengunggah Gambar 

dan Video 
 

Berdasarkan gambar di atas, diketahui jika guru tersebut mengungkapkan 

secara langsung kebahagiaan yang didapatkan dari hasil membimbing siswanya 

untuk menampilkan drama kolosal, pembacaan puisi, dan sebagainya untuk 

perayaan Hari Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia. guru tersebut bangga 

karena jerih payahnmya membuahkan hasil. Hal tersebut berpengaruh positif 

terhadap pengguna akun lain yang melihatnya, seperti sebagai informasi bahkan 

jika pengguna akun lain tersebut merupakan salah satu siswanya, ia akan sangat 

senang karena si guru perhatian dan bangga. Selain contoh di atas, gambar 

berikut juga  menunjukkan  jika  tindak  tutur  seorang  guru  sesuai  dengan  

profesinya. Berikut gambarnya. 

 
 

Gambar 2 Tindak Tutur Guru ketika Mengunggah 

Gambar 
 

Berdasarkan gambar di atas, diketahui jika seorang guru sedang 

mengunggah gambar tentang salah satu kegiatan sekolah. Hal tersebut terlihat 

dari tulisan   ―EMERGENCY   RESPON   PLAN   untuk   lingkungan   sekolah‖   
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yang berfungsi sebagai keterangan beberapa gambar yang telah diunggah. Hal 

tersebut memberikan pengaruh positif, yaitu informasi kepada orang lain bahwa 

di sekolah tempat ia mengajar telah dilakukan suatu kegiatan menarik dan positif 

yang berguna untuk semua masyarakat sekolah. 

 
 

Gambar 3 Tindak Tutur Guru ketika Mengunggah Gambar 
 

Melalui gambar di atas, diketahui jika si guru meminta doa restu kepada 

orang-orang yang ditandai di kirimannya tentang „E-rapor‟. Hal tersebut 

berpengaruh kepada para siswa, orangtua siswa, sesama guru di instansi lain, 

maupun orang awam bahwa di sekolah tempatnya mengajar akan 

diberlakukan „E-rapor‟.  Melalui  tulisannya  tersebut,  diketahui  jika  ia  

mengungkapkannya secara langsung. 

Tindak tutur dalam akun Facebook yang Berprofesi sebagai 

Fotografer 
 

Menurut KBBI, fotografer adalah juru foto atau tukang potret. Hal-hal di 

sekitar fotografer adalah kamera, lensa, tripot,  dan lain-lain  yang 

mendukung profesi tersebut. Di bawah ini merupakan gambar-gambar yang 

menunjukkan tindak tutur langsung yang digunakan seorang fotografer. Berikut 

gambar beserta penjelasannya. 
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Gambar 4 Tindak Tutur Fotografer ketika Mengunggah Gambar 
 

Berdasarkan   gambar   beserta   tulisan   keterangannya,   diketahui   jika 

fotografer tersebut mengatakan jika berterima kasih kepada teman yang ditandai 

karena sudah memberikan sentuhan—dalam hal ini editan—pada hasil 

pengambilan foto miliknya. Tuturan langsung tersebut memberikan pengaruh 

baik terhadap hubungan antara orang yang mengunggah dan orang yang ditandai. 

Juga berfungsi sebagai informasi kepada akun lain yang melihatnya. Selain 

contoh di atas, contoh lainnya. 

 
 

Gambar 5 Tindak Tutur Fotografer ketika Mengunggah Video 
 

Berdasarkan unggahan di atas, diketahui dari tulisannya sebagai bentuk 

tuturan jika si fotografer menunjukkan kepada semua orang sebuah video behind 

the scene atau video di balik layar ketika ia mengambil foto pre-wedding. 

Di keterangan tersebut juga tertulis nama akun  fotografi miliknya beserta  

nomor yang bisa dihubungi  yang ditujukan kepada orang-orang  yang ingin 

memakai jasanya. Selain kedua contoh di atas, di bawah ini juga merupakan 
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tindak tutur langsung oleh seorang fotografer dalam Facebook.  

 
 

Gambar 6 Tindak Tutur Fotografer ketika Mengunggah Gambar 
 

Berdasarkan    gambar    di    atas,    diketahui    jika    fotografer    

tersebut mengunggah gambar beserta tulisan yang sesuai dengan hasil 

potretnya. Dalam keterangan tersebut, juga disertai dengan nama bayi yang ada 

di dalam foto. Juga disertai dengan berbagai tagar tentang foto dan tentang 

dirinya sebagai fotografer.  

Tindak  tutur  dalam  akun  Facebook  yang  Berprofesi  sebagai  

Pedagang Online 

 

Penjual dagangan online adalah penjual dagangan yang melakukan 

transaksi dengan pembelinya via  online,  yaitu melalui media sosial, 

misalnya Facebook, Twitter, Instagram, Blackberry Messanger (BBM), dan lain-

lain. Transaksi tersebut biasanya hanya sampai tanya-tanya tentang dagangan  

yang gambarnya diunggah dan berlanjut ke transaksi pembelian yang dilakukan 

melalui telefon atau pesan singkat karena hal tersebut bersifat tertutup. 
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Gambar 7 Tindak Tutur Pedagang Online ketika Mengunggah Gambar 
 

Berdasarkan tulisan yang berfungsi sebagai keterangan gambar yang 

diunggah,  diketahu  jika  pedagang  online  tersebut  ingin  menunjukkan  kepada 

akun-akun yang berteman dengannya bahwa ia menjual berbagai jenis kue dan 

donat yang dibuatnya sendiri seperti pada gambar. Ia menginformasikan berbagai 

macam kue yang dijualnya beserta nomor kontak yang bisa dihubungi jika 

berminat. Hal tersebut berpengaruh baik karena info yang diberikan secara 

langsung tersebut cukup lengkap. Selain itu, di bawah ini juga membahas hal 

yang sama. 

 
 

Gambar 8 Tindak Tutur Pedagang Online ketika Mengunggah Status 
 

Tindak tutur yang ditunjukkan dalam gambar di atas merupakan 

status salah  seorang  pedagang  online  yang  sedang  menunjukkan  barang  

dagangan beserta merek dan harganya. Hal tersebut berpengaruh baik karena 
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konsumen tidak akan bertanya harga. Akan tetapi, hal tersebut tidak disertai 

gambar sehingga konsumen akan bertanya-tanya bagaimana bentuk, ukuran, 

kemasan, dan sebagainya. Di bawah ini merupakan contoh lain yang mendukung. 
 

 
 

Gambar 9 Tindak Tutur Pedagang Online ketika Mengunggah Gambar 
 

Berdasarkan data di atas, diketahui jika si pemilik akun mengunggah foto 

pada media sosial lain, yaitu Instagram yang ditautkan di Facebook. Dilihat dari 

tulisan, keterangan tersebut menuturkan bahwa pemilik akun ingin berbagi 

testimoni   pemakaian   barang   dagangannya.   Hal   tersebut   berfungsi   

sebagai informasi terhadap calon konsumen. Hal tesebut menjadi pengaruh yang 

baik jika calon konsumennya tertarik dengan produk tersebut. 

 

PENUTUP  

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui jika perbedaan profesi 

atau pekerjaan dapat dilihat berdasarkan bahasa yang digunakan dalam menulis 

kiriman di media sosial, khususnya Facebook. Berdasarkan beberapa profesi di 

atas, yaitu fotografer, guru, dan pedagang online. Hal yang dapat menjadi 

kesimpulan adalah mereka mengunggah kiriman sesuai dengan apa yang menjadi 

profesinya  atau hal-hal  yang tidak  menyimpang  dari  profesinya.  Tindak  

tutur masing-masing dari profesi tersebut juga memiliki perbedaan yang cukup 

signifikan. Perbedaan tersebut bergantung dari jenis pekerjaan dan isi dari 

kirimannya. Kutipan-kutipan yang ada merupakan beberapa dari sekian banyak 
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kiriman yang sesuai dengan profesi si pemilik akun. Berdasarkan pembahasan 

diatas, kesimpulan yang dapat diambil bahwa seorang guru, fotografer, maupun 

pedagang online secara langsung atau gamblang mengunggah  gambar atau video 

yang disertai dengan keterangan. Keterangan tersebut ditulisnya secara langsung 

dan lugas tentang segala sesuatu yang berada di sekitarnya. 

 

Saran 
 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada dua hal yang perlu 

ditindaklanjuti. Pertama, khususnya bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat 

dijadikan tolak ukur untuk meneliti bentuk tindak tutur yang lain, misalnya 

tindak tutur tidak langsung dalam media sosial lain maupun atas dasar yang lain 

karena tidak menutup kemungkinan jika beberapa kirimannya sedikit 

menyimpang dari profesi si pemilik akun. Kedua, bagi pembaca dan masyarakat 

awam diharapkan agar lebih berhati-hati ketika menggunakan  media  sosial,  

Facebook,  maupun  media  sosial  lain  karena ketika bertutur secara langsung, 

penerimaan orang lain terhadap hal tersebut bisa saja tidak selalu baik. 
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ABSTRAK 

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik ragam 

bahasa transaksi jual beli di pasar Binaya kota Masohi Kabupaten 

Maluku Tengah, (2) faktor-faktor penentu yang menyebabkan terjadinya 

ragam bahasa pada transaksi jual beli di pasar Binaya kota Masohi 

Kabupaten Maluku Tengah, dan (3) fungsi ragam bahasa transaksi jual 

beli di pasar Binaya kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.  

 

Kata kunci: Ragam Bahasa, Transaksi Jual Beli, Pasar Binaya 
 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Bahasa berkembang 

seiring dengan perkembangan masyarakat penggunanya. Setiap bangsa, bahkan 

setiap suku di muka bumi ini memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Masing-masing 

bahasa memiliki keunikan, yang berbeda satu sama lain. Tidak ada satu pun 

bahasa di dunia ini yang sama. Bahasa sebagai sarana komunikasi sangat penting 

peranannya bagi kehidupan manusia. Dengan menguasai bahasa, seseorang bisa 

berkomunikasi dengan siapa pun dan di mana pun. Dengan bahasa, seseorang bisa 

mendapatkan berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Seseorang yang 

menguasai bahasa dengan baik dan benar dapat dengan mudah berkomunikasi dan 

bergaul dalam interaksi yang lebih luas dengan sesamanya. Hal itulah yang 

mendorong terbentuknya sebuah masyarakat. 

Masyarakat pengguna bahasa tidak dapat lepas dari ragam bahasa di 

lingkungan sekitarnya sehingga situasi kebahasaan menjadi cukup rumit. 

Kerumitan seperti itu akan bertambah apabila masyarakat pengguna bahasa 

menggunakan dua/lebih bahasa. Sebaiknya mereka dapat menentukan dengan 

bahasa apa mereka sebaiknya berkomunikasi dengan lawan tutur sehingga 

mempermudah proses interaksi. Fishman (dalam Chaer, 1995:203) memaparkan 

pilihan bahasa atau ragam bahasa itu tidak bersifat acak, melainkan harus 

mailto:mirnaimkaryi@gmail.com
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mempertimbangkan berbagai faktor, seperti siapa yang berbicara, tentang apa, 

kepada siapa, dan di mana peristiwa itu berlangsung. 

Memang tidak mudah untuk memahami proses pemikiran manusia dapat 

dirangkai dalam konstruk makna yang disebut bahasa. Sebenarnya bahasa 

merupakan usaha dan upaya budaya manusia untuk ―mengenal‖ dan ―menguasai‖ 

diri dan alam lingkungannya. Bahasa dijadikan ―alat‖ untuk ―memperkecil‖ 

realitas hidup manusia dalam bentuk simbol-simbol bermakna yang abstrak. 

Konstruksi simbol inilah yang kemudian disebut dengan bahasa. Menurut Geertz 

(1976:22), sistem bahasa mempunyai fungsi sebagai sarana berlangsungnya 

interaksi manusia di dalam masyarakat, berarti di dalam tindak laku berbahasa 

haruslah disertai norma-norma yang berlaku di dalam budaya itu. Sistem tindak 

laku berbahasa menurut norma-norma budaya ini disebut tata cara berbahasa. 

Manusia memerlukan komunikasi antara sesamanya. Untuk mengadakan 

komunikasi itu, tentunya memerlukan alat, yaitu alat komunikasi. Di antara 

berbagai alat komunikasi yang ada dari yang sederhana hingga yang canggih 

sekalipun, bahasa adalah alat komunikasi yang terbaik. Namun, apabila dalam 

menggunakan bahasa itu sebagai alat komunikasi tidak tepat, atau tidak sesuai 

dengan hakikat maupun aturannya, proses komunikasi menjadi terhambat. Oleh 

karena itu, sangat diperlukan pengetahuan pemahaman, serta pengalaman dalam 

komunikasi berbahasa. 

Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi memiliki ragam yang 

bervariasi, bergantung pada konteks digunakannya bahasa itu (Levinson, 1983). 

Konteks yang dimaksud meliputi tempat dan waktu, pembicara-pendengar, topik 

pembicaraan, tujuan, nada, dan jalur (Hymes, dalam James,1980). Misalnya, 

ragam bahasa yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di kelas akan 

berbeda dengan ragam bahasa yang digunakan untuk jual beli. 

Adanya keanekaragaman tersebut akan menyebabkan terjadinya kontak 

antar individu maupun masyarakat yang satu dengan yang lain. Salah satunya 

adalah terjadinya kontak bahasa. Kontak bahasa yaitu segala peristiwa 

persentuhan antara beberapa bahasa oleh penutur dalam konteks sosial. Kontak 

antarberbagai individu atau masyarakat ini akan mengakibatkan terjadinya ragam 
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bahasa karena setiap penutur akan menampilkan identitas atau karakteristik 

bahasanya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat Nababan (1984:16) 

yang menyatakan bahwa ragam bahasa adalah ragam yang disebabkan oleh daerah 

yang berbeda, kelompok atau keadaan sosial yang berbeda, situasi berbahasa dan 

tingkat formalitas yang berlainan, tahun dan jaman yang berlainan.   

Pendapat Nababan tersebut berbeda dengan Poedjasudarmo, dkk. 

(1979:37) yang berpendapat bahwa ragam bahasa adalah ragam tutur yang 

ditentukan oleh situasi tutur. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut 

disimpulkan bahwa ragam bahasa adalah fenomena yang umum terjadi pada 

kondisi masyarakat tutur yang heterogen seperti di kampus, sekolah, perkantoran, 

pasar, pelabuhan, objek wisata, terminal, dan sebagainya. 

Ragam bahasa muncul karena masyarakat pemakainya memerlukan 

dengan alasan-alasan tertentu. Setiap ragam bahasa memiliki cirri-ciri khusus, 

baik ucapan maupun sistem fonologi, morfologi, kosakata yang dipilih dan 

digunakannya, kaidah-kaidah structural, dan ungkapan-ungkapannya. Setiap 

anggota kelompok yang sama menggunakan ragam bahasa yang menjadi identitas 

kelompoknya dan paham benar terhadap ragam yang digunakannya, sedangkan 

kelompok lain mungkin dapat memahaminya, tetapi tidak dapat berbicara dengan 

ragam tersebut. Di samping itu, dalam menjalani kehidupannya manusia 

membentuk kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kepentingannya. Akibatnya 

bahasa akan mempunyai ragam-ragam sesuai kelompok penuturnya dan sesuai 

dengan situasi pemakaian. Kekhususan dalam masing-masing kelompok bisa 

ditandai oleh adanya penggunaan ragam bahasa yang digunakan dalam suatu 

interaksi oleh pemakainya (Kartomiharjo, 1988:4). 

Ragam bahasa merupakan sebuah kelaziman dalam sekelompok 

masyarakat tutur yang dipengaruhi oleh beragam faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya ragam bahasa tersebut antara lain adalah latar belakang 

sosial masyarakat, tingkat pendidikan, mobilitas penduduk, letak geografis, situasi 

penutur, dan sebagainya. Sedangkan fungsi bahasa meliputi fungsi emotif, 

konatif, referensial, puitik, fatik, dan metalingual. Fungsi emotif yaitu fungsi yang 

dipakai apabila kita mengungkapkan rasa gembira, kesal, sedih, dan sebagainya. 
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Fungsi referensial yaitu fungsi yang dipakai jika kita membicarakan suatu 

permasalahan dengan topik tertentu. Fungsi puitik yaitu fungsi yang dipakai jika 

kita menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu. Fungsi fatik yaitu fungsi 

yang dipakai jika kita di dalam berbicara sekedar ingin mengadakan kontak 

dengan orang lain. Fungsi konatif yaitu fungsi yang dipakai jika kita berbicara 

atau berbahasa dengan tumpuan pada lawan tutur. Fungsi metalingual yaitu fungsi 

yang dipakai jika kita berbicara masalah bahasa dengan menggunakan bahasa 

tertentu (Jacobson dalam Soeparno, 2002:7—8). 

Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku dan 

ras yang mempunyai budaya, bahasa, dan agama atau keyakinan yang berbeda-

beda, begitupun dengan kota Masohi yang merupakan salah satu kota yang 

terletak di wilayah Indonesia Timur. Bahasa yang digunakan di kota Masohi pun 

beraneka ragam. Kota Masohi banyak ditempati oleh agama  Muslim dan agama 

Kristen Protestan. Agama lain seperti agama Hindu dan Budha masyarakatnya 

terdiri dari kelompok kecil yang hanya menempati suatu kompleks atau 

pemukiman yang letaknya agak jauh dari perkampungan masyarakat Muslim dan 

Kristen. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan masyarakat Budha dan 

Hindu untuk memisahkan diri dari hubungan sosial kemasyarakatan dengan 

masyarakat yang beragama Muslim dan Kristen. Perbedaan agama, budaya, dan 

bahasa tidak menjadi hambatan Keempat agama ini untuk  melakukan hubungan 

sosialnya di pasar tradisonal Binaya Masohi. Begitupun suku bangsa yang 

terdapat di kota Masohi banyak ditempati oleh suku-suku pendatang seperti suku 

Bugis, Jawa, Makassar, Buton, Key, Tual dan lain sebagainya. Akan tetapi di 

pasar Binaya Masohi Suku Buton sangat mendominasi areal pasar Binaya Masohi, 

baik yang berjualan ataupun berbelanja, meskipun begitu tidak 

menutupkemungkinan untuk suku-suku yang lain untuk berjualan dan berbelanja 

di Pasar Binaya Masohi. 

Selain itu, pasar Binaya Masohi letaknya sangat strategis sehingga tidak 

hanya didatangi oleh pembeli dari wilayah Masohi saja, melainkan banyak 

pembeli dari luar daerah Masohi seperti kota Ambon, Tual, Latu, Geser, Saleman, 

Tehoru, Bula, Banda dan lain-lain, yang datang ke pasar Binaya ini. Pasar Binaya 
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Masohi juga didatangi oleh pelajar dari berbagai latar belakang sosial yang 

berbeda. Pelajar yang datang dari berbagai daerah ini secara tidak langsung juga 

akan membawa bahasa daerahnya. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya ragam 

bahasa dan variasi bahasa di pasar Binaya kota Masohi pada saat terjadi proses 

tawar menawar. 

Penelitian yang berkaitan dengan ragam bahasa pernah dilakukan oleh 

Ariesty Fujiastuti dalam http://journal.uad.ac.id/ index.php/ BAHASTRA/ 

article/download/3240/1835, Jurnal Bahastra Vol XXXII, Nomor 1, Oktober 

2014. Hasil penelitian yaitu (1) ragam bahasa transaksi jual beli di pasar Niten 

Bantul, (2) faktor-faktor penentu yang menyebabkan terjadinya ragam bahasa 

pada transaksi jual beli di pasar Niten Bantul, dan (3) fungsi  ragam  bahasa  

transaksi  jual  beli  di  pasar  Niten Bantul. Penelitian yang relevan juga pernah 

dilakukan oleh Annisa, I Nengah Suandi dan Made Sri Indriani dalam e-Journal 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaVolume: 4, No: 2 Tahun 

2016. Judul penelitiannya adalah Campur Kode dalam Transaksi Jual Beli pada 

Media Online Shop di Singaraja dan Denpasar. Hasil penelitiannya yaitu (1) jenis  

campur kode yang terdapat dalam transaksi jual beli pada media online shop  di 

Singaraja dan Denpasar, dan (2) bentuk campur kode yang terdapat dalam 

transaksi jual beli pada media online shop di Singaraja dan Denpasar.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan (1) karakteristik ragam bahasa transaksi jual beli di pasar Binaya 

kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, (2) faktor-faktor penentu yang 

menyebabkan terjadinya ragam bahasa pada transaksi jual beli di pasar Binaya 

kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dan (3) fungsi ragam bahasa transaksi 

jual beli di pasar Binaya kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di pasar Binaya kota Masohi Kabupaten 

Maluku Tengah Provinsi Maluku. Penelitian dilakukan selama seminggu, mulai 

dari tanggal 10—30 Mei 2017. Subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah 
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pedagang sayuran, pedagang ikan, pedagang sembako, pedagang sepatu, dan 

pedagang pakian.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

rekam dan catat. Setelah proses perekaman selesai, kemudian data ditranskip ke 

dalam kartu data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik lanjut SBLC (Simak Bebas Libat 

Cakap). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini 

mencatat dengan teliti dan cermat data yang berupa kata-kata, kalimat-kalimat dan 

wacana. Dari data yang bersifat desktiptif tersebut, penleiti melakukan analsis 

data. Teknik penyajian hasil analisis menggunakan metode penyajian informal.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Ragam Bahasa Transaksi Jual Beli di Pasar Binaya  

Karakteristik ragam bahasa pada transaksi jual beli di pasar Binaya sangat 

bervariasi. Di antara beberapa penjual dan pembeli akan menggunakan istilah 

yang berbeda-beda sesuai dengan barang yang diperjual-belikan. Karakteristik 

ragam bahasa transaksi jual beli di Pasar Binaya Masohi terdiri atas  tiga, yaitu : 

(1) penggunaan kata-kata atau kalimat sesuai dengan barang yang 

diperjualbelikan, (2) kalimat yang digunakan pendek-pendek dan tidak lengkap 

(kalimat tidak formal), dan (3) penggunaan kalimat dari bahasa Buton Cia-Cia. 

Berikut dibahas karakteristik ragam bahasa transaksi jual beli di pasar Binaya. 

 

Penggunaan kata atau kalimat sesuai dengan barang yang diperjualbelikan 

Penggunaan kata pada transaksi jual beli di pasar Binaya sesuai dengan 

barang yang diperjualbelikan. Hal ini karena di pasar tersebut terdapat berbagai 

macam pedagang yang menjual barang yang berbeda. Perbedaan ini juga akan 

menyebabkan perbedaan dalam kosakata yang mereka gunakan. Berikut ini 

paparan penggunaan kata dalam transaksi jual beli 

 

Penggunaan kata pada transaksi jual beli pakaian 

Pembeli : abang ini satu barapa, sambil menunjuk celana panjang hitam merek 

Prada?  
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Penjual  : 150 ribu 

Pembeli : kalau calana Channel warna biru dongker itu barapa lai abang? 

Penjual  : kalau itu mahal, keluaran baru. Lagi trend sakarang. Kanal 165ribu. 

Pembeli : seng kurang lai kah? 

Penjual  : seng caca itu akang pung harg pas sudah itu…… 

Pembeli : jang lai abang kalau bagitu… beta lia-lia dolo di tampa lain…(sambil 

berlalu). 

 

Berdasarkan percakapan di atas, kata-kata yang ditemukan dalam tuturan 

tersebut seperti kata merek prada, channel, dan trend merupakan kata-kata yang 

berkaitan erat dengan masalah pakaian. Kata-kata tersebut digunakan saat 

terjadinya transaski jual beli. Dalam tuturan di atas pembeli menanyakan harga 

celana merek prada dan merek channel. Pada tuturan tersebut terdapat kata seng 

kurang lai kah, artinya bisa kurang atau tidak yang dituturkan pembeli kepada 

penjual. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembeli ingin menawarkan harga 

celana tersebut, tetapi ditolak oleh penjual pakian. Pembeli merasa harganya 

terlalu mahal, ia pun menolak dan berlalu untuk melihat celana yang dicarinya di 

tempat lain. Hal ini ditunjukkan dengan kata beta lia-lia dolo di tampa lain  

artinya saya lihat –lihat dulu di tempat lain  merupakan kalimat yang dituturkan 

pembeli kepada penjual.  

 

Penggunaan kalimat pada transaksi jual beli sepatu 

Penjual   :  cari apa ade. Liat-liat dolo sapa tau ada yang cocok. 

Pembeli : sambil masuk ke dalam toko, mas sepatu ini barapa? Sambil 

mengangkat sepatu adidas. 

Penjual   : itu harganya 125ribu, bisa kurang. Pake nomor barapa. 

Pembeli  : 100ribu jua mas. Beta pake nomor 39. 

Penjual   : tambah 10rb jua ade kasiang kalau mas kasih 100 mas mau untung 

barapa.  

Pembeli  : io sudah kalau bagitu. Mas yang warna merah campur itam tuh jua. 

Penjual   : yang ini kah, sambil angkat sepatu yang berada di atas gantungan 

sepatu? 

Pembeli  : io mas beta mau yang itu.  

 

Pada tuturan di atas terdapat kalimat liat-liat dolo sapa tau ada yang cocok 

artinya lihat-lihat dulu siapa tahu ada yang cocok, sering digunakan oleh penjual 

untuk menarik perhatian para pembeli. Selain itu, kalimat Pake nomor barapa 
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sering juga digunakan penjual sepatu untuk menanyakan ukuran kaki calon 

pembeli. Dalam tuturan tersebut kata pake nomor barapa digunakan ketika 

seorang penjual berinteraksi dengan seorang pembeli yang sedang mencari sepatu 

yang berukuran nomor 39.  

 

Penggunaan kata pada transaksi jual beli sembako 

Pembeli : gula sekilo jua bapak Daeng.  Bapak Daeng sebutan untuk orang 

bugis  

Penjual  : telur, terigu, mentega seng lai kah. 

Pembeli : seng masih ada sisa kamareng tuh.  

Penjual  : io sudah, beta kira seperti biasa. 

Pembeli : kue-kue talamburang, orang kurang balanja. Beta bali gula par minum 

teh buka puasa saja ni. 

Penjual  : io batul lai, samua orang mengeluh deng perputaran uang seng menentu  

    bagini. 

  

Pada contoh percakapan di atas terdapat kata gula, sekilo, telur, terigu, mentega, 

seperti biasa, dan talamburang sering digunakan dalam percakapan antara penjual 

dan pembeli di Pasar Binaya Masohi. Dalam tuturan tersebut kata gula, sekilo, 

telur, terigu, mentega, seperti biasa, dan talamburang digunakan ketika seorang 

pembeli berinteraksi dengan seorang penjual sembako. 

Kata gula, sekilo, pada tuturan di atas dituturkan oleh seorang pembeli. 

Pada saat itu pembeli bermaksud ingin membeli gula sekilo pada pelanggannya. 

Kata telur, terigu, dan mentega pada tuturan di atas dituturkan oleh seorang 

penjual. Pada tuturan tersebut penjual bermaksud menawarkan telur, terigu dan 

mentega kepada pembeli karena si pembeli merupakan pelanggannya yang biasa 

membeli bahan-bahan untuk membuat kue. Hal itu terlihat jelas pada kata penjual 

yaitu seperti biasa yang ditujukan kepada si pembeli. Kemudian pada tuturan 

tersebut direspon oleh pembeli dengan kata  talamburang artinya sangat banyak. 

Situasi tutur yang diungkapkan pembeli kepada penjual sembako menandakan 

bahwa jualan kuenya masih sangat banyak karena kurangnya pembeli sehingga 

kuenya tidak laku. Hal tersebut yang menjadi penyebab ia tidak berbelanja bahan 

kue seperti biasa kepada penjual sembako yang tak lain pelanggannya.  
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Penggunaan kata pada transaksi jual beli ikan 

Penjual  :   mari ikan momar, kawalinya, julung, deng make satampa 10ribu mari 

eeee….usi mari bali beta pung ikan ni dolo. Ikan mangael masih baru 

(sambil memperlihatkan ingsang ikan yang warnanya masih merah 

berdarah kepada pembeli). Mari lia dolo kah, beta tambah nanti 

saekor. Mau yang mana pilih saja samua ikan mangael, mata saja 

masih niung-niung. 

Pembeli :  ikan momar dua tampa deng kawalinya satampa jua ma. 

Penjual  : sambil isi ikan di tas plastik, kemudian berkata ―beta tambah saekor 

ikan momar ni usi‖. 

Pembeli : makasih lai ma….  

 

Pada contoh percakapan di atas terdapat kata momar, kawalinya, julung, 

make, satampa, dua tampa, usi, mangael, tambah saekor, dan niung-niung sering 

digunakan dalam percakapan antara penjual dan pembeli di Pasar Binaya Masohi. 

Dalam tuturan tersebut kata momar, kawalinya, julung, make, usi, mangael, 

tambah, saekor, dan niung-niung dituturkan oleh seorang penjual ikan kepada 

pembeli. Kata momar, kawalinya, julung, make pada tuturan di atas dituturkan 

oleh seorang penjual. Pada saat itu penjual bermaksud menawarkan berbagai ikan 

yang didagangkannya kepada pembeli.  

Kata usi, satampa, mangael, tambah saekor dan niung-niung pada tuturan 

di atas dituturkan oleh penjual. Kata usi merupakan sebutan atau panggilan orang 

Maluku yang ditujukan kepada seorang perempuan tua ataupun perempuan 

dewasa. Kata usi sering dipakai oleh penjual ikan dengan tujuan agar pembeli 

merasa dihormati atau dihargai dengan sebutan usi. Kata usi hanya terjadi pada 

transaksi jual beli ikan di pasar Binaya Masohi dan menjadi penanda atau ciri khas 

dari penjual ikan. 

Kata satampa artinya satu tempat, yang berisikan beberapa ekor ikan yang 

di jual di atas nampan atau tempat yang disediakan untuk menaruh ikan. Biasanya 

terdiri atas empat sampai delapan ekor ikan yang disesuaikan dengan keadaan 

pasar saat itu. Artinya harga ikan tidak menentu kadang mahal kadang juga 

murah. Kata mangael artinya memancing. Kata ini dituturkan penjual untuk 

menarik perhatian pembeli bahwa ikan yang dijual adalah hasil pancingan bukan 

dari hasil tangkapan jaring, timbangan atau kegiatan melaut lainnya. Biasanya 

pembeli di pasar binaya Masohi lebih suka membeli ikan hasil pancingan daripada 
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ikan hasil tangkapan jaring, timbangan atau kegiatan melaut lainnya, karena ikan 

hasil memancing masih segar dan rasanya jauh lebih gurih, berbeda dengan ikan 

hasil tangkapan jaring, yang rasanya jauh berbeda dengan ikan hasil pancingan.  

Kata tambah saekor artinya menambah ikan satu ekor, dan niung-niung artinya 

ikan yang matanya berkilauan atau cerah. Kata tambah saekor dan niung-niung 

merupakan istilah yang digunakan penjual ikan untuk menarik perhatian pembeli 

agar tidak ragu terhadap ikan yang di jualnya.  

Selanjutnya, kata dua tampa  dituturkan oleh pembeli. Dua tampa artinya 

ikan yang berjumlah dua nampan, biasanya ikan dialasi dengan daun pisang dan 

potongan-potongan bambu kecil. Kata dua tampa  menunjukkan bahwa pada saat 

terjadinya transaksi jual beli, pembeli ingin membeli ikan sebanyak dua nampan 

kepada penjual ikan. 

 

Penggunaan kata pada transaksi jual beli sayuran 

Pembeli :  ibu, sawit saika barapa? 

Penjual  :  sawit delapan ribu sayang.  

Pembeli :  kalau bayam deng kangkung barapa lai bu.  

Penjual  :  bayam saika sepuluh ribu. Kalau kangkung saika tujuh ribu. 

Pembeli :  sawit dua ika par 15 ribu jua bisa kah seng.  

Penjual  : sayang e katong ambe sawit paleng mahal. Tapi, karena sisa dua ika 

ambe sudah par ose 15 ribu. 

Pembeli  : makasih banyak lai bu….. 

 

Pada contoh percakapan di atas terdapat kata sawit, bayam, kangkung, 

sayang, satu ikat dan dua ikat sering digunakan dalam percakapan antara penjual 

dan pembeli pada transaksi jual beli sayuran. Dalam tuturan tersebut kata sawit, 

bayam, kangkung  artinya  sayuran hijau yang dijual dengan harga tujuh sampai 

sepuluh ribu. Kata saika artinya satu ikat dan kata dua ika artinya dua ikat. 

Pada tuturan di atas, seorang pembeli dan penjual juga menuturkan saika 

dan dua ika. Kata saika pada tuturan tersebut artinya pada saat itu pembeli 

bermaksud menanyakan kepada penjual tentang harga sawit, bayam, dan 

kangkung. Kata dua ika  pada tuturan tersebut menunjukkan bahwa pembeli 

menawarkan sayur sawit dua ikat dengan harga lima belas ribu dan disetujui oleh 

penjual. Sedangkan kata saika dan dua ika yang dituturkan penjual kepada 
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pembeli menunjukkan bahwa penjual pada saat itu merespon pertanyaan pembeli 

yang menanyakan harga sayuran sawit, bayam dan kangkung. Kata dua ika yang 

dituturkan penjual pada tuturan diatas menunjukkan bahwa ia menyetujui 

penawaran harga sawit yang dituturkan pembeli dengan harga 15ribu, karena 

sawit yang dijual satu ikat dengan harga delapan ribu.  

Selanjutnya, kata sayang yang dituturkan penjual pada tuturan di atas 

sering digunakan dalam transaksi jual beli di pasar binaya Masohi. Kata sayang 

pada tuturan di atas dituturkan oleh sebagian besar penjual sayur bukan 

bermaksud ingin merayu para pembeli secara berlebihan melainkan kata sayang 

sudah menjadi kebiasaan penjual sayur melayani pelanggannya yang datang 

berbelanja. Mereka menggunakan kata sayang dengan tujuan agar pembeli cepat 

akrab, merasa senang dan tidak canggung untuk menawarkan harga sayuran pada 

saat transaksi jual beli. 

 

Kalimat yang digunakan pendek dan tidak lengkap (kalimat tidak formal) 

Pada transaksi jual beli di Pasar Binaya Masohi secara umum bahasa yang 

mereka gunakan pendek-pendek dan tidak lengkap (kalimat tidak formal). Bahasa 

yang tidak lengkap ini sering ditemukan pada pedagang yang berjualan di 

perempatan jalan, di depan toko-toko pakian, toko alat bangunan dan yang 

berjualan sambil berjalan mengitari tempat-tempat yang strategis, tempat yang 

ramai dikunjungi pembeli. Hal ini dapat dilihat pada percakapan antara penjual 

dan pembeli di perempatan jalan sebagai berikut. 

 

Pembeli : lima belas ribu jua ( jagung rebus)  

Penjual  : yoi…. 

Pembeli : biasa to (tambah satu) 

Penjual :  ose pung andalan…. (sambil tersenyum) 

 

Pada contoh percakapan di atas terlihat seorang pembeli menuturkan 

tuturan ―lima belas ribu jua ibu‖. Kalimat tersebut pendek dan tidak lengkap. Pada 

kalimat tersebut unsur subjeknya tidak jelas. Kalimat tersebut secara lengkap 

harusnya berbunyi ―ibu jagung rebusnya lima belas ribu yah? Kata lima belas ribu  

pada tuturan tersebut maksudnya pembeli ingin membeli jagung dengan harga 
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lima belas ribu tanpa melakukan penawaran dan menanyakan harga jagung  

perbuah kepada penjual. Hal itu dilakuan pembeli karena penjual jagung tersebut 

adalah pelanggannya yang sudah hapal kebiasaannya saat membeli jagung. Kata 

biasa to yang dituturkan pembeli pada tuturan tersebut merujuk pada penambahan 

satu buah jagung oleh penjual, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan penjual 

melayani pelanggannya.  

Kata ose pung andalan  artinya kamu punya andalan (andalanmu) yang 

dituturkan penjual pada tuturan tersebut merujuk pada pembeli jagung yang tak 

lain pelanggan setianya. Penjual tersebut dengan senang hati menyetujui 

permintaan pelanggannya tanpa adanya keterpaksaan dan tidak merasa rugi karena 

hal tersebut sudah menjadi kebiasaan saat ia melakukan transaksi jual beli denga 

pembeli tersebut. 

 

Menggunakan kalimat dari bahasa Buton Cia-Cia 

Seperti diketahui bahwa di Pasar Binaya Masohi para pembeli dan 

penjualnya terdiri dari beberapa daerah, suku dan agama. Selain menggunakan 

bahasa daerah Maluku yang menjadi bahasa sehari-hari masyarakat Masohi, pada 

transaksi jual beli di Pasar Binaya Masohi juga ditemukan bahasa Buton yang 

dituturkan oleh masyarakat suku Buton yang menetap di kota Masohi. Suku Buton 

yang terdapat di pasar Binaya Masohi diantaranya Buton Cia-Cia, Buton Tomia, 

Buton Gu, Buton Wanci, Buton Wabula, buton Muna dan Buton Siompu. Tetapi 

penelitian ini berfokus pada bahasa Buton Cia-Cia yang sering digunakan di pasar 

Binaya Masohi pada saat transaksi jual beli. Hal ini dapat dilihat pada percakapan 

berikut: 

 

Pembeli : toi, palola popia aboke? toi  panggilan/sebutan  khusus suku buton 

Cia-Cia kepada teman akrabnya. 

Penjual  : aboke tolu riu. Balu parae? 

Pembeli : cia jumari. Ane hanowiari indau to balu palola intei Wa Hamidah longe 

aboke lima riu uka. Mahali ndea…. 

Penjual  : cia moapa. Soo mia kodoe baincu. Ane balu parae wandea? Alae kacang 

panjang dorua pato riu. 

Pembeli :  mamudah ndea. Kaasi kolie baincu…kolie. 

Penjual  :  alae, ciamoapa.. rugi aide wite…alae. alae. 
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Terjemahan : 

Pembeli :  toi, terung satu ikat berapa? 

Penjual  :  satu ikat tiga ribu rupiah. Beli berapa? 

Pembeli : tidak jadi. Karena kemarin saya beli terung di Wa Hamidah sana satu 

ikat lima ribu.   Mahal sekali. 

Penjual : tidak apa-apa. Kamu orang kaya berduit. Sekarang mau beli apa? Ambil 

kacang panjang ini dua ikat empat ribu.     

Pembeli :  murah begitu. Kasihan jangan begitu…jangan 

Penjual  : ambil saja, tidak apa-apa. Rugi sedikit saja. Ambillah. Ambillah  

 

Tuturan di atas terjadi pada transaksi jual beli sayuran, yang ditandai 

dengan kata terung dan kacang panjang. Pada tuturan tersebut penjual 

menawarkan sayur kacang panjang kepada pembeli (sahabatnya) dengan harga 

dua ikat empat ribu. Hal itu membuat pembeli tak enak hati karena harga yang 

diberikan penjual jauh dibawah standar. Tetapi karena keakraban diantara 

keduanya sehingga ia (pembeli) harus mengikuti kemauan penjual walaupun ia 

(penjual) mengalami sedikit kerugian. 

  

Faktor-faktor Penentu Terjadinya Ragam Bahasa pada Transaksi Jual Beli 

di Pasar Binaya Masohi 

Faktor-faktor penentu yang menyebabkan terjadinya Ragam Bahasa pada 

Transaksi Jual Beli di Pasar Niten Bantul meliputi (1) usia, (2) pendidikan,(3) 

keakraban dan (4) asal daerah. Berikut akan dibahas faktor-faktor penentu 

terjadinya Ragam Bahasa pada Transaksi Jual Beli di Pasar Binaya Masohi yang 

dijumpai dalam penelitian dan akan diperjelas dengan contoh dibawah ini. 

Usia 

Usia sangat menentukan seseorang untuk menggunakan ragam bahasa 

yang berbeda bila ia berbicara dengan orang lain. Misalnya seorang anak akan 

menggunakan bahasa yang sopan bila ia berbicara dengan orangtuanya, berbeda 

bila ia berbicara dengan teman akrabnya yaitu akan menggunakan ragam bahasa 

santai. 

Begitu juga dengan bahasa yang digunakan seorang penjual dan pembeli 

di Pasar Binaya Masohi akan menjadi beraneka ragam karena faktor usia. Berikut 
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ini adalah percakapan antara penjual dan pembeli saat transaksi jual beli di pasar 

Binaya Masohi. 

 

Pembeli : inta ini satu barapa? ( merujuk pada sepatu Vivian Lie berwarna silver) 

Penjual  : itu 300ribu inta. 

Pembeli : adoh mahal jua katong bali sepatu ini kepeng abis jua. 

Penjual : inta e akang pung harga pas sudah itu. Kalau ose mau bali ambe par ose 

250ribu jua. sepatu itu bagus, memang akan mahal.  

Pembeli : beta tau lai inta sangaja saja. Io taruh akang par beta jua. 

 

Peserta Tutur 

Penjual     Pembeli 

Jenis kelamin : perempuan  Jenis kelamin : perempuan 

Usia         : 25 tahun   Usia  : 24 tahun 

Pendidikan     : SMA   Pendidikan  : Strata satu (S1) 

Asal daerah    : Banda   Asal daerah : Waipia 

Tuturan tersebut terjadi pada transaksi jual beli sepatu. Pada contoh di atas 

kata inta sering digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh para wanita di pasar 

Binaya Masohi. Dalam tuturan tersebut kata inta digunakan ketika seorang 

penjual yang masih muda berinteraksi dengan seorang pembeli yang masih muda 

juga. Kata inta asal katanya cinta, tetapi sering disingkat menjadi inta oleh 

penutur dan mitra tutur yang berarti kawan. Penentu penggunaan kata inta pada 

transaksi jual beli di Pasar Binaya Masohi yaitu usia penjual dan pembeli sebaya 

(20—30 tahun). 

Pendidikan 

Latar belakang pendidikan sangat menentukan seorang memakai ragam 

yang berbeda. Misalnya seorang yang berlatar belakang pendidikan S1 akan 

banyak menggunakan bahasa yang lebih intelektual atau lebih banyak 

menggunakan kata serapan dari bahasa asing dibandingkan dengan seseorang 

yang hanya lulusan SD. Latar belakang pendidikan juga menentukan bagaimana 

cara berbicara seorang yang berlatar pendidikan tinggi dengan menggunakan 

bahasa yang sopan dengan penjual yang berlatar pendidikan rendah ataupun 

menengah saat terjadinya transaksi jual beli. Berikut ini adalah percakapan antara 

penjual dan pembeli saat transaksi jual beli di pasar Binaya Masohi. 
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Pembeli : bapak Arif, gamis hijau di patung harganya berapa yah? 

Penjual :  oh kalau itu 350ribu. 

Pembeli: coba saya lihat (sambil meraba kain, ternyata kainnya halus dan memang 

sesuai dengan harga yang ditawarkan).  Harga pasnya berapa bapak 

Arif. Bisa kurang sedikit nggak. 

Penjual  : bahannya licin, dari kain sutera ibu. Jadi tidak bisa dikurangi. 

Pembeli : oke kalau begitu.  

 

Peserta Tutur 

Penjual    Pembeli 

Jenis kelamin  : laki-laki Jenis kelamin : perempuan 

Usia         : 45 tahun Usia  : 38 tahun 

Pendidikan     : SMA  Pendidikan  : Strata satu (S1)   Pegawai Bank 

Asal daerah     : Buton Gu Asal daerah :  Solo (Jawa Tengah) 

 

Tuturan di atas terjadi saat transaksi jual beli pakaian. Pada contoh 

percakapan di atas terdapat kata yah, saya dan nggak yang dituturkan oleh 

pembeli menunjukkan keramahan dan kesopanan. Saat ingin berbelanja pembeli 

menggunakan bahasa yang sopan dan ramah kepada penjual. Dalam tuturan di 

atas, pembeli juga memiliki pengetahuan yang luas seputar bahan pakian yang 

bermerek dan berkualitas, walaupun ia hanya sebagai pegawai bank bukan 

seorang perancang busana, sehingga ia tidak mudah tertipu dan enggan untuk 

menawarkan harga baju tersebut dengan harga yang murah. Berbeda dengan 

pembeli yang tidak memiliki pengetahuan seputar bahan pakian yang baik dan 

berkualitas, sehingga mudah dirayu oleh penjual yang menawarkan harga pakian 

di bawah standar dengan bahan yang mudah luntur atau tidak berkualitas. 

Keakraban  

Keakraban sangat menentukan seseorang untuk menggunakan ragam 

bahasa yang berbeda bila ia berbicara dengan orang terdekatnya tanpa 

memandang usia dan jenis kelamin pada situasi tutur tertentu. Misalnya seseorang 

akan menggunakan bahasa yang santai, bersahaja dan diikuti dengan canda tawa  

bila ia berbicara dengan sahabat atau orang terdekatnya, berbeda bila ia berbicara 

dengan orang lain yang tidak memiliki kedekatan dengan orang tersebut. 

Keakraban juga diikuti dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan seseorang 

saat transaksi jual beli sedang berlangsung. Berikut ini adalah percakapan antara 

penjual dan pembeli saat transaksi jual beli di pasar Binaya Masohi. 
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Pembeli : mamy, beras dan kacang merah satu kilo e (sambil mengukur terigu dan 

kacang merah dalam timbangan) 

Penjual :  yoi manis. 

Pembeli : mamy jang talalu hitung uang lai, talama uang malayang kayak kamren 

dolo. 

Penjual  : jang bilang akang lai. Inga akang kejadian itu bikin mamy pikiran.  

 

Peserta Tutur 

Penjual     Pembeli 

Jenis kelamin  : perempuan  Jenis kelamin : perempuan 

Usia         : 47 tahun  Usia  : 26 tahun 

Pendidikan      : SMP   Pendidikan  : Strata satu (S1) 

Asal daerah     : Bugis   Asal daerah :  Buton Cia-Cia 

 

Tuturan di atas terjadi saat transaksi jual beli sembako. Pada tuturan 

tersebut, si pembeli secara langsung mengukur beras dan kacang merah tanpa 

menunggu penjual sembako tersebut melayaninya, berbeda jika ia berbelanja di 

tempat lain. Hal itu terjadi karena di antara penjual dan pembeli sudah saling 

kenal dan memahami satu sama lain sehingga hal yang dilakukan pembeli saat 

mengukur beras dan kacang merah tidak dihalau oleh penjual. Hal itu sudah 

menjadi kebiasaan pembeli saat berbelanja di toko sembako milik penjual. 

Pada contoh percakapan di atas terdapat kata mamy, manis, dan malayang 

dituturkan oleh pembeli dan penjual saat terjadinya transaksi jual beli di Pasar 

Binaya Masohi. Kata mamy pada tuturan di atas dituturkan oleh pembeli, 

merupakan panggilan akrab seorang perempuan dewasa yang memiliki hubungan 

kedekatan dengan seorang perempuan muda. Kata manis  yang dituturkan penjual 

merupakan panggilan akrab si perempuan tua kepada pembeli. Kata malayang 

artinya hilang yang dituturkan pembeli kepada penjual pada saat ia menunjukkan 

rasa simpatiknya terhadap penjual sembako yang pada saat itu mengalami 

kehilangan uang. 

Asal daerah 

Pasar Binaya masohi tidak hanya didatangi oleh penjual dan pembeli dari 

kota Masohi saja, melainkan banyak penjual dan pembeli yang berasal dari luar 

kota Masohi, seperti Kobisonta, Tehoru, Bula, Ambon, Makassar, Bugis, Buton, 

Banda dan sebagainya. Perbedaan asal daerah seseorang akan mengakibatkan 
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penggunaan ragam bahasa yang berbeda. Tetapi, ketika seorang pembeli atau 

penjual sama-sama berasal dari daerah yang sama, misalnya pembeli dan penjual 

sama-sama orang Bugis maka keduanya akan menggunakan ragam bahasa bugis 

dalam transaksi jual beli, tetapi sebaliknya jika pembeli dan penjual berasal dari 

daerah yang berbeda maka keduanya akan menggunakan ragam bahasa Indonesia 

dalam melakukan transaksi jual beli. Hal itu dilakukan agar tuturan diantara 

keduanya (penutur dan mitra tutur yang berbeda asal daerah) dapat berjalan 

lancar. Berikut ini akan dibahas mengenai tuturan transaksi jual beli di Pasar 

Binaya Masohi dengan menggunakan ragam bahasa Banda, yang akan diperjelas 

dengan contoh percakapan di bawah ini. 

Penjual  : pane mau bali apa. Akurang mari masuk dolo 

Pembeli : ini tata beta mau cari sapatu bola par beta anak. 

Penjual  :  ada ini, tinggal pane pilih saja. Ada sepatu Nike, Adidas, Spead, dan 

Dragon.  Akurang duduk dolo di kadera situ. 

Pembeli : tata sepatu Nike jua yang warna hitam garis ijo itu (sambil duduk). 

 

Peserta Tutur 

Penjual     Pembeli 

Jenis kelamin  : perempuan  Jenis kelamin : perempuan 

Usia         : 45 tahun  Usia  : 38 tahun 

Pendidikan      : SD   Pendidikan  : SMA 

Asal daerah     : Banda  Asal daerah :  Banda 

 

Tuturan di atas terjadi pada transaksi jual beli sepatu. Pada tuturan tersebut 

seorang pembeli dan penjual menggunakan bahasa Banda yang ditandai dengan 

kata pane, akurang, kadera, dan tata. Kata pane merupakan panggilan seseorang 

kepada teman atau saudaranya. Kata tata artinya kakak. Kata akurang artinya 

kenapa. Kata kadera artinya kursi. Kata pane, akurang, kadera, dan tata  hanya 

dimiliki oleh orang Banda dan tidak dimiliki oleh suku lain. Dalam tuturan 

tersebut seorang pembeli dan penjual menggunakan bahasa Banda karena 

keduanya berasal dari daerah yang sama yaitu daerah Banda.  

Fungsi Ragam Bahasa Transaksi Jual Beli di Pasar Binaya Masohi 

Fungsi bahasa yang ditemukan pada transaksi jual beli di pasar Binaya 

Masohi meliputi fungsi emotif, direktif, fatik, metalingual dan referensial. Berikut 

paparannya: 
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Fungsi emotif 

Pada fungsi ini, si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang 

dituturkannya. Si penutur bukan hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, 

tetapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturannya. Si 

pendengar juga dapat menduga apakah si penutur sedih, marah, atau gembira. 

Fungsi ini dapat dilihat pada contoh tuturan berikut ini. 

 

Pembeli : mamy, beras dan kacang merah satu kilo e (sambil mengukur terigu dan 

kacang merah dalam timbangan) 

Penjual :  yoi manis. 

Pembeli : mamy jang talalu hitung uang lai, talama uang malayang kayak kamren 

dolo. 

Penjual  : jang bilang akang lai. Inga akang kejadian itu bikin mamy pikiran.  

 

Tuturan tersebut terjadi pada transaksi jual beli sembako. Pada contoh di 

atas terdapat kata pikiran yang dituturkan oleh penjual. Kata pikiran yang 

diucapkan penjual menyatakan makna sedih. Hal itu yang menyebabkan penjual 

merasa sedih karena ia kehilangan uang sehingga ia memikirkan uang yang hilang 

tersebut.   

Fungsi direktif 

Fungsi direktif yaitu fungsi bahasa yang mengatur tingkah laku pendengar. 

Di sini bahasa tidak hanya membuat si pendengar melakukan sesuatu, tetapi 

melakukan kegiatan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembicara. 

Fungsi ini dapat dilihat pada contoh tuturan berikut ini. 

 

Penjual  : pane mau bali apa. Akurang mari masuk dolo 

Pembeli : ini tata beta mau cari sapatu bola par beta anak. 

Penjual  :  ada ini, tinggal pane pilih saja. Ada sepatu Nike, Adidas, Spead, dan 

Dragon.  Akurang duduk dolo di kadera situ. 

Pembeli : tata sepatu Nike jua yang warna hitam garis ijo itu (sambil duduk). 

 

Tuturan di atas terjadi pada transaksi jual beli sepatu. Pada dialog tersebut, 

terdapat frase ―duduk dolo‖ dan ―masuk dolo‖ artinya ―silahkan masuk‖yang 

diucapkan oleh penjual. Penjual menuturkan frase ―masuk dolo‖ merupakan 

kalimat sapaan, karena pada saat itu ia melihat saudaranya yang lewat di depan 
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tokonya dengan menyuruh saudaranya itu untuk melihat macam-macam sepatu 

bola yang dipajangkan di dalam tokonya. Sedangkan frase ―duduk dolo‖ yang 

berarti ―silahkan duduk‖ merupakan kalimat perintah yang diucapkan penjual 

karena pada saat itu ia melihat saudaranya kelihatan lelah dan mempersilahkan ia 

duduk di kursi yang berada di dalam tokonya.  

Fungsi fatik 

Fungsi fatik yaitu fungsi yang dipakai seseorang untuk menjalin 

hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan bersahabat, atau solidaritas 

sosial. Ada juga yang menyebutkan fungsi fatik merupakan fungsi yang dipakai 

jika dalam berbicara sekadar ingin mengadakan kontak dengan orang lain. Pada 

fungsi fatik ini dapat dijelaskan melalui contoh di bawah ini. 

 

Pembeli : inta ini satu barapa? ( merujuk pada sepatu Vivian Lie berwarna silver) 

Penjual  : itu 300ribu inta. 

Pembeli : adoh mahal jua katong bali sepatu ini kepeng abis jua. 

Penjual : inta e akang pung harga pas sudah itu. Kalau ose mau bali ambe par ose 

250ribu jua. sepatu itu bagus, memang akan mahal.  

Pembeli : beta tau lai inta sangaja saja. Io taruh akang par beta jua. 

 

Tuturan di atas terjadi pada transaksi jual beli sepatu. Pada dialog tersebut, 

terdapat kata ―inta‖ artinya ―cinta‖yang melambangkan hubungan persahabatan. 

Kata ―inta‖ diucapkan oleh penjual dan pembeli saat melakukan transaksi jual beli 

di pasar Binaya masohi. Pada tuturan di atas, terlihat bahwa penjual dan pembeli 

merupakan teman akrab sehingga penjual menurunkan harga sepatu menjadi 

250ribu kepada pembeli dengan tujuan menyenangkan hati sahabatnya agar 

hubungan persahabatan mereka tetap terjalin dengan baik. Hal tersebut sering 

terjadi di pasar Binaya Masohi ketika terjadi transaksi jual beli.  

Fungsi referensial 

Fungsi referensial  merupakan fungsi bahasa yang digunakan  sebagai alat 

untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau 

yang ada dalam budaya pada umumnya. Pada fungsi referensial ini dapat 

dijelaskan melalui contoh di bawah ini. 
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Penjual   :  cari apa ade. Liat-liat dolo sapa tau ada yang cocok. 

Pembeli : sambil masuk ke dalam toko, mas sepatu ini barapa? Sambil 

mengangkat sepatu adidas berwarna abu-abu, dan mencoba di 

kakinya. 

Penjual   : itu harganya 125ribu, bisa kurang. Pake nomor barapa. 

Pembeli  : 100ribu jua mas. Beta pake nomor 39. 

Penjual   : tambah 10rb jua ade kasiang kalau mas kasih 100 mas mau untung 

barapa.  

Pembeli  : io sudah kalau bagitu. Mas yang warna merah campur itam tuh jua. 

Penjual   : yang ini kah, sambil angkat sepatu Nike yang berada di atas gantungan 

sepatu? 

Pembeli  : io mas beta mau yang itu.  

Penjual   : kalau ini harganya bed alai seng sama sepatu adidias. Sepatu ini 

150ribu.  

Pembeli  : bisa kurang kha seng mas. Kalau 140ribu b ambil. 

Penjual   : oke, ambil sudah. 

 

Tuturan di atas terjadi pada transaksi jual beli sepatu. Contoh percakapan 

di atas terdapat tuturan mas sepatu ini barapa?  Tuturan tersebut merupakan 

ragam bahasa yang diucapkan pembeli kepada penjual ketika pembeli mencoba 

sepatu yang akan dibeli. Pada saat itu sepatu yang dipilih berwarna abu-abu. Kata 

ini yang dituturkan pembeli merujuk pada sebuah sepatu yang dipajang di dalam 

toko sepatu. 

Selain itu, juga terdapat tuturan ―mas yang warna merah campur itam tuh 

jua‖ Tuturan tersebut merupakan ragam bahasa yang diucapkan pembeli kepada 

penjual ketika pembeli memberitahukan model sepatu yang lain. Kata tuh pada 

tuturan tersebut referensinya yaitu pada merek sepatu yang lain. Selanjutnya 

terdapat tuturan ―yang ini kah‖ yang diucapkan penjual kepada pembeli saat 

transaksi jual beli. Kata ini pada tuturan yang dituturkan penjual artinya merujuk 

pada sepatu yang diinginkan pembeli, yaitu sepatu Nike yang berwarna merah 

campur hitam. Jadi, contoh percakapan di atas terjadi tuturan yang berbeda, tetapi 

referensinya sama. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Karakteristik ragam bahasa transaksi jual beli di Pasar Binaya Masohi 

terdiri atas tiga yaitu: (1) penggunaan kata-kata atau kalimat sesuai dengan barang 
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yang perjualbelikan, (2) kalimat yang digunakan pendek-pendek dan tidak 

lengkap (kalimat tidak formal), dan (3) penggunaan kalimat dari bahasa Buton 

Cia-Cia. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ragam bahasa pada transaksi 

jual beli di Pasar Binaya masohi meliputi: (1) faktor usia, (2) faktor 

pendidikan,(3) faktor keakraban dan (4) faktor asal daerah. Fungsi ragam bahasa 

pada transaksi jual beli di Pasar Binaya masohi meliputi: (1) fungsi emotif, (2) 

fungsi direktif, (3) fungsi fatik, dan (4) fungsi referensial. 

Saran 

Penelitian tentang ragam bahasa transaksi jual beli diharapkan menjadi 

pertimbangan bagi peneliti lain dan sebagai rujukan dalam melakukan penelitiam 

yang relevan. Selain itu, ragam bahasa transaksi jual beli di Pasar Binaya Masohi 

diharapkan dapat menciptakan hubungan kekerabatan yang terjalin antara penjual 

dan pembeli.  
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ABSTRACT 

This study aims to describe how the use of collegial language in the 

student environment STKIP PGRI West Sumatra. The sample in this 

research is fifteen resource persons residing in STKIP PGRI West 

Sumatera environment. The sampling technique used is simple random 

sampling, that is finding a random resource without certain criteria. This 

research is a qualitative research with observation and interview method. 

Data collection was done by interview technique, questionnaire 

technique, and documentation technique in the form of sound recording 

of resource person. The data source of this research is questionnaire and 

interview result with resource person in STKIP PGRI West Sumatera. 

The focus of this study is the variation of colloquial language used by 

speakers who are in the neighborhood STKIP PGRI West Sumatra. It can 

be concluded that the speakers in STKIP PGRI West Sumatera are all 

speakers of variation of colocial language with certain classification. 

 

Keywords: colocial, daily conversation, STKIP PGRI student of West 

Sumatera 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang unik dan bervariasi.  

Berbagai macam suku bangsa tersebar luas di muka bumi dan setiap wilayah 

memiliki variasi bahasa yang berbeda dari wilayah lainnya. Untuk mengetahui 

bahasa dari wilayah yang berbeda, kita harus mengetahui sistem bahasa wilayah 

tersebut. Dalam variasi kita mengenal suatu variasi bahasa yang dikenal dengan 

sebutan dialek yang mengacu pada variasi bahasa berdasarkan letak geografis 

(Ferguson & Gumperz, 1960:19). Variasi bahasa dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, di antaranya adalah faktor geografis. Selain dialek geografis kita mengenal 

istilah variasi sosial atau sosiolek. Pemilihan dan penggunaan bahasa sangat 

dipengaruhi oleh faktor penutur, lawan tutur, situasi, dan tingkat formalitas 

peristiwa tutur. 

mailto:fitrizahir@yaho.co.id
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Variasi bahasa terjadi akibat adanya perbedaan penggunaan, baik dari segi 

tujuan bahasa itu digunakan, dalam bidang apa, apa jalur dan alatnya, dan 

bagaimana situasi keformalannya. Bahasa selalu berkaitan erat dengan masyarakat 

karena masyarakat pada dasarnya merupakan sekumpulan individu dalam suatu 

wilayah geografis yang diikat dan dibangun oleh struktur sosial dan memiliki 

suatu tatanan nilai yang disepakati bersama serta antarindividu dalam menjalin 

interaksi sosial.  

Untuk mengembangkan interaksi dan nilai-nilai itu diperlukan bahasa 

sebagai sarananya. Akan tetapi, bahasa yang tadinya konkret menjadi beragam. 

Hal itu disebabkan oleh penutur yang tidak homogen dan kegiatan interaksi sosial 

yang beragam pula serta jumlah penutur yang sangat banyak dan wilayah yang 

sangat luas. Bahasa yang sudah beragam tersebut dikenal dengan istilah variasi 

bahasa. Menurut Allan Bell (dalam Wardough, 2006:240), variasi bahasa adalah 

salah satu aspek yang paling menarik dalam sosiolinguistik. Prinsip dasar dari 

variasi bahasa ini adalah penutur tidak selalu berbicara dalam cara yang sama 

untuk semua peristiwa atau kejadian. Ini berarti penutur memiliki alternatif atau 

piilihan berbicara dengan cara yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Cara 

berbicara yang berbeda ini dapat menimbulkan maksa sosial yang berbeda pula. 

 Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang 

dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan disebabkan 

oleh para penuturnya yang tidak homogen. Dalam hal variasi bahasa ini ada dua 

pandangan. Pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial 

penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi, variasi bahasa itu terjadi 

sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. 

Kedua, variasi bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat 

interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. 

Salah satu variasi bahasa yang muncul akibat adanya perbedaan dalam 

masyarakat adalah variasi bahasa kolokial. Kolokial merupakan bahasa yang 

sering digunakan dalam suatu masyarakat tutur tertentu yang sering dipakai 

sebagai bahasa percakapan (Dwiraharjo, 2001:28). Kolokial terjadi akibat adanya 

kedekatan dan persamaan antara penutur, baik kedekatan sosial maupun 
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persamaan latar belakang bahasa. Fenomena Kolokial bukan suatu bahasa formal, 

melainkan bahasa antarsesama (tidak formal). 

Kolokial kadang-kadang dapat disebut sebagai bahasa pasar (Pateda, 

1987:55). Saat menggunakan ragam lisan, komunikasi cenderung bersifat praktis, 

bahkan kadang-kadang ―melanggar‖ aturan-aturan tata bahasa. Bahasa percakapan 

sehari-hari bertujuan semata-mata untuk mengungkapkan maksud pembicara. Jika 

mitra bicara sudah mengetahui maksud yang diungkapkan pembicara maka 

komunikasi sudah berhasil. Oleh karena itu, kolokial dinilai sebagai bahasa pasar 

yang lebih rendah dari bahasa baku. 

Bagi masyarakat pada umumnya, penggunaan variasi bahasa kolokial 

merupakan hal yang wajar. Bahkan, beberapa di antaranya beranggapan bahwa 

penggunaan bahasa kolokial dapat membuat suasana perbincangan menjadi lebih 

santai. Meskipun begitu, berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan 

terdapat beberapa faktor yang memicu seseorang dalam menggunakan variasi 

bahasa kolokial, di antaranya yaitu faktor kontekstual berupa ―berbicara kepada 

siapa, kapan, dan di mana?‖ 

 Penggunaan bahasa kolokial sebelumnya pernah diteliti oleh Enung (2010) 

yang melihat ragam bahasa remaja puteri dalam percakapan informal di kampus 

UPI Tasikmalaya. Ragam bahasa remaja putri dalam percakapan informal di 

Kampus UPI Tasikmalaya cukup bervariasi, yakni dipengaruhi oleh dialek 

geografis, kultur dan budaya, serta status sosial ekonomi. Melalui penelitian 

dengan pendekatan metode survei dan teknik analisisnya melalui observasi dan 

wawancara yang dilakukan selama enam bulan di lingkungan kampus, 

disimpulkan bahwa percakapan informal tentang kosakata, frase, kalimat, tingkat 

pendidikan, dan jenis pekerjaan menyebabkan munculnya variasi bahasa yang 

digunakan, yakni penutur yang memiliki pendidikan tinggi akan berbeda variasi 

bahasanya dengan penutur yang memiliki pendidikan menengah, rendah, atau 

yang tidak berpendidikan sama sekali. Semakin tinggi kelas sosial ekonomi 

penutur, maka semakin dekat ucapannya dengan ucapan yang ideal. kelompok 

penutur remja puteri dalam percakapan informal lebih kompleks dan dikaitkan 

dengan situasi dan kondisi dan bermakna khusus pada nilai-nilai etika, yakni pada 
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umumnya merasa malu mengungkapkan sesuatu yang bersifat sensitif atau yang 

berkaitan dengan susila dengan menggunakan kata-kata yang memiliki makna 

umum.  

 Fenomena penggunaan variasi bahasa kolokial di kalangan masyarakat, 

khususnya pada tingkatan mahasiswa di kampus merupakan topik yang menarik 

untuk diteliti karena berdasarkan tingkat kecendiikiaannya, mahasiswa dipandang 

lebih santun dan terstruktur dalam mempergunakan bahasa apalagi yang berasal 

dari Program Studi Pendidikan Bahasa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian 

di lingkungan STKIP PGRI Sumatera Barat sehingga pada akhirnya hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi kepada peneliti-

peneliti lain dan berguna bagi para pembaca. 

Sebagai gejala sosial, bahasa dan pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan 

oleh faktor-faktor nonlinguistik, antara lain adalah faktor-faktor sosial. Faktor-

faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa misalnya status sosial, 

tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Selain 

itu, pemakaian bahasa juga dipengaruhi oleh kepada siapa, kapan, di mana, dan 

mengenai masalah apa, seperti dengan ringkas dirumuskan Fishman (1967:15) 

―Who speaks what language to whom and when‖. 

Secara etimologi, sosiolinguistik berasal dari dua kata, yaitu sosio dan 

linguistik. Sosio berasal dari kata sosiologi, yakni ‗ilmu yang menelaah bidang 

sosial yang mengkaji bagaimana masyarakat itu terbentuk, bagaimana manusia 

beradaptasi, bersosialisai, dan bagaimana menyelesaikan berbagai masalah yang 

timbul di dalam masyarakat‘, sedangkan linguistik diartikan sebagai ‗ilmu bahasa 

atau kajian mengenai bahasa sebagai sasaran utamanya‘. Penjelasan lain 

menyebutkan bahwa sosio adalah ‗masyarakat‘ dan linguistik mengenai ‗kajian 

bahasa‘. Dengan demikian, sosiolinguistik tersebut lahir untuk menjawab berbagai 

fenomena sosial dan bahasa (Chaer dan Agustina, 2010:2). 

Adanya kelompok sosial masyarakat yang beragam menyebabkan 

terbentuknya variasi dalam penggunaan bahasa di kalangan masyarakat. Bahasa 

tersebut berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Kelompok-

kelompok sosial ini memiliki kecenderungan untuk menggunakan bahasa yang 
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mereka anggap sesuai dengan konteks sosial. Kecenderungan ini lebih disebabkan 

karena masyarakat mengikuti kaidah-kaidah sosial yang beraneka ragam. Bahasa 

yang digunakan oleh masyarakat penutur bahasa memiliki berbagai keragaman 

bentuk serta fungsi. Adanya keragaman ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki 

variasi-variasi tertentu. 

Pateda (1992:52—76) membagi variasi bahasa ke dalam beberapa kategori, 

yakni berdasarkan tempat, waktu, pemakai, situasi, dialek terkait sapaan, status, 

serta pemakainya. Berdasarkan tempat, variasi bahasa dapat berupa dialek, bahasa 

daerah, kolokial (yang selanjutnya berkembang menjadi slang), serta vernakular. 

Berdasarkan waktu, variasi bahasa disebut juga sebagai dialek temporal. Dari segi 

pemakai, variasi bahasa dapat diperinci atas glosolalia (tuturan ketika orang 

kesurupan), idiolek, jenis kelamin, monolingual, rol (peran salam situasi tutur), 

status sosial penutur, serta umur penutur. Variasi dilihat dari segi pemakaiannya 

dapat dikelompokkan menjadi diglosia, kreol, lisan, non-standar, pijin, register, 

repertories, reputations, standar, tulis, bahasa tutur sapa, ken (atau cant, sejenis 

slang yang digunakan untuk merahasiakan sesuatu), dan jargon. Dari segi situasi, 

variasi dibedakan menjadi bahasa dalam situasi resmi dan situasi tidak resmi. 

Variasi bahasa dari statusnya dapat diperinci menjadi bahasa-bahasa seperti 

bahasa ibu, daerah, lingua franca, nasional, negara, pengantar, persatuan, dan 

resmi.  

Chaer dan Agustina (2010:62) mengklasifikasikan variasi bahasa dari segi 

penutur menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 

Variasi Bahasa Idiolek 

Variasi bahasa idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perseorangan. 

Menurut konsep idiolek setiap orang mempunyai variasi bahasa atau idioleknya 

masing-masing. Idiolek ini berkenaan dengan ―warna‖ suara, pemilihan diksi, 

gaya bahasa, susunan kalimat, ekspresi, dan bahkan karena kelainan keadaan 

rohani dan kemampuan intelektual . 

Variasi Bahasa Dialek 

Variasi bahasa dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang 

jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Para 
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penutur dalam suatu dialek, meskipun mereka mempunyai idioleknya masing-

masing, memiliki kesamaan ciri yang menandai bahwa mereka berada pada suatu 

dialek, yang berbeda dengan kelompok penutur yang lain. Misalnya, bahasa Jawa 

dialek Banyumas, Pekalongan, Surabaya, dan lain sebagainya. 

Variasi Bahasa Kronolek atau Dialek Temporal 

Variasi bahasa kronolek atau dialek temporal adalah variasi bahasa yang 

digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya, variasi bahasa 

Indonesia pada masa tahun tiga puluhan, variasi bahasa pada tahun lima puluhan, 

dan variasi bahasa pada masa kini. Perbedaan variasi bahasa dari zaman ke zaman 

ini biasanya sangat berbeda dari segi leksikon, karena bidang ini mudah sekali 

berubah akibat perubahan sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

Variasi Bahasa Sosiolek 

Variasi bahasa sosiolek adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, 

golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi bahasa ini menyangkut semua 

masalah pribadi penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat 

kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan lain sebagainya. 

Variasi bahasa sosiolek terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. 

Pertama, variasi bahasa berdasarkan usia. Variasi bahasa berdasarkan usia yaitu 

varisi bahasa yang digunakan berdasarkan tingkat usia. Misalnya variasi bahasa 

anak-anak akan berbeda dengan variasi remaja atau orang dewasa. Kedua, variasi 

bahasa berdasarkan pendidikan. Variasi bahasa yang terkait dengan tingkat 

pendidikan si pengguna bahasa. Misalnya, orang yang hanya berpendidikan 

sebatas sekolah dasar akan berbeda variasi bahasanya dengan orang yang lulus 

sekolah tingkat atas. Ketiga, variasi bahasa berdasarkan seks. Variasi bahasa 

berdasarkan seks adalah variasi bahasa yang terkait dengan jenis kelamin dalam 

hal ini pria atau wanita. Misalnya, variasi bahasa yang digunakan o!eh ibu-ibu 

akan berbeda dengan varisi bahasa yang digunakan oleh bapak-bapak. Keempat, 

variasi bahasa berdasarkan profesi. Variasi bahasa berdasarkan profesi adalah 

variasi bahasa yang terkait dengan jenis profesi, pekerjaan dan tugas para penguna 

bahasa tersebut. Misalnya, variasi yang digunakan oleh para buruh, guru, mubalik, 

dokter, dan lain sebagainya tentu mempunyai perbedaan variasi bahasa. Kelima, 
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variasi bahasa berdasarkan tingkat ekonomi para penutur. Variasi bahasa 

berdasarkan tingkat ekonomi para penutur adalah variasi bahasa yang mempunyai 

kemiripan dengan variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan hanya saja 

tingkat ekonomi bukan mutlak sebagai warisan sebagaimana halnya dengan 

tingkat kebangsawanan. Misalnya, seseorang yang mempunyai tingkat ekonomi 

yang tinggi akan mempunyai variasi bahasa yang berbeda dengan orang yang 

mempunyai tingkat ekonomi lemah. Keenam, variasi bahasa berdasarkan tingkat 

golongan, status, dan kelas sosial. Chaer dan Agustina (2010:87-89) 

mengemukakan bahwa variasi bahasa berdasarkan tingkat golongan, status dan 

kelas sosial para penuturnya mengenal adanya variasi bahasa akrolek, basilek, 

vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, dan ken. penjabaran tentang variasi bahasa 

tersebut adalah (a) akrolek, yaitu variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau 

lebih bergengsi dari variasi sosial lainnya; (b) basilek, yaitu variasi sosial yang 

dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah; (c) vulgar, yaitu 

variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pada pemakai bahasa yang kurang 

terpelajar atau dari kalangan yang tidak berpendidikan; (d) slang, yaitu variasi 

sosial yang bersifat khusus dan rahasia—variasi ini digunakan oleh kalangan 

tertentu yang sangat terbatas, dan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar 

kelompok itu; (e) kolokial, yaitu variasi sosial yang digunakan dalam percakapan 

sehari-hari yang cenderung menyingkat kata karena bukan merupakan bahasa 

tulis; (f) jargon, yaitu variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok 

sosial tertentu, misalnya, para montir dengan istilah roda gila; (g) argot, yaitu 

variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh profesi tertentu dan bersifat 

rahasia, misalnya bahasa para pencuri dan tukang copet, barang dalam arti 

mangsa, daun dalam arti uang; dan (h) ken, yaitu variasi sosial yang bernada 

memelas, dibuat merengek-rengek penuh dengan kepura-puraan. Biasanya 

digunakan oleh para pengemis. 

Dari sekian banyak penjabaran mengenai variasi bahasa di atas, penulis 

memfokuskan penelitian pada variasi bahasa kolokial. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa observasi 

dan wawancara. Dalam penelitian ini, telah dilakukan wawancara kepada 

responden dan dilakukan dengan merekam serta mencatat setiap input yang 

diberikan oleh responden berkenaan dengan daftar tanya atau percakapan spontan 

yang keluar dari mereka dengan menggunakan teknik pancing. Populasi pada 

penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, STKIP PGRI Sumatera Barat dengan sampel sebanyak lima belas 

orang. Sementara sumber data yang digunakan adalah data primer. Data 

didapatkan dari kalimat-kalimat dan pernyataan-pernyataan dari 

narasumber/responden terkait yang menjadi objek penelitian 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang sudah dilakukan melalui tahap 

wawancara dan pengisian kuisioner, diperoleh data sebagai berikut. Pertama, lima 

belas narasumber yang menjadi objek penelitian merupakan penutur variasi 

bahasa kolokial. Kedua, narasumber penutur variasi bahasa kolokial yang berada 

pada rentang usia 13—18 tahun berjumlah satu orang. Ketiga, narasumber penutur 

variasi bahasa kolokial yang berada pada rentang usia 19-30 tahun berjumlah 

empat belas orang. Keempat, lima belas narasumber penutur bahasa kolokial 

menggunakan bahasa kolokial kepada orang yang dianggap sudah dekat atau 

karib. 

Variasi Bahasa Kolokial oleh Masyarakat di Lingkungan STKIP PGRI 

Sumatera Barat yang Berstatus Mahasiswa 

Merujuk pada pembahasan teori di atas, diketahui bahwa bahasa kolokial 

adalah bahasa yang dianggap kurang bergengsi jika dibandingkan dengan bahasa 

formal, tetapi bukan berarti bahwa bahasa kolokial bersifat ―kampungan‖. 

Berdasarkan data yang telah kumpulkan melalui wawancara kepada lima belas 

orang narasumber yang semuanya merupakan mahasiswa, seluruh narasumber ini 

merupakan penutur bahasa kolokial. Lima belas narasumber yang menjadi objek 

penelitian ini semuanya berjenis kelamin perempuan. Mahasiswa penutur variasi 
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bahasa kolokial yang berada pada rentang usia 13—18 tahun berjumlah satu 

orang, sedangkan yang berada pada rentang usia 19—30 tahun berjumlah empat 

belas orang. 

 

Faktor Pemicu Penggunaan Variasi Bahasa Kolokial 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, ditemukan beberapa 

faktor yang memicu masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Padang bertutur 

menggunakan variasi bahasa kolokial, faktor tersebut adalah sebagai berikut. 

Faktor mitra bicara 

‗Berbicara kepada siapa‘ menjadi salah satu faktor yang turut 

mempengaruhi pemilihan variasi bahasa kolokial dalam bertutur. Seluruh 

narasumber penutur variasi bahasa kolokial menggunakan variasi bahasa kolokial 

ketika berbicara dengan teman dekat atau orang yang sudah lama dikenal, selain 

itu mereka juga menggunakan variasi bahasa kolokial ketika berbicara dengan 

anggota keluarga masing-masing. Berdasarkan wawancara, peneliti menemukan 

fakta yaitu terdapat perbedaan dalam pemilihan variasi bahasa kolokial antara 

narasumber kepada temannya yang berasal dari daerah yang sama dengan 

narasumber tersebut dengan temannya yang berasal dari daerah berbeda. Jika 

narasumber itu berbicara kepada teman sedaerah asal dengannya, ia akan 

menggunakan variasi bahasa kolokial daerahnya. Jika temannya berasal dari 

daerah yang berbeda, maka ia akan menggunakan variasi bahasa kolokial yang 

berasal dari bahasa Indonesia. Adapun penggunaan variasi bahasa kolokial dari 

penutur yang berbeda daerah dan sedaerah tersebut yaitu: narasumber yang 

berasal dari daerah Padang dan mengerti bahasa Minang mengatakan ―Kama ang 

Bi?‖ yang artinya ―Ke mana kamu Bi?‖ kepada temannya yang juga mengerti 

bahasa Minang. Sedangkan kepada temannya yang tidak mengerti bahasa Minang 

narasumber tersebut mengatakan ―Yok jalan aja kita perginya.‖ Narasumber 

tersebut akan memilih kosakata bahasa Indonesia pada umumnya ketika 

berinteraksi dalam bahasa kolokial dengan teman yang tidak mengerti bahasa 

daerah yang digunakan narasumber tersebut. 
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Faktor waktu  

Faktor ‗kapan‘ juga turut menjadi pertimbangan bagi narasumber dalam 

menggunakan variasi bahasa kolokial. Hal tersebut terbukti berdasarkan hasil 

wawancara yang menunjukkan bahwa seluruh narasumber menggunakan variasi 

bahasa kolokial ketika dalam suasana santai (non-formal). Narasumber cenderung 

menggunakan variasi bahasa kolokial agar obrolan terkesan lebih akrab dan 

santai, biasanya ketika bergurau dengan teman. 

Faktor tempat 

‗Dimana‘ juga dipertimbangkan oleh narasumber dalam penggunaan variasi bahasa 

kolokial. Dari wawancara, peneliti mengetahui bahwa narasumber biasanya 

menggunakan variasi bahasa kolokial di tempat umum seperti kampus, rumah kos, 

maupun di dalam kelas sebelum kegiatan belajar mengajar di mulai. 

Adapun bentuk penggunaan variasi bahasa kolokial masyarakat di lingkungan 

Universitas Negeri Padang adalah sebagai berikut. 

(a) ―Kama wak kini?‖ yang berarti ―Kemana kita sekarang?‖ diucapakan kepada teman 

atau keluarga ketika melakukan kegiatan jalan-jalan. 

(b) ―Kama ang Bi?‖ yang berarti ―Kemana kamu Bi?‖ diucapkan kepada teman ketika 

melihat teman akan pergi. 

(c) ―Pai wak lah?‖ yang berarti ―Pergi kita yuk?‖ diucapkan kepada teman ketika ingin 

mengajaknya pergi jalan-jalan. 

(d) ―Jo apo wak pai, kawan?‖ yang berarti ―Sama apa kita pergi, kawan?‖ diucapkan 

kepada teman ketika ingin pergi ke suatu tempat. 

(e) ―Jan lah mengganggu!‖ yang berarti ―Jangan lah mengganggu!‖ diucapkan kepada 

teman ketika kesal. 

(f) ―Pek lah!‖ yang berarti ―Cepat lah!‖ diucapkan kepada teman ketika menerima 

ajakan untuk pergi ke suatu tempat. 

(g) ―Ka pai shalat lu.‖ yang berarti ―Mau pergi shalat dulu.‖ Diucakan kepada teman 

ketika ditanya ‗mau ke mana‘. 

(h) ―Dah nge-print tugas?‖ diucapkan kepada teman ketika berada di ruang kelas 

sebelum mulai belajar. 

(i) ―Lah tu, talambek beko.‖ yang berarti ―Sudah dulu, nanti terlambat.‖ Diucapkan 

kepada teman ketika mengajak pergi bersama ke suatu tempat. 

(j) ―Tem‖ yang berarti ―Teman‖ diucapakan ketika memanggil teman. 
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(k) ―Sia tu?‖ yang berarti ―Siapa itu?‖ diucapkan kepada teman ketika melihat orang 

asing. 

(l) ―Dak ado samo Nadya do.‖ yang berarti ―Tidak ada sama Nadya.‖ Diucapkan kepada 

teman ketika ditanyai sesuatu. 

(m) ―Yok‖ diucapkan kepada teman ketika ingin mengajak ke suatu tempat. 

(n) ―Tunggu lu mut.‖ yang berarti ―Tunggu dulu mut.‖ Diucapakan kepada teman ketika 

di ajak pergi ke suatu tempat. 

(o) ―Tak mau aku.‖ diucapkan kepada teman ketika menolak sesuatu. 

 

Dari penelitian ini, peneliti juga menemukan pemendekan kata tunggal dan 

pemendekan dua kata menjadi satu kata yang terindikasi variasi bahasa kolokial. 

Pemendekan kata tunggal 

Melalui wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap lima belas 

narasumber, terdapat empat belas narasumber yang melakukan pemendekatan kata 

tunggal dalam bertutur menggunakan variasi bahasa kolokial. Adapun bahasa 

kolokial yang mengalami pemendekan kata tunggal tersebut, yaitu sebagai 

berikut. 

(a) Wak merupakan pemendekan dari kata tunggal awak yang dalam bahasa daerah 

Minangkabau berarti kita. 

(b) Jan merupakan pemendekan dari kata tunggal jangan yang dalam bahasa daerah 

Minangkabau berarti jangan. 

(c) Pek merupakan pemendekan dari kata tunggal capek yang dalam bahasa daerah 

Minangkabau berarti cepat. 

(d) Lu merupakan pemendekan dari kata tunggal dulu. 

(e) Dah merupakan pemendekan dari kata tunggal sudah. 

(f) Lah merupakan pemendekan dari kata tunggal alah yang dalam bahasa daerah 

Minangkabau berarti sudah. 

(g) Tem merupakan pemendekan dari kata tunggal teman. 

(h) sia merupakan pemendekan dari kata tunggal siapo yang dalam bahasa daerah 

Minangkabau berarti siapa. 

(i) Dak merupakan pemendekan dari kata tunggal indak yang dalam bahasa daerah 

Minangkabau berarti tidak. 

(j) Yok merupakan pemendekan dari kata tunggal ayok. 

https://www.blogger.com/null
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(k) Tak merupakan pemendekan dari kata tunggal tidak.  

Pemendekan dua kata menjadi satu kata 

Peneliti selama melakukan penelitian juga menemukan penggunaan variasi 

bahasa kolokial yang berasal dari dua kata kemudian mengalami pemendekan 

menjadi satu kata. Dari lima belas orang narasumber yang menjadi subjek 

penelitian, peneliti menemukan dua orang subjek yang melakukan pemendekan 

dua kata menjadi satu kata. Adapun kata yang mengalami pemendekan dari dua 

kata menjadi satu kata tersebut adalah ‗kama‘ yang memiliki bentuk asli ‗ke 

mana/ ke mano‘. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat  disimpulkan 

bahwa penggunakan variasi bahasa kolokial pada interaksi mahasiswa di kampus 

cenderung dilakukan oleh mahasiswa perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh 

sifat perempuan yang pada umumnya suka bercerita, maka agar perbincangan 

terasa lebih santai mereka menggunakan variasi bahasa kolokial. Narasumber 

yang keseluruhannya merupakan mahasiswa termasuk ke dalam golongan 

akademik yang cukup baik, juga dapat memilih kapan, kepada siapa, dan di mana 

harus menggunakan variasi bahasa kolokial tersebut. Faktor pemicu penggunaan 

variasi bahasa kolokial yaitu faktor mitra bicara, faktor waktu, dan faktor tempat. 

Selain itu, kebiasaan umum adalah pemendekan untuk kata-kata tunggal. 
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Abstrak: Pengajar bahasa Indonesia perlu menciptakan metode 

pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan sesuai dengan kondisi sosial 

maupun emosional siswa. Pengajar dalam kategori generasi Y, yaitu 

pengajar yang sudah sering memanfaatkan teknologi dan informasi, akan 

bertanggung jawab pada keberlangsungan pembelajaran generasi Z. 

Generasi Z akan mahir mengoperasikan teknologi informasi dan berbagai 

aplikasi di dunia maya. Pengajar siswa generasi Z perlu mengembangkan 

metode pembelajaran yang diinisiasi teknologi digital agar mampu 

menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi siswa. Metode demonstrasi 

yang diinisiasi teknologi merupakan salah satu pengembangan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Metode ini dapat diterapkan untuk 

mengikuti kebutuhan belajar siswa generasi Z. 
 

Kata kunci: metode demonstrasi, pembelajaran bahasa Indonesia, teknologi 

digital, generasi Z 

 

Salah satu upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas dapat 

dilakukan dengan menerapkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan situasi 

dan kondisi peserta didik. Akhir-akhir ini, perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi sangat pesat. Masyarakat saat ini, yang secara umum termasuk 

kategori manusia generasi Y, cenderung banyak menggunakan teknologi 

komunikasi, bahkan memanfaatkan aplikasi di dunia maya. Mereka juga mulai 

gemar mencari informasi melalui internet, tetapi merasa lebih nyaman 

mengonsumsi informasi tersebut melalui media cetak. Manusia generasi Y inilah 

yang nantinya bertanggung jawab pada keberlangsungan pendidikan generasi Z. 

Manusia generasi Z secara umum memiliki kesamaan dengan generasi Y. 

Hanya saja, interaksi generasi Z pada teknologi informasi dan komunikasi lebih 
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tinggi. Generasi Z sangat gemar dan mahir dalam hal operasionalisasi teknologi 

informasi dan berbagai aplikasi komputasi. Berbagai hal yang dilakukan lebih 

sering berhubungan dengan dunia maya. Oleh karena itu, ketergantungan terhadap 

berbagai bentuk gadget cenderung sangat tinggi. Hal ini dikarenakan sejak kecil 

generasi ini telah banyak berinteraksi dengan berbagai bentuk aplikasi teknologi 

yang canggih. 

Generasi Z memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan generasi Y 

sehingga perlakuan belajar yang diberikan pun juga harus berbeda. Perlu ada 

kreativitas dan inovasi pembelajaran untuk dapat memberikan hasil belajar terbaik 

bagi generasi Z. Kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran untuk peserta didik 

generasi Z perlu disiapkan sebaik mungkin. Ketergantungan generasi Z terhadap 

teknologi digital serta pola literasi informasi yang unik harus menjadi dasar 

pertimbangan tersendiri untuk menentukan aspek-aspek pedagogi yang tepat 

diterapkan. Teknologi menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan 

kehadiarannya dalam setiap pembelajaran. 

Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan program studi 

yang mendidik mahasiswa menjadi guru bahasa Indonesia. Mahasiswa Prodi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang ada saat ini merupakan calon guru 

yang nantinya akan mengajar siswa dalam kategori generasi Z. Mereka akan 

mengajar siswa yang terbiasa melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan 

dalam satu kurun waktu tertentu. Mereka akan mentransfer ilmu pengetahuan 

kepada siswa yang secara umum telah memiliki wawasan luas karena keterbukaan 

informasi yang disajikan melalui internet. Akan tetapi, wawasan tersebut tidak 

mendalam karena informasi yang disajikan internet masih perlu diverifikasi 

kebenarannya. 

Perbedaan situasi dan kondisi generasi sekarang dengan generasi Z 

mengharuskan adanya pengembangan metode pembelajaran yang diterapkan di 

sekolah. Selain kooperatif, komunikatif, kontekstual, menyenangkan, dan berpusat 

kepada siswa, pelaksanaan pembelajaran bagi siswa generasi Z harus 

mempertimbangkan kehadiran teknologi digital. Teknologi digital juga bisa 

menjadi basis dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Salah satu 
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pengembangan metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu metode 

demonstrasi yang diinisiasi teknologi digital. 

Metode demonstrasi yang diinisiasi teknologi digital dapat diterapkan 

untuk berbagai materi pembelajaran, salah satunya materi memahami teks 

prosedur. Pembelajaran teks prosedur yang ada selama ini dapat dilakukan secara 

tulis maupun lisan. Pada konteks ini, teks prosedur dapat diajarkan dengan 

melibatkan teknologi digital dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang 

kreatif, inovatif, dan sesuai dengan situasi maupun kondisi siswa dalam kategori 

generasi Z. 

PENDEKATAN, STRATEGI, DAN METODE PEMBELAJARAN 

Dalam ilmu pembelajaran terdapat istilah pendekatan pembelajaran, 

strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Masing-masing istilah memiliki 

batasan dan arti tersendiri. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik 

tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada 

pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. 

Pendekatan mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode 

pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, 

pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu (1) pendekatan pembelajaran 

yang berorientasi atau berpusat pada siswa (student centered approach) dan (2) 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru (teacher 

centered approach). 

Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya 

diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Newman dan Logan (Makmun, 2003) 

mengemukakan empat unsur strategi, yaitu (1) mengidentifikasi dan menetapkan 

spesifikasi dan kualifikasi hasil (output) dan sasaran (target) yang harus dicapai, 

dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya; 

(2) mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (basic way) yang 

paling efektif untuk mencapai sasaran; (3) mempertimbangkan dan menetapkan 

langkah-langkah (steps) yang akan dtempuh sejak titik awal sampai dengan 

sasaran, serta (4) mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (criteria) dan 
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patokan ukuran (standard) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan 

(achievement) usaha. 

Ketika diterapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut 

meliputi (1) menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni 

perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik; (2) mempertimbangkan dan 

memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang efektif; (3) 

mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan 

teknik pembelajaran; serta (4) menetapkan norma-norma dan batas minimum 

ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. 

Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua 

bagian, yaitu (1) exposition-discovery learning dan (2) group-individual learning. 

Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat 

dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran 

deduktif. Strategi pembelajaran bersifat konseptual. Untuk 

mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. 

Dengan kata lain, strategi merupakan suatu rancangan operasional untuk 

mencapai sesuatu (a plan of operation achieving), sedangkan metode adalah suatu 

cara untuk mencapai sesuatu (a way in achieving something) (Senjaya, 2008). 

Metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 

dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Wujud dari metode adalah 

sintak, yaitu langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dipakai untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya ceramah, diskusi, 

simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, 

dan demonstrasi. Jika pendekatan, strategi, metode, bahkan teknik pembelajaran 

sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka akan terbentuk model 

pembelajaran. Oleh karena itu, model pembelajaran pada dasarnya merupakan 

bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara 

khas oleh guru. Model pembelajaran merupakan bingkai dari penerapan 

pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. 
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Berkenaan dengan model pembelajaran, Bruce Joyce dan Marsha Weil 

(dalam Supriawan dan Surasega, 1990) mengetengahkan empat kelompok model 

pembelajaran, yaitu (1) model interaksi sosial; (2) model pengolahan informasi; 

(3) model personal-humanistik; dan (4) model modifikasi tingkah laku. Jika para 

calon guru telah dapat memahami konsep atau teori dasar pembelajaran yang 

merujuk pada proses pembelajaran, maka guru dapat secara kreatif 

mengembangkan model pembelajaran yang khas, sesuai dengan kondisi nyata di 

tempat kerja masing-masing. Hal ini akan muncul variasi model pembelajaran 

yang sesuai kondisi sosial maupun emosional peserta didik. 

PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PEMBELAJARAN 

Terdapat berbagai bentuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran, 

salah satunya pemanfaatan internet. Pemanfaatan internet sebagai media 

pembelajaran mengondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. ―Through 

independent study, students become doers, as well as thinkers‖ (Cobine dalam 

Sudjana dan Rivai, 2002). Para siswa dapat mengakses secara online dari berbagai 

perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang 

berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, data statistik. 

Siswa dapat menganalisis informasi yang relevan dengan pembelajaran 

dan melakukan pencarian yang sesuai dengan kehidupan nyatanya (real life). 

Siswa dan guru tidak perlu hadir secara fisik di kelas (classroom meeting) karena 

siswa dapat mempelajari bahan ajar dan mengerjakan tugas-tugas pembelajaran 

serta ujian dengan cara mengakses jaringan komputer yang telah ditetapkan secara 

online. Siswa juga dapat belajar bekerjasama (collaborative) satu sama lain atau 

saling berkirim e-mail (electronic mail) untuk mendiskusikan bahan ajar atau 

mengerjakan tugas-tugas pembelajaran. 

Jika dulu pencarian informasi pembelajaran dilakukan secara 

konvensional, kini internet menyajikan layanan yang lebih cepat dan praktis. 

Peserta didik yang membutuhkan bahan pustaka bisa langsung mengakses 

informasi yang dibutuhkan, misalnya melalui jurnal-jurnal online, forum diskusi 

ilmiah nasional maupun internsional, bahkan mencari penelitian yang sudah 

dipublikasi secara online. Jika ditinjau dari interaksi guru dan siswa, internet 
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memberi keleluasaan bagi guru dan siswa untuk melakukan interaksi dalam jarak 

jauh. Hal ini akan membuat siswa belajar lebih mandiri sehingga ide dan 

kreativitas lebih berkembang. Menurut Amiri (2012), internet, ICT, VLE, digital 

media and software as such have heralded a new era in many aspects of our lives, 

to which education is no exception. As used in communication, internet 

communication tools began to de used in education especially in teaching 

language and literature learning as the case study in this paper. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, internet efektif diterapkan untuk pembelajaran bahasa di era 

saat ini. 

GENERASI Z 

Kehidupan manusia berlangsung sangat dinamis. Berbagai inovasi yang 

lahir dengan cepat telah mengubah budaya. Berbagai peralatan yang digunakan 

manusia dalam menjalani kehidupan berubah dari waktu ke waktu. Hal ini 

berdampak pada perbedaan karakteristik sikap dan perilaku manusia pada setiap 

generasi. Masyarakat pada generasi tertentu tumbuh sesuai dengan budaya yang 

berkembang pada zamannya. 

Kondisi ini menarik perhatian beberapa ahli untuk meneliti lebih lanjut 

sehingga diperoleh ragam generasi yang dipilah berdasarkan tahun kelahiran. 

Manusia yang lahir sebelum tahun 1964 dikategorikan dalam baby boom 

generation. Manusia yang lahir dalam rentang tahun 1965—1980 dikategorikan 

dalam Generation X. Manusia yang lahir dalam rentang tahun 1981—1994 

dikategorikan dalam Generation Y. Manusia yang lahir dalam rentang tahun 

1995—2010 dikategorikan dalam Generation Z. Generasi ini merupakan generasi 

kekinian, yaitu generasi yang benar-benar menikmati budaya manusia masa kini. 

Manusia generasi X lahir pada masa awal dari penggunaan PC (personal 

computer), video games, televisi kabel, dan internet. Penyimpanan data dilakukan 

menggunakan floopy disk atau disket. Pada masa sekarang, karakteristik manusia 

generasi X cenderung relatif mampu beradaptasi dan menerima perubahan dengan 

baik sehingga generasi ini dikenal sebagai generasi yang mandiri dan loyal 

terhadap perubahan, meskipun sebagian tidak menjadi bagian dari perubahan 

tersebut. 
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Manusia generasi Y dikenal dengan sebutan generasi milenium. 

Masyarakat di generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan 

seperti e-mail, SMS, dan media sosial. Karakteristik masing-masing individu pun 

berbeda, bergantung di mana individu tersebut dibesarkan, strata ekonomi, dan 

kondisi sosial keluarganya. Pola komunikasinya sangat terbuka dibanding 

generasi-generasi sebelumnya. Manusia generasi Y merupakan pemakai media 

sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan 

teknologi. Manusia di generasi ini cenderung lebih terbuka terhadap pandangan 

politik dan ekonomi sehingga mampu mengikuti perubahan lingkungan yang 

terjadi di sekelilingnya. 

Generasi Z (disebut juga i-Generation, Generasi Net, atau Generasi 

Internet). Generasi Z lahir dan dibesarkan di era digital dengan beragam teknologi 

yang lengkap dan canggih. Sejak kecil, manusia generasi ini sudah mengenal dan 

akrab dengan berbagai gadget yang canggih sehingga secara langsung atau tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan perilaku dan kepribadiannya. 

Booming Generasi Z diperkirakan terjadi sekitar tahun 2020 (Rawal dan Pandey, 

2013). 

Generasi Z memiliki karakteristik perilaku dan kepribadian yang berbeda 

dengan generasi sebelumnya. Generasi Z adalah generasi yang fasih teknologi. 

Mereka merupakan generasi digital yang mahir dan gandrung akan teknologi 

informasi dan berbagai aplikasi komputer.  Mereka dapat mengakses berbagai 

informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan cepat, baik untuk kepentingan 

pendidikan maupun kepentingan hidup kesehariannya (Rawal dan Pandey, 2013). 

Generasi Z sangat intens berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua 

kalangan, khususnya dengan teman sebaya melalui berbagai situs jejaring sosial 

seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Path, Instagram, dan masih banyak yang 

lain. Biasanya mereka cenderung memilih menggunakan media jejaring sosial 

yang tidak berbayar. Internet menjadi andalan untuk berkomunikasi. SMS yang 

dulu sangat digemari kini mulai ditinggalkan karena jumlah karakternya terbatas 

dan berbayar. Manusia generasi Z juga cenderung toleran dengan perbedaan 

kultur dan sangat peduli dengan lingkungan (Rawal dan Pandey, 2013). 
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Generasi Z terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang 

bersamaan, misalnya membaca, berbicara, menonton, atau mendengarkan musik 

dalam waktu yang bersamaan. Hal yang diinginkan generasi ini juga serba cepat 

dan tidak menginginkan yang berbelit-belit (Törőcsik, Szűcs, Kehl, 2014). 

Generasi Z fasih dengan teknologi digital sehingga sangat cocok bekerja di 

perusahaan besar karena mampu menyediakan fasilitas modern. 

Di samping berbagai kelebihan yang dimiliki, manusia pada generasi Z 

juga memiliki kekurangan. Generasi ini cenderung memiliki komunikasi verbal 

yang tidak begitu intensif, bersikap egosentris dan individualis, menginginkan 

hasil yang serba cepat dan instan, dan tidak menghargai proses. Kecerdasan 

intelektual (IQ) mungkin akan berkembang baik, tetapi kecerdasan emosional jadi 

tumpul (Törőcsik, Szűcs, Kehl, 2014). Manusia pada generasi ini memerlukan 

perlakuan yang tepat agar dapat mengoptimalkan kemampuan intelektual dan 

emosionalnya. 

METODE DEMONSTRASI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA 

INDONESIA DENGAN KEKHASAN INISIASI TEKNOLOGI DIGITAL 

BAGI PENGAJAR SISWA GENERASI Z 

 Pengajar bahasa dan sastra di era perkembangan teknologi dan informasi 

saat ini memiliki tantangan tersendiri. Pengajar harus menyesuaikan diri dengan 

berbagai pola perubahan dalam pembelajaran. Para sosiolog memaparkan bahwa 

di era saat ini dikenal istilah generasi Z. Generasi Z didefinisikan sebagai 

mereka yang lahir dalam rentang pertengahan tahun 1990-an sampai 

pertengahan 2000-an dan hadir dengan kondisi yang akrab dengan teknologi 

(Tirto, 2017).  

 Generasi Z merupakan generasi yang bergantung penuh pada teknologi 

informasi. Oleh karena itu, siswa yang termasuk dalam generasi juga perlu 

disikapi dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya. Saat seorang guru 

mengajar siswa yang termasuk dalam generasi Z, maka guru perlu 

mengembangkan pembelajaran sesuai kebiasaan, cara berpikir, perkembangan 

kognitif, dan kondisi sosial emosional siswa tersebut. Salah satu cara yang 

dianggap paling efektif untuk menghadapi perubahan tersebut adalah 
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menciptakan metode pembelajaran yang berinisiasi pada teknologi. Hal ini 

bertujuan agar siswa mampu mengembangkan pengetahuannya dengan cara-cara 

yang inovatif dan tidak konvensional. 

 Beberapa  metode pembelajaran yang sudah ada saat ini dapat 

dikembangkan dengan cara memasukkan unsur teknologi informasi ke 

dalamnya. Metode pembelajaran yang berinisiasi teknologi sesuai diterapkan 

oleh pengajar siswa generasi Z. Salah satu metode pembelajaran yang dapat 

diterapkan dengan inisiasi teknologi yaitu metode demonstrasi. 

 Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan 

barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu kegiatan, baik secara 

langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan 

pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan (Syah, dalam Trianto, 2010). 

Metode demonstrasi dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pemahaman siswa 

tentang materi tertentu karena akan terbentuk pengalaman belajar yang dirasakan 

secara nyata dan kontekstual oleh siswa. 

 Metode demonstrasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Melalui metode 

demonstrasi guru akan memperagakan barang, kejadian, aturan, atau urutan suatu 

kegiatan secara langsung, kemudian siswa memperhatikan proses tersebut. Setelah 

itu, siswa akan ditugaskan untuk melakukan proses serupa dengan beberapa 

ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pembelajaran dengan metode 

ini akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mempelajari, tetapi juga melihat 

peristiwa yang terjadi secara langsung. Dengan mengamati secara langsung, siswa 

juga akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan 

kenyataan, sehingga siswa dapat lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. 

 Selain beberapa kelebihan di atas, metode demonstrasi juga memiliki 

beberapa kekurangan. Beberapa kekurangan metode ini diantaranya memerlukan 

persiapan yang matang, memerlukan alat dan bahan yang menarik sebagai media, 

serta membutuhkan keterampilan saat guru mempraktikkan sesuatu. Akan tetapi, 

kekurangan tersebut dapat diatasi dengan melakukan persiapan yang baik dan 

terstruktur. Guru perlu menyiapkan alat dan bahan yang memadai, serta 

menyampaikannya dalam bentuk lisan secara menarik. 

http://www.asikbelajar.com/2013/08/metode-demonstrasi.html
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 Pada pembelajaran bahasa Indonesia, metode demonstrasi salah satunya 

dapat diterapkan untuk materi memahami teks prosedur. Materi ini biasanya 

diajarkan secara konvensional, yaitu guru mempraktikkan prosedur melakukan 

suatu kegiatan, kemudian siswa mengamati dengan membuat catatan-catatan 

khusus. Catatan khusus tersebut akan dianalisis untuk mengetahui seberapa baik 

pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru. Materi ini bisa 

dikembangkan dengan menginisiasikan teknologi digital dalam penerapannya. 

Berikut langkah-langkah metode demonstrasi dengan inisiasi teknologi digital 

pada materi memahami teks prosedur. 

 Pertama, guru harus menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, 

misalnya memahami struktur dan kaidah teks prosedur kompleks, baik lisan 

maupun tulisan serta menginterpretasi makna teks prosedur kompleks, baik lisan 

maupun tulis. Guru juga perlu menyampaikan cara penilaian terhadap materi yang 

dipelajari. Hal tersebut diperlukan agar siswa memahami tujuan pembelajaran dan 

indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembelajaran. 

 Kedua, guru menyajikan gambaran sekilas materi teks prosedur yang akan 

disampaikan, misalnya prosedur membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan 

sederhana. Guru kemudian menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk 

membuat kerajinan tangan tersebut. Bahan-bahan yang digunakan harus menarik 

tetapi tetap sederhana agar tidak menyulitkan guru dalam membuat persiapannya. 

 Ketiga, guru mendemonstrasikan cara membuat kerajinan tangan 

sederhana dari alat dan bahan yang telah disiapkan. Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh guru dalam menyampaikan prosedur secara lisan tersebut, yaitu 

kejelasan bahasa yang digunakan, artikulasi, ekspresi, maupun gestur. Guru yang 

mendemonstrasikan cara pembuatan kerajinan tangan dengan pilihan bahasa yang 

menarik, artikulasi yang jelas, ekspresi dan gestur yang sesuai dengan konteksnya 

akan menjadi contoh yang baik bagi siswa. Seluruh siswa kemudian 

memperhatikan cara guru menyampaikan prosedur pembuatan kerajinan tangan 

dengan seksama. 

 Keempat, setelah mengamati guru mendemonstrasikan pembuatan 

kerajinan tangan, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok 
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ditugaskan untuk menulis teks prosedur tentang petunjuk pembuatan suatu barang 

atau petunjuk melakukan suatu kegiatan. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

untuk menentukan topik dan mengembangkannya menjadi teks prosedur yang 

utuh dalam bentuk tulis. 

 Kelima, guru menugaskan setiap kelompok untuk membuat video 

sederhana dengan durasi maksimal 10 menit. Siswa harus mendemonstrasikan 

secara lisan teks prosedur yang sudah ditulis dalam bentuk video sederhana. Guru 

dapat memberikan batas waktu untuk penyelesaian video tersebut, misalnya antara 

1-2 minggu. Video ini dianggap sebagai tugas yang dapat dikerjakan di luar kelas. 

 Keenam, siswa membuat akun di media youtube. Masing-masing 

kelompok harus membuat 1 akun. Setelah itu, setiap kelompok mengunggah video 

tentang demonstrasi prosedur kompleks yang sudah dibuat di media youtube. 

Video yang sudah berhasil terunggah harus ditunjukkan pada guru dan teman-

teman di kelompok lain. Masing-masing kelompok saling mengirim link untuk 

video yang sudah diunggah di youtube. Selain itu, masing-masing kelompok harus 

mengirimkan link video youtube-nya pada guru. Guru juga perlu membuat akun di 

youtube. 

 Ketujuh, masing-masing kelompok saling menonton video teman lain 

melalui link yang sudah dikirim. Setiap kelompok ditugaskan untuk memberi 

komentar tentang video tersebut di kolom komentar yang tersedia di youtube. 

Langkah terakhir, guru membuka link yang sudah dikirim siswa dan menonton 

video demonstrasi prosedur kompleks untuk memberikan penilaian. Selain itu, 

guru juga perlu memberi komentar di kolom komentar sebagai bentuk apresiasi 

terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh siswa. 

 Metode demonstrasi yang diinisiasi teknologi digital dengan media 

youtube sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa 

generasi Z. Siswa-siswa pada era ini memiliki ketergantungan yang tinggi 

terhadap gadget dan media sosial. Penggunaan youtube sebagai sarana 

pembelajaran akan efektif diterapkan untuk menumbuhkan kreativitas siswa 

dalam materi teks prosedur kompleks. Materi tentang teks prosedur tidak hanya 

diajarkan secara konvensional di kelas, tetapi dapat dikreasikan dalam bentuk baru 
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yang lebih menarik bagi siswa. Video yang terunggah di youtube juga dapat 

diakses secara global oleh seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia, sehingga 

diharapkan dapat menginspirasi orang lain. Selain itu, membuat video yang 

diunggah ke youtube akan menumbuhkan rasa percaya diri bagi siswa. 

Pengembangan metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial 

maupun emosional peserta didik diharapkan mampu memberikan hasil yang 

terbaik pada pembelajaran. 
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ABSTRACT 

 

Learning Indonesian language is not just learning the language 

knowledge, but as a source of self-actualization of users in accordance 

with the socio-cultural context in accordance with character education. In 

learning Indonesian language there are several kinds of text. One part of 

the learning, the biographical text of this section, teaches students to 

follow the example of a character who is able to inspire students, but to 

construct biographical texts requires a proper model in the delivery. One 

of the models that can be used in compiling biography text is learning 

model of Innovation Exploration that adapted from Project Based 

Learning (PBL) model and Review Overview Presentation Exercise 

Summary (ROPES). 

 

Keywords: innovative learning model, biography text 

 

Language has a very important role in a life. Language is the most perfect 

means of communication in dispelling ideas, and information in both written and 

non-written forms. Language skills have four components: listening, reading, 

speaking, and writing. The 2013 curriculum places language as a science 

advocate. In text-based learning, Indonesian language is not just a language 

knowledge, but as a source of self-actualization of users in accordance with the 

social context of academic culture in accordance with character education. In 

learning there are types of texts that must be learned by learners, namely the text 

of the observation report, descriptive text, exposition texts, explanations, short 

stories, fables, negotiations, and biographical texts. One of the basic competencies 

contained in the 2013 curriculum is composing biographical texts studied in the X 

class of SMA. 

Arranging text can be interpreted as activities producing a text, both oral 

and written. Preparing written or written text is a way of conveying ideas and 

ideas through writing. Abidin (2012:181 said that the writing was made to 

mailto:syifularifwahyudi@yahoo.com
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understand the purpose and purpose so that the author's process is not in vain. 

According to Tarigan (2008: 9), writing skills do not come by itself. It requires 

adequate and regular training and programmed education. Writing skills can not 

be done instantly, but requires ongoing processes. This is because that writing 

activities require knowledge that is not small, but extensive knowledge so that 

students can issue ideas and ideas to the fullest. Sholeh (2016: 77) states that 

writing is an intellectual activity by transferring students to devote their minds, 

sharpen their analytical abilities, and make the difference between an accurate and 

valid. Writing skills do not come naturally, there needs to be adequate and regular 

practice and programmed education. Writing skills cannot be done instantly, but 

requires ongoing processes. This is because writing activities require knowledge 

that is not small, but has a broad knowledge of students can issue ideas and ideas 

to the fullest. This is evidenced by the existence of previous research, the journal 

Princess (2016), ―The Writing Ability of Text Biography Student of VII Grader 

SMP Negeri 2 Solok‖, there are some problems of learners in interest in writing. It 

is seen a lot of students who abbreviate the writing, students are less able to write 

with the correct structure. This is due to the use of improper writing methods and 

less knowledge in terms of writing. While in research Hasan Riyadi (2015) by " 

Effectiveness of Project Based Learning Model for Studying Text of Biography of 

Grade VI Students of SMP Negeri 1 Prambanan", there is a problem experienced 

by students that is, have saturation in writing of biography text. 

Based on these problems required a model that can motivate students to 

compose biographical texts. One of the models that can be used in preparing 

biographical text is the learning model of Exploring Innovation. Learning model 

is a way of delivering the material used for the purpose of learning or competence 

desired efficiently and on target. The roaming model of innovation is a learning 

model that uses projects and is integrated with real life. This model adapts from 

two models closely related to project assignment and real life, i.e. the first model 

of the Project Based Learning (PBL) which in this lesson uses the problem as a 

first step in collecting and integrating new knowledge based on experience in 

actual activity and designed to produce various products as a form of learning 
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outcomes. Both models of this Overview Presentation Exercise Summary 

(ROPES) model consist of four words that stand for ROPES reviews, overviews, 

presentations, exercises, and summaries, in which case learners are required to 

seek, discover, and design their knowledge according to experience learn. 

Based on the merger of the two models is expected to facilitate learners in 

preparing biographical texts in accordance with the elements of biographical texts. 

The Nature of Text Biography 

In the 2013 curriculum, text-based Indonesian learning process is not just 

about theory, but students are required to practice directly in pouring, and 

developing ideas into a scientific work. Skills that can be done to develop the 

creativity of students in making scientific work, the skills of composing  the 

biographical texts. According to Mahsun (2014: 1), the text defined as a unit of 

language that is used as an expression of social activity both orally and in writing 

with complete thought structure. Meanwhile, according to Borwn and Yule (1996: 

6), states that the text refers to the act of recording verbal communication. Based 

on the expert opinion above it can be concluded that the text is one printed record 

known as a literary investigation. Text can also be interpreted as a unit of 

language used as an expression of a social activity both orally and in writing with 

a complete thinking structure. Biography comes from the Greek, i.e. from the 

word 'bios' which means life and 'graphein' which means to write. According to 

Harahap (2014: 6) states that biography, ie research on the character in relation to 

society, character, and character, the influence of thoughts and ideas, and 

character formers during his lifetime. Fuad (2012: 24), states that the biographical 

text is a life history of someone written by others..The author as the owner of 

intellectual property rights for its writing is responsible for the legal risks of the 

book, while the character is written only as a resource. Approach the author as a 

third person. 

Biography can be history when carefully conceived and able to describe a 

person in relation to a situation that exists when the person is alive. Biography 

must describe a person or an individual, all the humanitarian character possessed, 

not only presenting his merits but also his ugliness. Nicolson (2009: 8) adding 

biographies should be written in a good language and with a touching style of 
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speech. Nugraha (2013: 14) suggests that biography is a story of one's life.It could 

be a few words, a few sentences, or it could be in a book. Biography is written in a 

speech or storyline style that captivates and closer between the readers with the 

figures who are muddled. 

It can be concluded from some understanding above, biography text is a 

text which contains about life journey and achievement of a character. The series 

of events and problems experienced by the character and ends the author's view of 

the character he wrote. 

Structure of Biography Text 

The structure or part of the biographical text, according to Zabadi (2013: 

42), divided into three namely orientation of events, problems, and reorientation. 

Orientation is a character recognition stage in general, usually found at the 

beginning. Those topics are such as name, place and date of birth figures, 

background figures, and history of character education. Events and problems is an 

explanation of the events experienced by the character. This section is about the 

experience of good characters of fun, sad experience, and so on. The last structure 

of reorientation is the author's view of the character being told. 

Purpose of Biography Text 

The structure or part of the biographical text according to Zabadi and 

Sutejo (2013:42), divided into three namely orientation: events, problems, and 

reorientation. Orientation or introduction part is the initial description of the 

character or actors in biographical texts. Events and problems are parts of events 

that describe events experienced by a character including the problems he faces in 

achieving his goals. In addition, this section also contains interesting, impressive, 

and awesome things that are described in the event section. The last structure of 

reorientation is the author's view of the character being told. 

Linguistic Features of Biography Text 

Understanding a biographical text must know its linguistic features. First 

Hyphen is a word that serves as a liaison of one word in other words in one 

sentence. This hyphenation is commonly called a conjunction between sentences. 

In addition, the hyphen also connects sentence one with another sentence. This 
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hyphenation is commonly called an intercostals conjunction. Based on his 

behavior in the sentence, Zabadi (2013: 46) adding the word hyphen is divided 

into three i.e. coordinative words, correlative connections, and subordinate 

contacts. Co-ordinate words connect two or more equally important elements, 

such as the words 'and', 'and', and 'but'. A correlative hyphen connects two words 

or phrases that have the same status, for example the words 'good', 'or', 'not only', 

and 'but also'. The subordinate link is used to connect two words or phrases that 

do not have the same status, for example the word 'after', 'in order', 'so', and 

'because'. Both verbs are words that describe processes, changes or circumstances 

that are not adjectives. In a sentence, the verb is usually a predicate. Third time 

and place shows the description of the event and place of the story. 

Types of Biographical Texts 

Based on its kind, Wahono (2013: 197) revealed biographical texts are 

divided into two i.e. (1) biographical text of the journey of life is the biographical 

text of the complete or partial life journey. (2) The biography of a career journey 

is a biography of a career journey from the beginning of a career to the latest 

career, or part of a career journey in achieving a certain success. Gatot (2009: 8) 

reveals in terms of the scope of its contents, the biography is distinguished as 

follows: 

1. Common biographical sources. 

2. National biographical sources. 

3. Special biographical sources. 

4. Individual biographical sources can be divided into two types: 

autobiography and biography. 

In the learning of class X students more emphasized on writing of 

biography text. This is more difficult than speaking spoken. With the learning 

model exploration innovation is expected to contribute to the learning process 

because this model is associated directly with one's life 
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The Nature of the Learning Based Project Model and Review Overview 

Presentation Exercise Summary (ROPES) 

In this learning model adapted from two models, namely the first Project 

Based Learning, this model is a learning model that uses projects or activities as a 

medium focused on student activities to explore, assessment, interpretation, 

synthesis and utilization of information to produce various forms of learning 

outcomes. Nurohman (2007: 2), models that involve the active participation of 

learners can make learning more meaningful. When learning something and can 

find meaning, that meaning will give the learners reason to learn. 

Through project-based learning, students will work in teams, discover the 

skills of planning, organizing, negotiating, and making consensus on the issues of 

the task to be done, who is responsible for each task, and how the information will 

be collected and presented scientifically. Students are divided into small groups 

and create a writing project. Starting from the plan by creating the design work, 

make the contract work, and the time of completion. Next the students look for the 

source of information and write it down so it becomes a biography text. Rais 

(2010: 1) argue that the project-based learning model constructed from the 

principles of constructivist learning is supposed to foster the values that will be 

built in soft skills such as: problem solving, creativity, innovation, teamwork, 

communication skills and presentation. According to Asan (2005), project based 

learning is an effective educational approach that focuses on the creativity of 

thinking, problem solving, and interaction between students with their peers to 

create and use new knowledge. 

From the opinion of some experts concluded that the model of project-

based learning is a model of learning that uses the project as a medium focused 

on student activities to explore, assessment, interpretation, synthesis and 

utilization of information to produce various forms of learning outcomes. This 

model involves the active participation of learners can make learning more 

meaningful so that students can be enthusiastic in learning. as for the purpose of 

project based learning model, namely: 

1. Gain new knowledge and skills in learning. 
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2. Improving students' ability in problem solving. 

3. Make students more active in solving complex problems with real 

product results in the form of goods or services. 

4. Develop and improve students' skills in managing resources, materials, 

and tools to accomplish tasks. 

5. Increase student collaboration especially in project-based learning 

conducted in groups. 

The learning steps in the project based learning model, which are as 

follows: 

1. Opening a lesson with a challenging question. Learning begins with a 

question of driving question that can assign an assignment to a student to 

perform an activity. 

2. Plan a project. Planning is done collaboratively between educators and 

students. Thus, students are expected to feel the ownership of the project. 

3. Develop a schedule of activities. Educators and students collaboratively 

arrange an activity schedule in completing the project. 

4. Monitoring the course of the project. The teacher is responsible for 

monitoring student activities during project completion. 

5. Assessment of the resulting product. Assessment is done to assist the 

educator in measuring the achievement of the standard, to participate in 

evaluating each student's progress, to give feedback about the level of 

understanding that has been achieved by the students, and to help the 

educator in developing the learning strategy next. 

6. Evaluate. At the end of the learning process, educators and students 

reflect on the activities and outcomes of projects that have been 

implemented 

The second learning model is the ROPES learning model proposed by 

Hunst. ROPES stands for Review Overview Presentation Exercise Summary. 

According to Rosyada (2004:145) ) the learning procedure developed with this 

model then the learning process in the first five minutes begins with Review. is a 

review of the experience of previous knowledge they already have. In this Review 
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lecturers try to measure student‘s readiness to learn the teaching materials to be 

taught. Overview, which means over viewing. At this stage the teacher explains 

the aims and objectives of the lesson, including the benefits and usefulness of 

learning the material to be taught by the teacher. In this case the Master conveys 

the content briefly along with the outline and strategy strategies that will be used 

in the learning process for 40 or 80 minutes into the future. At this stage the 

lecturers give students the opportunity to express their views and suggestions in 

the learning steps so that they perform the stages of activities they agree upon. 

Presentation is presentation of the material. At this stage the teacher is 

tasked with explaining the contents of the day's explanation. At this stage of 

presentation varied activities consisting of three things, namely telling, showing, 

and doing which means to tell, show, and do. Exercise that means do the exercise. 

Exercise can consist of discussion of theories that can be question and answer, 

tasks in the form of problems and practicum. The final stage is summary, that is  a 

summary of the conclusions about the lessons learned at the time. Before 

conveying this conclusion, the teacher can ask the students' opinions first about 

the conclusions. In order for the time available to be used as much as possible, a 

teacher must make a learning plan along with the time division in which the 

allocation of time depends on the breadth and depth of the material and the level 

of importance. Thus, the teacher can be guided by the learning planning that has 

been made so that learning goes effectively. 

The advantages and disadvantages of this ROPES learning model are: 

excellence weakness 

1. Provide an optimal 

opportunity To learners to 

express their views and 

suggestions in the learning 

steps. 

2. Learn not only listen but 

equipped with telling, showing, 

and doing. 

1. All learners are not as 

important as their views and 

proposals. 

2. Probably learning takes longer 

than the time specified. 

3. Requires proficiency of 

educators in preparing study 

materials and tools for 
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3. Can be used with other 

models so that the use of this 

model varies. 

4. Learners are given the 

opportunity to practice what 

they have understood. 

5. Learning activities are 

conducted in an atmosphere of 

joy and participative, not dull 

presentation and tools for 

presentation. 

4. Only effective for learners 

who have understood the 

learning that has been taught. 

5. Tends to direct the mind of 

the learners to the pattern of the 

educator 

 

The lack of a touch of educators in giving the right writing model causes 

the students to saturate in writing. One factor is the low role of teachers in 

fostering students to be skilled at writing. Combining the two models above is 

able to overcome the existing problems so that students no longer feel saturated 

and have a passion for learning, especially composing biographical texts. The 

model created in this article is an innovative roaming model that adapts from two 

models, namely Project Based Learning and Review Overview Presentation 

Exercise Summary (ROPES), here are the implementation procedures. 

1. The teacher provides an explanation of the exploratory model of 

innovation that will be used for learning to compose biographical texts. 

2. Teachers divide students into groups. 

3. Teacher asks each group to determine idol character (struggle, career, 

education) in their home environment which will be arranged as figure in 

the biography text. 

4. The teacher asks each group to make a questionnaire that will be used to 

dig up candidate information. 

5. Teacher guides each group to conduct interviews between characters in 

order to get the information the students want. 

6. Each group collects data through interviews and documentation obtained 

from the characters. 
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7. The next step is to construct the manuscript based on the data obtained 

from the interview in accordance with the structure of the biographical 

text. 

8. Representatives of the group present the results of his writings in front 

of his other friends in sequence. 

9. The final step of this learning the teacher helps the student to evaluate 

the student's work. 

 

Based on the steps above, students can more easily arrange biographical 

texts. That's because students facilitated the steps to compose biographical texts 

and the means to obtain the biography. The educator in this process is only a 

facilitator and the process of preparation is done by the students. 

Conclusion 

In the 2013 curriculum there are types of texts that must be learned by 

learners, namely the text of the observation report, descriptive text, exposition, 

explanation, short stories, fables, discussions, and biographical texts. One of the 

basic competencies in the 2013 curriculum is composing biographical texts 

studied in the X class of SMA. Arranging text can be interpreted as an activity to 

produce a text, both oral and written. 

Writing skills cannot be done instantly, but requires ongoing processes. 

This is because writing activities require a lot of knowledge, but extensive 

knowledge so that students can expose ideas and ideas to the fullest. One of the 

models that can be used in compiling biography text is learning model of 

Exploring Innovation. Learning model is a way of delivering learning materials 

that are used with the goal of learning or competence desired efficiently and on 

target. 
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ABSTRACT 

 The development of technology, especially information technology 

(internet), gradually unintentionally gives influence to education 

either directly or indirectly. The influence is clearly visible one of 

them to the method of learning. Learning methods that used to be 

done only face-to-face in the classroom and make the educator as a 

center of information (conventional) gradually begin to change 

towards learning that is also on-line based on the internet as an 

information center (E-Learning internet based). In STKIP PGRI 

Sumatera Barat E-Learning internet based learning method itself 

has been introduced and implemented since 2014, but has not been 

maximally optimized. This is because the method does not have a 

standard in its implementation, and also conventional face-to-face 

learning method can not be abandoned completely, hence there is 

overlap between the two. Accordingly, this study developed a 

model of learning that combines the concept of conventional 

learning with the concept of E-Learning internet based called 

Blended Learning. Blended Learning model is expected to be a 

solution to the above problems, so that the learning process can be 

implemented effectively. This research is research and 

development research (R & D) with the outcome is a product that is 

learning model design. 
 

Keywords: conventional method, E-Learning internet based, Blended 

Learning, Model 

 

INTRODUCTION 

 In understanding the concept of conventional education, education is 

defined as a process of communication and information from educators to learners 

containing educational information. In this case, the main information is the 

educator itself (teacher/lecturer) assisted by supporting media as a means of 

presenting ideas and educational materials, and the teaching and learning is done 

through face to face in the classroom. 
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As the development of technology, particularly information technology 

(Internet), the paradigm of educators as an information center gradually began to 

change, because the Internet provides a variety of information widely and 

unlimited. Therefore, the scenario in the learning process also gradually evolved 

and changed. Then it resulting the term Internet based learning that is also called 

E-learning. 

E-learning is an internet based learning that is both on line and can be 

assessed anytime-anywhere: not limited by space and time (anytime, anyplace, 

anywhere). In this case, the learning process can be done without having face to 

face between educator and learners. From there, the learning process will be easier 

and flexible because they (educator) will update teaching material on an ongoing 

basis. On the other hand, learners can freely access information about the subject 

matter quickly, then the independent learner may also uses such information as a 

material for learning (self-learning). 

In response to the development E-Learning, since 2014, STKIP PGRI 

Sumatera Barat has launched and facilitated associated with E-Learning; ranging 

from adequate Internet access, up to the program / web as a medium of E-

Learning. STKIP implemented an integrated on-line learning using a learning 

management system (LMS) that is known as Moodle; and also equipped the 

educators through training and workshops related to the E-Learning. 

Nevertheless, because of the development of the concept of E-Learning is still 

relatively new and there is no standard procedure of implementation, and still 

cannot abandoning the conventional learning (face to face) in full, the 

implementation of E-Learning at STKIP PGRI Sumatera Barat still has not been 

maximally implemented. The impression of E-Learning is just as the teaching 

materials on the web as a medium of learning support. 

Related to the previous statement, this research is designed as the 

development of learning model which can be a solution to the problems 

mentioned above, so that the learning process can be done effectively. In this case, 

the development model that has been designed in this research is to integrate the 

concept of face to face learning in the classroom (conventional) with on-
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line learning concept-based (E-Learning) which is known as Blended 

Learning. The combination of these two learning concepts is expected to improve 

the effectiveness of learning in STKIP PGRI Sumatera Barat. In this research, the 

development of Blended learning model that has been done is the development of 

learning models for Introduction to Linguistics course at English Education Study 

Program of STKIP PGRI Sumatra Barat. 

 

RESEARCH METHODS 

This research is a research and development which in common parlance is 

known as Research and Development (RnD). The reason to use this design is for 

RnD covers all matters relating to the development to produce a design of learning 

model (Blended Learning), which became the main outcomes of this research. 

In connection with that, Sugiyono (2009) stating that; RnD is a kind of 

research methodology to earn products (2011: 298). Furthermore, RnD's research 

procedure according to Sugiyono is as follows: (1) Problem potential formulation, 

(2) Collecting the data, (3) Designing a product, (4) Validating the design, (5) 

Revise the design, (6) Trial, (7) Product revision I, (8) Trial revised product  (9) 

Product revision II , and (10) Mass production. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

1. Formulating Potential Problem  

The course of Introduction to Linguistics is one of the compulsory subjects 

in English Education Study Program at STKIP PGRI Sumatera Barat with code / 

weight subjects ING40023 / 3 Semester Credit Units (SKS). This course is the 

course of the Scientific and Skills (MKK) which contains the main points of 

discussion that provides the knowledge and understanding of the basic concepts of 

the science of language concerning sound system (Phonology), shape and change 

the word (Morphology), construction of sentences(syntax), good language literal 

meaning (Semantics) as well as nonliteral (Pragmatics), the application of 

language in language learning (Applied Linguistics) and function(function) and 

value (value) language in use to communicate in a social group. 
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Practically some learning methods commonly used by educators in STKIP 

PGRI Sumatera Barat namely; (A) Lectures, (b) methods of group work, and (c) 

methods of discussion. As for the description of the methods are as follows: 

a. Lecture; what is meant by the lecture method here is a form of interaction 

through lighting and verbal narration by a lecturer to learners in the 

classroom. In the course of lectures to explain the description, educators can 

use auxiliary tools, such as pictures, slides in power points and so on. But 

the main tool for connecting with learners is the spoken language. The role 

of the students in the lecture method is to listen carefully and take note of 

the important subjects raised by the educator. 

b. Group Work Methods; the term group work is used to summarize the notion 

that learners in a group are viewed as a single entity, to look for a particular 

learning objective by working together. As a method of group work can be 

used to teach to achieve various purposes in the classroom. In practice there 

are many types of group work that can be implemented which all depend on 

several factors, for example on the specific goals to be achieved, the age and 

ability of learners, as well as the facilities of the lessons in the classroom. 

c. Discussion Methods; which is a scientific conversation that contains the 

exchange of opinion, the emergence of ideas and test opinions conducted by 

several people who joined the group to seek the truth. Many of the problems 

that occur in the environment of learners that require discussion by more 

than one course, namely especially issues that require cooperation and 

deliberation in solving it. Discussion method means a method to solve the 

problem by expressing opinion in deliberation to reach consensus. In other 

words the method of discussion is meeting of minds. 

However, the three methods described above (lectures, group work, and 

discussion) do not provide the expected learning outcomes of Introduction to 

Linguistics course itself. This is due to the limited time (face-to-face) available 

which only 2 credits (2x50 minutes) in a single meeting. While the material 

contained in the Program Lecture Plan (RPS) is very large, so the results achieved 

are not as expected. 
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2. E-Learning in STKIP PGRI Sumatera Barat 

Since 2014 High School Teacher Training and Education (STKIP) PGRI 

Sumatera Barat has launched and hold all the facilities associated with the 

Internet-based E-Learning them; ranging from adequate internet access, up to the 

program / web as a medium of E-Learning STKIP by clicking - implement an 

integrated on-line learning using a Learning Management System (LMS) 

that Moodle; and also equip the educators through training and workshops related 

to the E-Learning. 

 

Picture. 5.3.1.1 E-Learning STKIP PGRI Sumatera Barat. 

Nevertheless, because of the development of the concept of E-Learning is 

still relatively new and there is no standard procedure of implementation, and still 

cannot abandoning the conventional learning (face to face) in full, then the E-

Learning Internet based at STKIP PGRI Sumatera Barat still Has not been 

implemented maximally. E-Learning impressed just put the teaching materials on 

the web as a medium of learning support and also only help as one of the media 

ratings. See figure 5.3.1.2 below. 
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Picture. 5.3.1.2 Moodle quiz module testing 

In addition to using the Moodle application, online learning applications 

that support e-learning internet base used by lecturers STKIP PGRI Sumatera 

Barat is Edmodo; namely social networking-based learning platform that is 

intended for educators (teachers, professors, etc.). In this case Edmodo can serve 

as an online medium that facilitates communication and discussion between 

teachers and students are not stuck in the classroom. And even Edmodo also be 

used as a test medium based Traffic learners online. See figure 5.3.1.3 and 5.3.1.4 

below. 

 

Picture. 5.3.1.3 Edmodo home in the online / online 
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Picture. 5.3.1.4 Edmodo lecture discussion forum 

 

3. Blended Learning Model Design Courses Introduction to Linguistics 

 

Figure 2.1.1.1 Blended Learning 

 

Figure 2.1.1.1 above implies that blended learning illustrates an 

opportunity to integrate innovation and technology advantages in online learning 

with interaction and participation of profit-face learning. 

Aspects which are incorporated in blended learning not only 

combines face-to-face and online learning but also can be anything, such as: 

methods, media, resources, environment or learning strategies. Based on 
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the proportion of content delivered online, Allen, et al (2007: 5) gives a clear 

categorization of the blended learning, traditional learning, web-

facilitated, and online learning are illustrated in the following table. 

Proportion of 

Content Delivered 

online 

Type of Course 

Typical 

Description Typical Description 

0% 

 

Course with no online technological used content is 

delivered in writing or orally. 

1 to 29% Web Facilitated 

Course which uses web-based technology to facilitate 

what is essentially a face-to-face course. Uses a 

course management system (CMS) or web pages to 

post the syllabus an assignments, for example. 

30 to 79% Blended /Hybrid 

Course that blends online and face to face 

face. Substantial proportion of the content is 

delivered online, typically uses online discussions, 

and typically has some face-to-face meetings. 

80 +% On line 

A course where most or all of the content is delivered 

online. Typically have no face-to-face meetings. 

 

According to the table 2.1.1.1 above it can be seen that learning can be 

said to be using blended learning models when the portion of the use of e-

learning in the range of 30-79% with combined into face to face (face to face 

learning). 

 

CONCLUSSION 

Then the specific purpose of this study is to design a learning model that is 

a model that can facilitate the collaboration of two learning 

concepts; Conventional learning concepts (face to face) with on-

line learning concept-based (E-Learning) called Blended Learning models. It is 

associated with efforts to improve the effectiveness of Introduction to 

Linguistics course at English Education Study Program of STKIP PGRI Sumatera 

Barat. 

Design of models were produced from this study are expected to become a 

reference and also a pilot model in the search for solutions and ideas learning 

model development certainly Blended Learning on various subjects in Higher 

Education in general and in STKIP PGRI Sumatera Barat specifically. 
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ABSTRAK 

Membaca adalah aspek dalam pengajaran bahasa Indonesia, 

khususnya membaca permulaan. Di sisi lain, masih terdapat sebelas 

juta anak Indonesia dengan usia 7–8 tahun tercatat masih buta 

huruf. Sayangnya, pembelajaran membaca permulaan pada siswa 

kelas rendah masih belum berjalan optimal yang disebabkan tidak 

adanya model pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, model 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah hypnoteaching. Tujuan 

dari artikel ini adalah untuk mengetahui kemampuan membaca 

permulaan siswa kelas rendah dan meningkatkan kemampuan 

membaca permulaan siswa kelas rendah melalui metode 

hypnoteaching. 

 

Kata kunci: membaca permulaan, kelas rendah, metode 

hypnoteaching 

 

PENDAHULUAN 

Metode Hypnoteaching 

Hakikat Metode Hypnoteaching 

Hypnoteaching merupakan sebuah model pembelajaran yang dapat 

diterapkan di SD karena model ini sangat mudah beradaptasi dengan kondisi 

siswa. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurcahyo (dalam Hajar 2012:75), secara 

harfiah, hypnoteaching berasal dari kata hypnosis dan teaching. Hypnosis adalah 

seni berkomunikasi untuk mempengaruhi seseorang, sehingga mengubah tingkat 

kesadarannya yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak dari betha 

menjadi alpha atau theta. Adapun teaching adalah mengajar. Dari sini, kemudian 

bisa diartikan bahwa hypnoteaching adalah seni berkomunikasi dalam mengajar 

dengan jalan memberikan sugesti agar para siswa menjadi lebih cerdas. Melalui 

sugesti yang diberikan, diharapkan mereka tersadar dan tercerahkan bahwa ada 

potensi luar biasa yang selama ini belum pernah mereka optimalkan dalam 

pembelajaran.  
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Menurut Jaya (dalam Yustisia 2012:76), hypnoteaching merupakan 

perpaduan pengajaran yang melibatkan pikiran sadar dan bawah sadar. 

Hypnoteaching ini merupakan metode pembelajaran kreatif, unik, sekaligus 

imajinatif. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, para anak didik sudah 

dikondisikan untuk siap belajar. Dengan demikian, anak didik mengikuti 

pembelajaran dalam kondisi yang segar dan siap untuk menerima materi 

pelajaran. Untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, tentu guru dituntut stabil baik 

secara psikologis, maupun secara psikis, akhirnya mempunyai kesiapan yang 

penuh dalam mengajar para anak didiknya.  

Bakir dan Suryanto dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang ditulis 

dalam buku Hypnoteaching for Succes Learning mengartikan hypnosis di bab–bab 

awal. Hypnosis adalah fenomena mirip tidur, tetapi bukan tidur. Hypnoteaching 

dalam pembahasan di sini dapat diartikan sebagai proses pengajaran yang dapat 

memberikan sugesti kepada para peserta didik. Adapun makna tidur di sini bukan 

berarti kondisi tidur secara normal di malam hari, namun menidurkan sejenak 

aktivitas pikiran sadar dan mengaktifkan pikiran bawah sadar (Noer, 2010:117). 

Menurut DePotter dan Hernacki dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh 

Ratnawati, eksperimen yang dilakukan oleh Dr. George Lozanov yang berkutat 

pada suggestology atau suggestopedia menghasilkan sebuah prinsip bahwa sugesti 

dapat dan pasti mempengaruhi situasi dan hasil belajar. Selain itu, setiap detail 

apapun dapat memberikan sugesti positif maupun negatif (Ratnawati, 2005). 

Metode hypnoteaching juga dapat didefinisikan sebagai metode 

pembelajaran yang dalam menyampaikan materi, guru memakai bahasa-bahasa 

bawah sadar yang bisa menumbuhkan ketertarikan tersendiri kepada peserta 

didik‖ (Yustisia, 2012:75). Sebagai gambaran banyak masyarakat yang tidak 

mengetahui hipnosis akan tetapi sebenarnya telah mempraktekkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satunya seorang guru yang piawai memberikan 

motivasi kepada anak didiknya untuk belajar. Guru-guru yang digandrungi oleh 

murid-muridnya dan dianggap sebagai guru teladan, tanpa disadari sebenarnya 

guru tersebut telah mengaplikasikan teknik-teknik hipnosis dalam kehidupan 

sehari-hari (Hakim, 2011:4).  
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Kunci dari metode hypnoteaching sebenarnya adalah bagaimana guru bisa 

menciptakan lingkungan belajar yang nyaman secara intern (psikis) maupun 

ekstern (fisik). Karena ketika kenyamanan ada dalam pembelajaran, mereka akan 

merasakan pula proses belajar yang menyenangkan, dan ketika dalam sebuah 

pembelajaran rasa nyaman dipastikan materi yang disampaikan guru akan mudah 

sekali diserap oleh peserta didik (Ratnawati, 2005). Hal itu bisa terjadi karena 

kondisi nyaman adalah kondisi yang diciptakan oleh operator hipnotis (guru) 

dengan sebuah komunikasi yang berguna membawa subjek hipnotis (peserta 

didik) ke kondisi alam bawah sadarnya (Gunawan, 2010:54). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hypnoteaching 

merupakan tehnik dan seni mengajar yang menggunakan sugesti-sugesti positif 

dengan cara merubah gelombang otak yang menjadikan proses pembelajaran 

semakin efektif dengan kondisi kesiapan mental siswa yang bagus dalam 

pembelajaran. Siswa juga merasa lebih nyaman dan penuh rasa ketertarikan hal ini 

tentunya sangat menunjang proses pembelajaran. 

Hypnoteaching memiliki banyak kelebihan dan membantu guru untuk 

lebih dapat berinteraksi dengan baik kepada siswa. Adapun kelebihan yang 

dimiliki oleh model hypnoteaching ini menurut Yustisia (2012:81—83) adalah 

sebagai berikut: (1) peserta didik bisa berkembang sesuai dengan minat dan 

potensi yang dimiliki; (2) guru bisa menciptakan proses pembelajaran yang 

beragam sehingga tidak membosankan bagi peserta didik; (3) proses pembelajaran 

akan lebih dinamis; (4) tercipta interaksi yang baik antara guru dan peserta didik; 

(5) siswa dapat dengan mudah menguasai materi karena lebih termotivasi untuk 

belajar; (6) pembelajaran bersifat aktif; (7) pemantauan terhadap siswa lebih 

intensif (8); siswa lebih dapat berimajinasi dan berpikir kreatif; (9) siswa akan 

melakukan pembelajaran dengan senang hati; dan (10) siswa akan berkonsentrsi 

penuh terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh guru.  

 Meskipun banyak kelebihan yang dimiliki oleh model hypnoteaching. 

Namun, tidak bisa dipungkiri terdapat pula kekurangan di dalamnya. Kekurangan 

yang dimiliki oleh model hypnoteaching ini menurut Yustisia (2012:81—83) 

adalah sebagai berikut: (1) kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah 
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untuk menunjang pelaksanaan metode hypnoteaching; (2) banyaknya siswa yang 

ada dalam sebuah kelas menyebabkan kurangnya waktu dari pendidik untuk 

memberi perhatian satu persatu kepada mereka; (3) meskipun hypnoteaching 

mempunyai manfaat besar, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini bukanlah 

sesuatu yang instan sehingga pelatihan yang dilakukan secara berulang-ulang 

sangat penting dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal; dan (4) 

metode hypnoteaching masih tergolong dalam metode baru dan belum banyak 

dipakai oleh para guru di Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa kelebihan model 

hypnoteaching ini adalah dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih 

aktif dan menyenangkan dan sangat berkualitas meski terdapat sedikit sekali 

kekurangan. 

Tujuan Metode Hypnoteaching 

Menurut penelitian akademis, cara kerja otak dibagi menjadi dua, yaitu 

alam sadar (consciousness) dan alam bawah sadar (sub-consciousness). Jika 

dipersentasikan ternyata alam sadar itu perannya hanya 12%, sedangkan  alam 

bawah sadar adalah 88%. Oleh karena itu, hampir semua aktivitas harian kita 

sebenarnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, termasuk di antaranya 

penyimpanan data atau pengetahuan. 

Contohnya, 1+1 adalah 2, itu kita sebut sebagai data.   Guru mengajar dan 

menyampaikan data tersebut kepada anak didik, kemudian anak didik 

menyimpannya. Kapanpun data itu ditanya kembali, maka anak didik dapat 

menjawabnya dengan benar. Data ―1+1 =2‖ tersebut disimpan dalam gudang 

penyimpanan data yaitu alam bawah sadar.   Jadi proses mengajar itu adalah 

memasukkan data ke dalam alam bawah sadar anak didik karena data tersebut 

akan di simpan di sana. 

Dalam hypnoteaching, guru mengkondisikan gelombang otak anak didik 

dari frekuensi gelombang otak beta (level alam pikiran sadar) ke dalam alpha 

menuju theta (pikiran alam bawah sadar).   Dimana pada fase alpha, otak dalam 

kondisi relaksasi dan penuh kreatifitas sehingga seseorang akan belajar dan 

menyerap informasi dengan sangat baik.    Fase ini menjembatani antara 
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kesadaraan bheta dan theta, sedangkan fase theta sangat bagus untuk proses 

autohipnosis. Dalam fase ini terjadi peningkatan produksi catecholamines (sangat 

vital untuk pembelajaran dan ingatan). 

Adapun tujuan dari metode pembelajaran hypnoteaching ini adalah (a) 

menghilangkan mental blok para peserta didik; (b) memotivasi para peserta didik 

agar lebih senang belajar; (c) untuk mempermudah menguasai pikiran para peserta 

didik pada saat proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran akan berjalan 

dengan lancar; dan (d) menumbuhkan rasa percaya diri pada para peserta didik. 

 

Pembelajaran Membaca Permulaan Kelas Rendah 

Hakikat Pembelajaran Membaca Permulaan di Kelas Rendah 

Pembelajaran memabaca permulaan diberikan di kelas I dan II. Tujuannya 

adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan 

dengan intonasi yang wajar, sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut 

(Akhadiah, 1991:31). Pembelajaran membaca permulaan merupakan tingkatan 

proses pembelajaran membaca untuk menguasai sistem tulisan sebagai 

representasi visual bahasa. Tingkatan ini sering disebut dengan tingkatan belajar 

membaca (learning to read). Membaca lanjut merupakan tingkatan proses 

penguasaan membaca untuk memperoleh isi pesan yang terkandung dalam tulisan. 

Tingkatan ini disebut sebagai membaca untuk belajar (reading to learn). Kedua 

tingkatan tersebut bersifat kontinum, artinya pada tingkatan membaca permulaan 

yang fokus kegiatannya penguasaan sistem tulisan, telah dimulai pula 

pembelajaran membaca lanjut dengan pemahaman walaupun terbatas. Demikian 

juga pada membaca lanjut menekankan pada pemahaman isi bacaan, masih perlu 

perbaikan dan penyempurnaan penguasaan teknik membaca permulaan (Syafi‘ie, 

1999:16). 

Pentingnya Pembelajaran Membaca Permulaan di Kelas Rendah 

Pentingnya pembelajaran membaca permulaan adalah bahwa kemampuan 

membaca yang diperoleh pada membaca permulaan sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan membaca lanjut. Sebagai kemampuan yang mendasari kemampuan 

berikutnya maka kemampuan membaca sangat diperlukan oleh setiap orang yang 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

460 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

ingin memperluas pengetahuan dan pengalaman, mempertinggi daya piker, 

mempertajam penalaran, untuk mencapai kemajuan dan peningkatan diri. Oleh 

sebab itu, bagaimana pun guru kelas I dan kelas II harus berusaha dengan 

sungguh-sungguh agar dapat memberikan dasar kemampuan membaca yang 

memadai kepada anak didiknya. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara 

baik, perlu ada perencanaan baik mengenai materi, metode, maupun 

pengembangannya. 

Materi Pembelajaran Membaca Permulaan di Kelas Rendah 

Materi yang diajarkan dalam pembelajaran membaca permulaan terbagi 

menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap membaca. Berikut ini adalah 

pemaparannya. 

Pertama, tahap persiapan (pramembaca). Pada tahap persiapan, siswa 

diajari (1) sikap duduk yang baik, (2) cara meletakkan/ menempatkan buku di 

meja, (3) cara memegang buku, (4) cara membalik halaman buku yang tepat, dan 

(5) melihat/mempraktikan gambar atau tulisan. 

Kedua, tahap membaca. Pada tahap membaca, siswa diajari (1) lafal dan 

intonasi kata dan kalimat sederhana (menirukan guru), dan (2) huruf-huruf yang 

banyak digunakan dalam kata dan kalimat sederhana yang sudah dikenal siswa 

(huruf-huruf diperkenalkan secara bertahap sampai dengan 14 huruf): (a) a, I, m, 

dan n; misalnya kata: ini, mama; kalimat: ini mama; (b) u, l, b, misalnya kata: ibu, 

lala; kalimat: ini ibu lala; (c) e, t, p, misalnya kata: itu, pita, emas; kalimat: itu pita 

emas; (d) o, d misalnya kata: itu, bola, didi; kalimat itu bola didi; dan (e) k, s, 

misalnya kata: kuda, papa, satu; kalimat: kuda papa satu. 

Metode-metode Membaca Permulaan 

Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang 

dapat digunakan, antara lain (a) metode SAS, (b) metode abjad dan metode bunyi, 

(c) metode kupas rangkai suku kata, (d) metode kata lembaga, dan (d) metode 

global (Slamet, 2007:62). 

Metode SAS (Structural, Analytic, Syntatic) 

Metode SAS merupakan singkatan dari ―Struktural Analitik Sintetik‖. 

Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk 
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proses pembelajaran menulis membaca permulaan bagi siswa pemula. Dalam 

proses operasionalnya metode SAS mempunyai langkah langkah berlandaskan 

operasional dengan urutan (1) struktural menampilkan keseluruhan, guru 

menampilkan sebuah kalimat pada anak; (2) analitik melakukan proses 

penguraian: anak daiajak untuk megenal konsep kata dan mulai menganalisis 

kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata dan suku kata menjadi huruf; (3) 

sintetik melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural semula, 

setelah kalimat diuraikan dari huruf dirangkai menjadi suku kata, suku kata 

menjadi kata dan kata menjadi kalimat semula. 

Metode Abjad dan Metode Bunyi 

Pembelajaran membaca permulaan dengan metode abjad dimulai dengan 

mengenalkan huruf-huruf secara alphabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan 

dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Untuk beberapa kasus, 

anak susah membedakan huruf-huruf b, d, p, q atau n, u, m, w. untuk itu guru 

melatihkan huruf-huruf tersebut berulang-ulang atau dengan cara member warna 

yang berbeda. 

Setelah tahapan itu siswa diajak untuk mengenal suku kata dengan cara 

merangkaikan beberapa huruf yan sudah dikenalnya.  

Contoh : b dan a dibaca ba 

   c dan a dibaca ca 

Dengan demikian, dua suku kata tersebut dibaca menjadi ―baca‖. 

Metode Kupas Rangkai Suku Kata 

Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi bu, be, bo, 

ca.ci,cu,ce,co, da,di,du,de,do, dan seterusnya. Kemudian suku – suku kata tersebut 

dirangkaikan menjadi kata- kata yang bermakna, misalnya: 

Ba – bi cu – ci da – da  

Ba – bu ca – ci du – da  

Bi – bi ca – ca da – du  

Ba – ca cu – cu di – di  

Kemudian dari sukun kata diatas dirangkaikan menjadi kalimat sederhana 

yang dimaksud dengan proses perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. 
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Contoh: Da – da ba – bi  

Bi – bi ca – ca  

Ba – bu di – di (dan seterusnya) 

Kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau penguraian 

bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan bahasa terkecil di bawahnya, yakni dari 

kalimat ke dalam kata dan kata ke dalam suku – suku kata. 

(kalimat → kata – kata → suku – suku kata)  

Metode Kata Lembaga 

Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, 

dan kontekstual. Sebaiknya dikenalkan dengan kata yang terdiri dari dua suku 

kata terlebih dahulu. Kemudian mengenalkan suku kata tersebut dengan membaca 

kata secara perlahan, dan memberikan jeda pada tiap suku kata. Hal ini dapat 

dikombinasikan dengan gerakan tepukan tangan pada setiap suku kata. Tujuannya 

merangsang motorik anak serta melatih anak mengenal penggalan suku kata. 

Metode Global 

Kemudian Depdiknas (2000:6) mendefinisikan bahwa metode global 

adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan 

pada pendekatan kalimat. Caranya ialah guru mengajarkan membaca dan menulis 

dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Metode global dapat juga 

diterapkan dengan kalimat tanpa bantuan gambar. Selanjutnya, siswa 

menguraikan kalimat menjadi kata, menguraikan kata menjadi suku kata, dan 

menguraikan suku kata menjadi huruf. 

Langkah-langkah penerapan metode global adalah sebagai berikut. 

Pertama, siswa membaca kalimat dengan bantuan gambar. Jika sudah lancar, 

siswa membaca tanpa bantuan gambar, misalnya: Ini Nani. Kedua, menguraikan 

kalimat dengan kata-kata: /ini/ /Nani/. Ketiga, menguraikan kata-kata 

menjadisuku kata: i – ni - na – ni. Keempat, menguraikan suku kata menjadi 

huruf-huruf, misalnya: i-n-i - n-a-n-i. 

Selain metode di atas, masih ada satu metode baru yang dikembangkan 

oleh Stephanie Mueller untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan di 

Sekolah Dasar. Metode ini dapat digunakan dalam pengajaran membaca 
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permulaan karena dapat meningkatkan kemampuan motorik, intelegensi, dan 

kemandirian anak. Menurut Mueller (2006:7), pengajaran membaca permulaan 

sebaiknya diajarkan sejak dini dengan cara mengenalkan tulisan-tulisan yang 

konkret yang sering ditemukan dalam dunia anak. Metode ini dikemas dengan 

pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa 

untuk belajar membaca. Dalam penerapannya, Metode Mueller ini sesuai dengan 

pembelajaran kontekstual atau sering disebut dengan Contextual Teaching and 

Learning (CTL), yaitu strategi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan 

bagi siswa. Tujuh komponen utama pembelajaran kontekstual yang ditawarkan 

dan diidentifikasi dalam strategi CTL terdapat pula dalam metode Mueller.  

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Membaca Permulaan di 

Kelas Rendah 

Kemampuan membaca merupakan suatu kemampuan yang komplek 

artinya kemampuan ini memiliki fakor-faktor yang mempengaruhinya, baik pada 

membaca permulaan maupun membaca lanjut. Menurut Lamb dan Arnold 

(Rahim, 2008:16) kemampuan membaca dipengaruhi oleh empat faktor yaitu 

faktor fisiologis, intelektual, lingkungan dan psikologis.  

Keempat faktor dalam membaca tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.  

Faktor Fisiologis  

Faktor fisiologis ini meliputi kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, 

jenis kelamin, dan kelelahan. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan 

neurologis (misalnya berbagai cacat otak) dan kekurangmatangan secara fisik 

merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak gagal dalam 

membaca. Kesehatan fisik yang dimaksudkan misalnya kesehatan alat berbicara, 

penglihatan, dan pendengaran. Selain itu, kelelahan juga merupakan kondisi yang 

tidak menguntungkan bagi siswa untuk belajar, khususnya belajar membaca.  

Faktor Intelektual  

Wechester (Sukirno, 2009:11) menjelaskan bahwa intelegensi ialah 

kemampuan global individu untuk bertindak sesuai tujuan, berpikir rasional, dan 

berbuat secara efektif terhadap lingkungan. Lebih lanjut Sugihartono, dkk. 

(2007:18) menjelaskan bahwa semakin tinggi intelegensi seseorang semakin 
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mudah untuk dilatih dan belajar dari pengalaman. Namun secara umum, 

intelegensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasil atau tidaknya anak 

dalam membaca. Faktor metode mengajar guru, prosedur, dan kemampuan guru 

juga ikut mempengaruhi kemampuan membaca anak.  

Faktor Lingkungan  

Kemampuan membaca juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang 

meliputi latar belakang dan pengalaman siswa di rumah serta sosial ekonomi 

keluarga siswa. Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan 

kemampuan bahasa anak. Kondisi di rumah yang merupakan miniature 

masyarakat juga akan berpengaruh terhadap penyesuaian diri dalam masayarakat. 

Kondisi rumah yang harmonis, perilaku orang tua yang dapat memacu anak dalam 

bidang pendidikan akan berpengaruh terhadap usaha belajar anak. Orang tua yang 

emar membaca, memiliki koleksi buku, dan senang membacakan cerita terhadap 

anaknya, biasanya memacu anak untuk senang membaca sehingga akan muncul 

pengalaman pada diri anak.  

Berbeda dengan kondisi rumah yang tidak harmonis, orang tua yang tidak 

suka membaca, tidak mempunyai koleksi buku akan berdamapak pada 

kemampuan membaca anak. Kualitas dan luasnya pengalaman anak di rumah juga 

penting bagi kemajuan belajar anak.  

Faktor sosial ekonomi 

Menurut Crawley dan Mountain (dalam Sukirno, 2009:12) menjelaskan 

bahwa faktor sosial ekonomi, orang tua, dan lingkungan tetangga merupakan 

faktor yang membentuk lingkungan rumah siswa. Semakin tinggi status sosial 

ekonomi siswa semakin tinggi kemampuan verbal siswa. Anak-anak yang tinggal 

dirumah yang menyediakan bacaan, banyak aktivitas membaca akan mempunyai 

kemampuan membaca yang tinggi.  

Faktor Psikologis  

Faktor ini meliputi tiga hal, yaitu motivasi, minat, dan kematangan sosial, 

emosi, dan penyesuaian diri. Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.  

 Motivasi  
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Menurut Sugihartono, dkk. (2007:20), motivasi dapat diartikan sebagai 

suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang 

memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motivasi menjadi faktor 

kunci dalam belajar membaca. Crawley dan Mountain (Rahim, 2008:20) 

mengemukakan bahwa motivasi ialah sesuatu yang mendorong seseorang belajar 

atau melakukan suatu kegiatan. Motivasi belajar mempengaruhi minat dan hasil 

belajar siswa. Lebih lanjut Rubin (Rahim, 2008:20) mengemukakan beberapa 

prinsip motivasi dalam belajar antara lain: kebermaknaan, pengetahuan dan 

keterampilan prasyarat, model, komunikasi terbuka, keaslian dan tugas yang 

menentang serta latihan yang tepat dan aktif, kondisi dan konsekuensi yang 

menyenangkan, keragaman pendekatan, mengembangkan beberapa kemampuan, 

dan melibatkan sebanyak mungkin indra.  

Kegiatan belajar juga memerlukan motivasi agar tercipta suasana yang 

menyenangkan. Menurut Sugihartono, dkk. (2007:74), ciri-ciri perilaku belajar 

dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut: perubahan tingkah laku terjadi 

secara sadar, perubahan bersifat kontinu dan fungsional, perubahan bersifat positif 

dan aktif, perubahan bersifsat permanen, perubahan dalam belajar bertujuan atau 

terarah, dan perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.  

 Minat  

Minat merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi belajar 

siswa. Sardiman, A. M. (2001:74) mengatakan bahwa minat adalah suatu kondisi 

yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang 

dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. 

Kasiyan (1984:351) berpendapat minat dapat menunjukan kemampuan untuk 

memberi stimulus yang mendorong kita untuk memperhatikan seseorang, sesuatu 

barang atau kegiatan, atau sesuatu yang dapat memberi pengaruh terhadap 

pengalaman yang telah distimuli oleh kegiatan itu sendiri. Lebih lanjut 

Soeatminah (1988:73) mengemukakan pada dasarnya minat baca seseorang 

dipengaruhi oleh dua faktor, sebagai berikut.  
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1) Faktor dari dalam adalah faktor yang berasal dari diri individu, yaitu meliputi 

pembawaan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, keadaan kesehatan, dan 

keadaan jiwa serta kebiasaan.  

2) Faktor dari luar adalah keadaan yang memberikan dan membentuk minat 

baca. Faktor dari luar ini meliputi buku atau bahan bacaan, kebutuhan anak, 

dan faktor lingkungan. 

3) Kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Pada kematangan sosial, 

emosi, dan penyesuaian diri terdapat tiga aspek yang mempengaruhinya, yaitu 

stabilitas emosi, kepercayaan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam 

kelompok, yaitu sebagai berikut. 

4) Stabilitas emosi. Siswa yang mudah marah, menangis, dan bereaksi secara 

berlebihan akan kesulitan dalam pembelajaran membaca. Sebaliknya siswa 

yang mudah mengontrol emosinya akan lebih mudah memusatkan 

perhatiannya pada teks yang dibacanya.  

5) Percaya diri. Percaya diri sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Mereka yang 

kurang percaya diri di dalam kelas, tidak akan bisa mengerjakan tugas yang 

diberikannya. Sebaliknya, siswa yang memiliki rasa percaya diri akan mampu 

mengerjakan tugas yang diberikannya. 

6) Kemampuan berpartisipasi dalam kelompok. Sikap berpartisipasi dalam 

kelompok akan menentukan keberhasilan dalam mendiskusikan hasil bacaan. 

Siswa yang memiliki keberanian menyampaikan pendapat akan memperoleh 

banyak hal yang berhubungan dengan isi bacaan. Sebaliknya siswa yang tidak 

memiliki keberanian tidak banyak pengalaman yang didapat.  

 

Fase Perkembangan Membaca Permulaan di Kelas Rendah 

Menurut Piaget terdapat tiga fase perkembangan anak dalam berbahasa. 

 

Tabel 1 Fase Perkembangan Kognitif Anak 

Perkiraan Umur 
Fase-Fase Perkembangan 

Kognitif 

Fase-Fase Perkembangan 

Bahasa 

Lahir –2 tahun Anak memanipulasi objek di 

lingkungannya 

dan mulai membentuk konsep 

Fase Fonologis 

Anak mulai bermain dengan 

bunyibunyi 

bahasa, mulai mengoceh sampai 
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menyebutkan kata-kata sederhana 

2 – 7 tahun Anak memahami pikiran 

simbolik, tetapi 

belum dapat berpikir logis 

Fase Sintaktik 

Anak menunjukkan kesadaran 

gramatis; 

berbicara menggunakan kalimat 

7 – 11 tahun Anak dapat berpikir logis 

mengenai 

benda-benda kongkret 

Fase Semantik 

Anak dapat membedakan kata 

sebagai simbol dan konsep yang 

terkandung dalam kata 

 

Karakteristik  Pembelajaran Siswa Kelas Rendah 

Menurut Nasution (1993:44) masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-

kanak akhir yang berlangsung dari usia enam tahun hingga sebelas atau duabelas 

tahun. Usia ini ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar dan 

dimulainya sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubah sikap 

dan tingkah lakunya. Masa usia sekolah dianggap oleh Suryobroto (1990:119) 

sebagai masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Namun, dia tidak 

berani mengatakan pada umur berapa tepatnya anak matang untuk masuk sekolah 

dasar. Pada masa keserasian bersekolah ini secara relatif andisebut Masa Kelas 

Rendah Sekolah Dasar. Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini antara lain 

adalah sebagai berikut: (1) adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan 

kesehatan pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah; (2) adanya sikap yang 

cenderung untuk mematuhi peraturan-peraturan permainan yang tradisional; (3) 

adanya kecenderungan memuji sendiri; (4) suka membanding-bandingkan dirinya 

dengan anak lain, kalau hal itu dirasainya menguntungkan untuk meremehkan 

anak lain; (5) kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu 

dianggapnya tidak penting; dan (6) pada masa ini (terutama pada umur 6-8 tahun) 

anak menghendaki nilai yang baik, tanpa mengingat apakah prestasinya memang 

pantas diberi nilai baik atau tidak. 

Perkembangan Fisik dan Jasmani 

Perkembangan fisik peserta didik usia SD/MI meliputi pertumbuhan tinggi 

dan berat badan. Perubahan proporsi atau perbandingan antar bagian tubuh yang 

membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. 

Pertumbuhan dan perkembangan fisik anak menentukan ketrampilan anak 

bergerak. Pertumbuhan dan perkembangan mempengaruhi cara memandang 
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dirinya sendiri dan orang lain, yang berdampak dalam melakukan penyesuaian 

dengan dirinya dan orang lain.  

Pertumbuhan fisik peserta didik usia SD/MI lebih lambat dibandingkan 

dengan tingkat pertumbuhan masa sebelumnya (masa bayi dan TK awal) dan 

sesudahnya (masa puber dan remaja). Jadwal waktu pertumbuhan fisik tiap anak 

tidak sama, ada yang berlangsung cepat, sedang atau lambat. Banyak faktor yang 

mempengaruhi perkembangan fisik anak antara lain sebagai berikut.  

Pertama, pengaruh keluarga. Faktor keturunan membuat anak menjadi 

gemuk dari pada anak lainnya. Perbedaan ras suku bangsa (orang Amerika, Eropa, 

dan Australia cenderung lebih tinggi dari pada orang Asia).  

Kedua, faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai tidaknya 

perwujudan potensi keturunan anak tersebut. Lingkungan lebih banyak 

pengaruhnya terhadap berat tubuh daripada tinggi tubuh.  

Ketiga, jenis Kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih 

berat dibandingkan dengan anak perempuan, kecuali pada usia 12-15 tahun. 

Keempat, gizi dan kesehatan Anak yang memperoleh gizi cukup biasanya 

lebih tinggi tubuhnya dan relatif lebih cepat mencapai masa puber dibandingkan 

dengan anak yang bergizi kurang. Anak yang sehat dan jarang sakit biasanya 

mempunyai tubuh sehat dan lebih berat dibanding dengan anak yang sering sakit. 

Kelima, status sosial dan ekonomi. Fisik anak dari kelompok ekonomi 

rendah cenderung lebih kecil dibandingkan dengan keluarga ekonomi cukup atau 

tinggi. Keadaan status ekonomi mempengaruhi peran keluarga dalam memberi 

makan, gizi dan pemeliharan kesehatan serta kegiatan pekerjaan yang dilakukan 

anak. 

Keenam, gangguan emosional. Anak yang sering mengalami gangguan 

emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenalin yang berlebihan. Hal 

ini menyebabkan berkurangnya hormon pertumbuhan pada kelenjar pituitary, 

akibatnya anak mengalami keterlambatan perkembangan memasuki masa puber. 

Bagi anak usia SD atau MI, reaksi yang diperlihatkan orang lain terutama oleh 

teman-teman sebayanya terhadap ukuran dan proporsi tubuhnya mempunyai 

makna penting. Apabila ukuran-ukuran dan proporsi tubuh anak berbeda jauh 
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dengan teman sebayanya anak akan merasa kelainan, tidak mampu dan rendah 

diri. 

 

Perkembangan Intelektual 

Struktur Pengetahuan 

Pengertian kognitif meliputi aspek struktur intelek yang dipergunakan 

untuk mengetahui sesuatu, dan dalamnya terdapat aspek: persepsi, ingatan, 

pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan persoalan. Perkembangan kognitif 

merupakan proses dan hasil individu dengan lingkungannya. Selain itu, struktur 

pengetahuan juga menjelaskan tentang tingkat kecerdasan peserta didik pada usia 

SD. Dengan adanya beberapa kecerdasan tiap individu, maka memungkinkan 

terjadinya kecerdasan ganda (multiple intelligence), sehingga perlu diadakannya 

semacam tes untuk mengetahui tingkat intelegensi tiap individu yang biasa 

disebut dengan IQ (Intelligence Quotient). IQ merupakan hasil bagi usia mental 

dengan usia kronologis atau kalender dikalikan seratus. Dengan berpegang pada 

satuan ukuran IQ, maka kecerdasan dikategorikan dalam tabel 2 berikut 

(Sukmadinata, 2003). 

Tabel 2 IQ dan Kategorinya 

IQ KATEGORI 

140- … Genius  

130-139 Sangat cerdas 

120-129 Cerdas 

110-119 Di atas normal 

90-109 Normal 

80-89 Di bawah normal 

70-79 Bodoh 

50-69 Debil 

25-49 Imbecile 

…-25 Idiot 

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek peserta 

didik usia SD atau MI, antara lain (a) kondisi organ penginderaan sebagai saluran 

yang dilalui pesan indera dalam perjalanannya ke otak (kesadaran); (b) intelegensi 

mempengaruhi kemampuan anak untuk mengerti dan memahami sesuatu; (c) 

kesempatan belajar yang diperoleh anak; (d) tipe pengalaman yang didapat anak 

secara langsung akan berbeda jika anak mendapat pengalaman seara tidak 
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langsung dari orang lain atau informasi dari buku; (e) jenis kelamin karena 

pembentukan konsep anak laki-laki atau perempuan telah dilatih sejak kecil 

dengan cara yang sesuai dengan jenis kelamin; dan (f) kepribadian pada anak 

dalam memandang kehidupan dan menggunakan suatu kerangka acuan 

berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan.  

Dalam perkembangan intelek, dapat juga terjadi kendala dan berbahaya 

yang mempengaruhi perkembangan anak secara keseluruhan, di antaranya adalah 

sebagai berikut. Pertama, kelambanan perkembangan otak yang dapat 

mempengaruhi kemampuan bermain dan belajar di sekolah serta penyesuaian diri 

dan sosial anak, yang dikarenakan oleh tingkat kecerdasan di bawah normal dan 

kurangnya mendapat kesempatan memperoleh pengalaman. Kedua, konsep yang 

salah yang disebabkan oleh informasi yang salah, pengalaman terbatas, mudah 

percaya, penalaran yang keliru, dan imajinasi yang sangat berperan, pemikiran 

tidak realistis, serta salah menafsirkan arti. Kesulitan dalam membenarkan konsep 

yang salah dan tidak relistik. Hal ini biasanya berkenaan dengan konsep diri dan 

sosial yang bisa membingungkan anak. 

 

Implementasi Metode Hypno Teaching Inovasi Pembelajaran Membaca 

Permulaan Kelas Rendah 

Implementasi Metode Hypnoteaching 

Hypnoteaching  merupakan istilah baru yang seringkali menjadi objek 

pembicaraan akhir-akhir ini. Hypnoteaching sendiri berarti suatu upaya 

menurunkan frekuensi gelombang otak sehingga peserta didik menjadi rileks dan 

lebih sugestif dalam menangkap nilai-nilai positif dari sebuah proses pengajaran. 

Dengan demikian, hipnosis dalam pembelajaran bukanlah hipnosis sebagaimana 

yang dipahami pada beberapa tayangan acara televisi seperti Uya Kuya, Romy 

Rafael dan seterusnya. Namun, hipnosis dalam pembelajaran hanya diarahkan 

untuk menciptakan kondisi kundusif dalam proses pembelajaran. 

Hypnoteaching ini merupakan bagian dari ilmu hipnotis yang 

dikembangkan dewasa ini. Apa dan bagaimana hypnoteaching, dalam tulisan ini, 

penulis akan mendeskripsikan model implementasi metode hypno teaching dalam 
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proses pembelajaran. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait 

metode hypnoteaching, tulisan ini akan diawali dengan pemahaman dasar tentang 

hipnotis. 

Dalam menjalankan langkah-langkah hypnoteaching perlu diadakannya 

penerapan-penerapan yang menarik agar pembelajaran lebih dinamis tidak 

monoton. Menurut Jaya (dalam Yustisia, 2012:89), penerapan hypnoteaching di 

sekolah dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti di bawah ini.  

Membuat Yel-yel (Yelling) 

Yelling merupakan suatu kalimat yang telah disepakati antara guru dan 

anak didik yang diteriakkan secara bersama-sama.  Tujuannya untuk 

mengembalikan konsentrasi anak didik.    Misalnya ―biMBA-aiueo… okee..‖ 

Jam emosi 

Jam emosi merupakan jam untuk mengatur emosi sehingga dapat melatih 

anak didik untuk mengendalikan emosinya.    Jam emosi dibagi menjadi 4 bagian 

dan ditandai dengan warna atau tulisan sebagai berikut. 

Pertama, jam tenang, misalnya ditandai dengan warna hijau atau ada 

tulisan ―tenang‖.    Maksudnya bahwa anak didik diminta untuk tenang dan 

berkonsentrasi karena ada materi penting yang akan diajarkan oleh guru. 

Kedua, jam diskusi, misalnya diberi warna biru atau ada tulisan 

―diskusi‖. Pada jam ini maksudnya bahwa anak didik diminta untuk melakukan 

aktivitas diskusi tentang materi yang baru saja disampaikan oleh guru. 

Ketiga, jam lepas, misalnya diberi warna kuning atau dengan tulisan 

―lepas‖. Maksudnya anak didik diminta untuk meluapkan emosinya, boleh 

berbicara, tertawa, bermain dengan batas dan waktu tertentu asalkan tidak 

mengganggu kelas yang lain. 

Keempat, jam tombol, misalnya diberi warna merah atau ada tulisan 

―tombol‖. Jam ini maksudnya bahwa anak didik mengaktifkan kondisi aktif 

belajarnya kembali. 

Mengajarkan teman dan beri pujian 

Materi yang telah disampaikan oleh guru, didiskusikan oleh anak didik 

dengan cara mereka dapat melihat, mendengar, mengatakan dan 
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melakukan. Mereka dibiasakan untuk mengajarkan kembali materi tersebut 

kepada teman yang lain, sehingga anak didik akan memahami materi 

pembelajaran yang telah mereka terima sebelumnya. Ini sesuai tdengan teori 

bahwa proses pembelajaran menunjukkan bahwa anak mengingat 20% dari yang 

mereka baca, mengingat 30% dari yang didengar, 40% dari yang dilihat, 50% dari 

yang dikatakan, 90% dari yang dilihat, didengar dan dikatakan, dan menyerap 

100% lebih bila dilihat, didengar, dikatakan, diajarkan kepada orang lain. 

Antaranak didik yang sudah mengajarkan kepada temannya, lalu bergantian 

memberikan pujian. Misalnya ―Terima kasih, penjelasanmu sangat bagus‖. 

Apresiasi ini dapat menambah rasa percaya diri bahwa mereka telah mampu 

mengajarkan materi yang disampaikan guru. 

Pertanyaan ajaib 

Buat suatu pertanyaan khusus yang dapat membangun proses 

pembelajaran, memberikan solusi, meningkatkan potensi dan mengarahkan anak 

didik untuk menjadi lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Pertanyaan 

ini harus menggugah anak didik agar menjadi bersemangat dan termotivasi untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan ajaib yang diajukan oleh guru. Misalnya, 

sebelum memulai pelajaran guru memberikan pertanyaan kepada anak didik 

―Anak-anak, apakah kalian suka membaca? Bagaimanakah membaca 

menurut kalian?‖ 

Melalui metode hypnoteaching tersebut diharapkan para pendidik dapat 

membantu merubah paradigma anak didik dari ―belajar itu membosankan, bikin 

capek, ngantuk, bete, lemes, nggak penting, stres, dan terpaksa‖, menjadi ―belajar 

itu adalah suatu proses yang menyenangkan‖. Dengan begitu anak didik akan 

mencintai proses belajar dan menjadikan proses tersebut sebagai cara hidup (way 

of life) mereka. Hal ini sejalan dengan manfaat biMBA-aiueo bagi bangsa dan 

negara, yakni melahirkan generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat dan 

terbentuknya generasi yang tangguh serta kreatif karena tidak menyerah dengan 

keadaan dan memiliki semangat belajar yang tinggi serta negara menjadi maju 

karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Guru harus meng up to 
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date diri agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut dengan belajar 

berbagai hal baru berkaitan dengan metode pembelajaran. 

 

Langkah-langkah Metode Hypno Teaching 

Proses pembelajaran dengan menggunakan hipnotis tentunya berbeda 

dengan proses pembelajaran pada umumnya sehingga terdapat beberapa hal yang 

harus dibedakan dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan supaya pelaksanaan 

pembelajaran dengan hypnoteaching bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan 

mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal. Hajar (2011) menyebutkan tujuh 

langkah yang perlu dilakukan oleh guru supaya tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik, ketujuh langkah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, 

mengidentifikasi kebutuhan siswa. Mengidentifikasi kebutuhan siswa merupakan 

tahap awal sebelum dilaksakan proses pembelajaran. Mengidentifikasi kebutuhan 

siswa yaitu menentukan bentuk pembelajaran apa yang menarik untuk siswa, 

sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Kedua, merencanakan pembelajaran 

dengan mengaitkan media hipnotis, seperti suara, gambar, tulisan, gerak, dan 

symbol-simbol. Ketiga, memulai mengajar sesuai dengan rencana pembelajaran 

yang telah dibuat. Keempat, melakukan afirmasi (menyatakan sesuatu yang positif 

tentang diri sendiri) sebagai bahan untuk memunculkan gagasan dari siswa. 

Contohnya, guru dengan bangga mengatakan kepada siswa bahwa: saya adalah 

pribadi yang haus akan ilmu dan saya adalah pribadi yang terus dan akan terus 

belajar dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun dengan penuh semangat. 

Kelima, melakukan visualisasi sebagai sarana agar siswa dapat membuat gagasan 

yang terkait dengan topik pembelajaran. Keenam, melakukan evaluasi. Evaluasi 

yang dilakukan guru yaitu mengevaluasi bagaimana motivasi, keaktifan, 

kreatifitas siswa selama proses pembelajaran. Selain itu, guru juga mengevaluasi 

pemahaman siswa tentang materi yang diberikan. Ketujuh, melakukan refleksi 

tentang apa yang dialami siswa sebelum pembelajaran diakhiri. Refleksi 

dilakukan dengan menanyakan kesan siswa selama proses pembelajaran. 
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ABSTRAK 

Pembelajaran keterampilan menulis di SMP yang diajarkan oleh 

guru selalu berawal dari komponen-komponen pembelajaran dalam 

kurikulum. Hal Ini didasarkan kenyataannya bahwa pembelajaran 

menulis yang diselenggarakan oleh guru merupakan bagian utama 

dari kurikulum. Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan 

penopang semua mata pelajaran. Oleh sebab itu pembelajaran 

bahasa Indonesia harus diintegrasikan ke dalam mata pelajaran 

lainnya (lintas kurikulum). Salah satu materi yang tertera dalam 

kurikulum yang bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran 

lainnya adalah menulis teks eksplanasi. Strategi yang relevan 

adalah pembelajaran berbasis penemuan.  

 

Kata kunci: Menulis teks eksplanasi, pembelajaran berbasis 

penemuan, kurikulum. 

 

PENDAHULUAN 

Belajar membaca dan menulis adalah usaha yang kompleks. Keduanya 

membutuhkan peserta didik untuk mengatur berbagai pengetahuan, keterampilan, 

strategi, dan hubungan kontekstual untuk membangun makna dalam tujuan 

komunikasi. Membaca merupakan alat untuk menemukan ide-ide dalam menulis 

dan membuka skemata dalam mengingat hal-hal yang ingin ditulis. Kegiatan 

menulis lebih mengarahkan kepada peran penulis dalam menuangkan informasi 

berdasarkan ide-ide yang diperoleh. Untuk lebih memaksimalkan dalam 

keberhasilan siswa, pendidik harus mempunyai keterampilan khusus dalam 

menulis sehingga mempermudah dalam mengarahkan siswa. 

Banyak guru mengatakan bahwa mereka tidak cukup siap untuk mengajar 

menulis. Hampir setengah dari mereka menunjukkan bahwa mereka telah 

menerima minimal untuk tidak ada persiapan untuk mengajar menulis. Ini 

termasuk persiapan mereka terima di perguruan tinggi, dari distrik sekolah 

mereka, dan melalui usaha mereka sendiri. Persiapan tersebut sangat penting, 

karena  ditemukan bahwa mereka yang lebih siap lebih cenderung menggunakan 
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praktik menulis dengan catatan terbukti sukses dan membuat penyesuaian 

instruksional dibutuhkan untuk berjuang penulis (Graham, 2008).  

 Keterampilan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara dapat 

ditingkatkan dengan teknologi yang terintegrasi dalam kurikulum seni bahasa. 

Mulai dengan memikirkan keterampilan apa yang ingin siswa pelajari, mengapa 

siswa perlu mempelajari setiap keterampilan, dan bagaimana mereka akan 

menggunakan keterampilan itu di masa depan. Ciptakan satu aktivitas atau 

skenario yang memiliki aplikasi di dunia nyata. Membaca buku akan lebih berarti 

saat mereka punya kesempatan untuk membicarakan buku itu di dalam kelas 

(Stone, 2013:24). Dalam kenyataannya pada sekarang ini masih ada kita jumpai 

beberapa pendidik yang belum menerapkan hal yang demikian. Semua mata 

pelajaran harus menerapkan keempat keterampilan tersebut, sehingga siswa 

terampil dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. 

 Anak diajar harus mampu menulis satu kalimat dengan huruf besar dan 

tanda baca yang benar secara konsisten. Praktik dalam menyusun satu kalimat 

tertulis dan juga menulis kalimat-kalimat yang didektekan membantu untuk 

mengembangkan keterampilan ini. Kemampuan mengenali bagian dari satu 

kalimat juga penting. Praktik dalam keterampilan-keterampilan ini harus 

berkelanjutan, tapi keyakinan terhadap semua keterampilan ini harus dibangun 

sebelum perintah formal dalam penulisan kreatif dimulai. Hal ini memberikan 

mereka latihan menulis, dengan sadar membentuk kalimat, menulis satu topik, dan 

hal ini menantang mereka untuk melihat bagaimana kata-kata bisa saling cocok. 

Setelah tugas itu dikerjakan, guru menyuruh siswa untuk mengilustrasikan cerita 

mereka (Stone, 2013:29). 

Kebanyakan anak mulai sekolah ingin belajar bagaimana menulis. Banyak 

dari siswa menulis sebagai tugas atau sesuatu yang harus dihindari sama sekali. 

Bagaimana kita dapat menciptakan suatu lingkungan di mana mengembangkan 

penulis tidak hanya berkembang, tetapi juga belajar untuk menikmati menulis? 

Unsur penting dalam membina minat siswa dalam menulis adalah untuk 

memastikan tugas menulis mereka melayani tujuan yang nyata atau bermakna. 
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Sebagai contoh, lebih memotivasi untuk menulis surat kepada seseorang yang 

nyata daripada khayalan (Graham, 2008). 

 Untuk mengajar menulis kita mungkin tidak tahu banyak tentang 

bagaimana mengubah seorang penulis yang kurang baik menjadi penulis yang 

baik, bagaimana untuk membantu mengembangkan penulis menjadi penulis yang 

kompeten. Ini merupakan langkah penting dalam situasi sekarang ini. Kemudian, 

untuk memastikan bahwa siswa diajarkan bagaimana menulis menggunakan 

praktek yang efektif sehingga memiliki aplikasi yang jelas kepada dunia nyata, 

belajar menulis tidak sekadar mengajarkan bagaimana menulis kepada peserta 

didik, melainkan bagaimana cara mengaplikasikan tulisan. Mengajar menulis 

kepada peserta didik, diusahakan contoh yang diberikan yang dekat dengan 

mereka (contoh yang diberikan tidak sekadar contoh). Menulis adalah 

keterampilan yang kompleks yang tidak pernah lepas dari kehidupan peserta 

didik. Hal ini membutuhkan upaya dan waktu untuk menguasai. Sementara, guru 

yang efektif dapat memiliki dampak yang kuat pada perkembangan menulis anak. 

Jika sebagian guru dapat membuat perbedaan, bayangkan apa yang terjadi ketika 

siswa diajarkan untuk menulis dengan baik dimulai di kelas pertama hingga 

kejenjang yang lebih tinggi dan semua jalan melalui sekolah. 

Menulis sudah menjadi tanggung jawab bersama seluruh disiplin ilmu. 

Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan guru lainnya. Pendidik harus 

mencurahkan perhatian yang signifikan terhadap pengajaran menulis, jika mereka 

mengharapkan siswa untuk belajar bagaimana menulis secara efektif dan memiliki 

sikap disiplin dalam menulis. Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan 

pondasi mata pelajaran lainnya dan sebagai jembatan dalam memahami semua 

materi pelajaran. Untuk mengintegrasikan mata pelajaran bahasa Indonesia 

dengan mata pelajaran yang lainnya harus menggunakan strategi yang relevan. 

Selama beberapa dekade terakhir, instruksi eksplisit konvensional telah 

semakin digantikan oleh pendekatan lebih erat selaras dengan konsep 

konstruktivis eksplorasi dan penemuan, setidaknya sebagian karena apresiasi hasil 

belajar yang paling berharga. Pendidik membiarkan peserta didik untuk 

berinteraksi dengan bahan, memanipulasi variabel-variabel, mengeksplorasi 
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fenomena, dan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip yang memberikan 

mereka kesempatan untuk melihat pola, menemukan sebab-akibat yang 

mendasari, dan belajar cara-cara yang tampaknya lebih kuat. Pendekatan tersebut 

dipandu oleh diri pelajar, seperti Piaget mengusulkan, mengandaikan pelajar di 

pusat proses belajar karena mereka berusaha untuk memahami dunia. Dari 

perspektif ekologis, orang belajar banyak keterampilan yang kompleks tanpa 

instruksi formal melalui partisipasi dalam kegiatan sehari-hari dan pengamatan 

orang lain. Memang, dalam budaya tanpa pendidikan formal dilembagakan, 

keterampilan kompleks dan mode pemikiran dipelajari dengan tidak adanya 

pembelajaran secara eksplisit. Meskipun demikian, perdebatan masih mengenai 

keterbatasan penemuan pembelajaran. Kekhawatiran pedagogis dan kognitif telah 

menyebabkan beberapa ketidaksepakatan untuk metode pembelajaran penemuan 

yang efektif dan bagaimana dan kapan metode tersebut harus diterapkan 

(Tenenbaum, 2013). 

Hasil penelitian disertasi Tenenbaum mengungkap bahwa efek dari tugas 

tanpa bantuan penemuan tampaknya terbatas, sedangkan penemuan yang 

disempurnakan dengan tugas membutuhkan peserta didik secara aktif terlibat dan 

konstruktif tampak optimal. Berdasarkan analisis saat ini, pendekatan yang 

optimal harus menyertakan setidaknya salah satu dari berikut: 1) tugas dipandu 

yang memiliki perancah di tempat untuk membantu peserta didik, 2) tugas yang 

membutuhkan peserta didik untuk menjelaskan ide-ide mereka sendiri dan 

memastikan bahwa ide-ide ini akurat dengan menyediakan tepat waktu umpan 

balik, atau 3) tugas yang memberikan contoh bekerja bagaimana untuk berhasil 

dalam tugas. Peluang untuk belajar konstruktif mungkin tidak hadir sendiri ketika 

peserta didik yang tersisa tanpa bantuan. Mungkin temuan dapat membantu untuk 

memindahkan perdebatan jauh dari bentuk masalah tanpa bantuan dari penemuan 

dan menuju diskusi yang bermanfaat dan penyelidikan empiris akibatnya 

bagaimana perancah yang terbaik dilaksanakan, bagaimana memberikan umpan 

balik dalam pengaturan ruang kelas, cara membuat siswa aktif, contoh untuk jenis 

konten dan ketika selama bentuk langsung tugas belajar dari pembelajaran harus 

disediakan. 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

479 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

 Pembelajaran berbasis penemuan untuk menulis teks eksplanasi 

merupakan salah satu strategi yang relevan dalam mengintegrasikan pembelajaran 

bahasa Indonesia dengan mata pelajaran lainnya. Strategi ini berguna untuk 

menciptakan lingkungan yang memperkenalkan kepercayaan diri siswa dan yang 

lebih penting dapat melayani siswa di seluruh pendidikan baik formal maupun 

nonformal. Hal ini juga membantu siswa menjadi penulis yang percaya diri dan 

penulis yang lebih baik dari waktu ke waktu. 

 

MENULIS 

Konsep Menulis 

 Para ahli telah memberikan berbagai pandangannya tentang apa itu 

menulis. Gie (2003:3) menyatakan bahwa menulis adalah segenap rangkaian 

kegiatan seseorang mengungkapkan buah pikiran melalui bahasa tulis untuk 

dibaca dan dimengerti oleh orang lain. Buah pikiran itu dapat berupa pendapat, 

pengetahuan, perasaan sampai gejolak kalbu seseorang. Akhadiah (2003:41) 

menyatakan bahwa menulis ialah suatu proses, yaitu proses penulisan dan proses 

bernalar. Untuk menulis mengenai suatu topik kita harus berpikir, menghubung-

hubungkan berbagai fakta, membandingkan dan sebagainya. 

 Menulis termasuk belajar dua set keterampilan: menyusun keterampilan 

menggunakan proses penulisan (pra-menulis, perencanaan, penyusunan, 

merevisi), dan keterampilan transkripsi (tanda baca, kapitalisasi, ejaan, tulisan 

tangan / keyboard). Sebuah keterampilan menyusun dasar adalah kemampuan 

untuk menerapkan pengetahuan tentang struktur teks untuk menulis kalimat, yaitu 

pengetahuan tentang tata bahasa, paragraf, dan bagian-bagian yang lebih panjang 

dari teks. Pengetahuan tentang struktur teks juga termasuk mengenali perbedaan 

antara narasi, informasi, dan jenis argumen menulis. Penyusunan membutuhkan 

banyak berpikir di pra-menulis, perencanaan dan penyusunan tahapan (Sedita, 

2013). 

 Keterampilan transkripsi, di sisi lain harus cukup berkembang untuk siswa 

pada saat mereka mencapai sekolah menengah. Artinya, mereka dapat secara 

otomatis menerapkan ejaan dan menggunakan tanda baca yang tepat dan 
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kapitalisasi. Kefasihan dalam keterampilan transkripsi memungkinkan siswa 

untuk fokus pemikiran mereka pada aspek menyusun penulisan. Namun, ada 

beberapa siswa yang berjuang dengan keterampilan dasar. Ketika guru mengajar 

siswa yang  sedang belajar menulis, penting untuk menentukan apakah mereka 

mengalami kesulitan dengan keterampilan menulis, keterampilan transkripsi, dan 

dalam beberapa kasus. Dengan memberikan instruksi di kedua keterampilan 

transkripsi dan menyusun strategi, menulis akan meningkatkan dengan tingkat 

yang lebih besar daripada fokus hanya pada peningkatan kualitas konten, atau 

hanya pada aspek mekanis menulis.  

Widyamartaya (1990:9) menyatakan bahwa menulis adalah keseluruhan 

rangakain kegiatan seseorang mengungkapkan gagasan melalui bahasa tulis 

kepada pembaca untuk dipahami tepat seperti yang dimaksudkan oleh penulis. 

Pernyataan tersebut memiliki tiga unsur penting, yakni gagasan, bahasa tulis, dan 

terpahami. Sejalan dengan pernyataan Syafii (1988:45), menulis pada dasarnya 

adalah menuangkan gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, kemauan, dan 

informasi ke dalam tulisan dan kemudian mengirimkannya kepada orang lain. 

Menulis merupakan suatu proses memindahkan bahasa lisan ke dalam 

wujud tulisan untuk mengungkapkan ide, pikiran, dan gagasan yang disusun 

sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami pembaca. Kegiatan menulis 

juga dianggap sebagai kegiatan produktif karena kegiatan menulis menghasilkan 

suatu produk yang akan dibaca oleh khalayak, serta kegiatan ekspresif karena 

menggungkapakan ide, gagasan, pengetahuan, dan pengalaman kepada pembaca. 

Semi (2003:14) mengemukakan bahwa tujuan menulis secara umum adalah 

sebagai berikut: pertama, untuk menceritakan sesuatu agar orang lain tahu tentang 

apa yang dialami, diimpikan, dikhayalkan dan dipikirkan. Kedua, untuk memberi 

petunjuk, maksudnya bila seseorang mengajar orang lain bagaimana mengerjakan 

sesuatu dengan tahapan yang benar maka dia telah memberi petunjuk atau 

pengarahan. Ketiga, untuk menjelaskan sesuatu sehingga pengetahuan dan 

pemahaman pembaca lebih bertambah. Keempat, untuk meyakinkan orang lain 

tentang pendapat atau pandangannya. Kelima, untuk merangkum sesuatu. 
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Nurjamal (2011:72) mengatakan bahwa tujuan menulis adalah untuk: (a) 

menginformasikan sesuatu kepada pembaca, (b) menyakinkan pembaca, (c) 

mengajak pembaca, (d) menghibur pembaca, (e) melarang atau memerintah 

pembaca, (f) mendukung pendapat orang lain, dan (g) menolak atau menyanggah 

pendapat orang lain.     

Tujuan menulis penting diketahuai bagi seorang penulis. Tujuan menulis 

akan mempengaruhi bentuk tulisan yang dihasilkan. Dengan demikian, untuk 

memulai kegiatan menulis, seorang penulis harus mengetahui untuk apa kegiatan 

menulis itu dilakukan. Akhadiah (1992:2) mengatakan ada beberapa manfaat 

menulis, diantaranya (a) mengetahui kemampuan dan potensi diri serta 

pengetahuan kita tentang topik yang dipilihnya. Dengan mengembangkan topik 

itu kita terpaksa berpikir, menggali pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan 

di bawah sadar, (b)  dengan mengembangkan berbagai gagasan kita terpaksa 

bernalar, menghubung-hubungkan serta menbandingkan fakta-fakta yang 

mungkin tidak pernah kita lakukan kalau kita tidak menulis, (c) lebih banyak 

menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang 

ditulis. Dengan demikian, kegiatan menulis memperluas wawasan baik serta 

teoritis maupun mengenai fakta-fakta yang berhubungan. 

Pembelajaran Keterampilan Menulis di SMP 

 Kegiatan pembelajaran keterampilan menulis di SMP yang 

diselenggarakan oleh setiap guru, selalu bermula dari dan bermuara pada 

komponen-komponen pembelajaran yang tersurat dalam kurikulum. Hal Ini 

didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan pembelajaran menulis yang 

diselenggarakan oleh guru merupakan bagian utama dari kurikulum. Sebagai salah 

satu aspek pembelajaran bahasa, tujuan pembelajaran keterampilan menulis tentu 

berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam Kurikulum 

1994 untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia telah digariskan bahwa 

kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, adalah agar siswa mampu menggunakan 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berbagai peristiwa komunikasi, 

baik secara lisan maupun tulis. Pembelajaran menulis merupakan hal yang pokok 
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yang harus diterapkan dalam semua pembelajaran. Sebagaimana yang tertera pada 

Kurikulum 2013, bahwa pembelajaran berbasis teks. 

 Pembelajaran keterampilan menulis pada tingkat SMP harus menerapkan 

beberapa keterampilan dasar untuk memiliki wawasan yang luas. Stone (2013:27), 

menjelaskan untuk menulis dengan mudah dan lancar, seorang murid harus 

mempunyai keterampilan dasar. Keterampilan ini perlu dianalisis dengan baik dan 

kemudian dikembangkan. Mungkin siswa kesulitan melihat koneksi antara 

berbicara dan menulis dan kesulitan memikirkan ide-ide untuk menulis atau 

bagaimana menyusun ide-ide tersebut. Keterampilan menuangkan ide dikertas 

masih sangat abstrak bagi seorang anak. Jika siswa berhasil, maka dia akan 

semakin punya rasa percaya diri untuk terus menulis. Standar ini sangat 

mengharapkan para guru mengajarkan semua siswa untuk menulis dengan 

kecakapan tertentu. Menguji proses menulis bisa membantu kita melakukan itu. 

 Ada banyak keterampilan yang harus didapatkan oleh seorang anak agar 

dia bisa menulis dengan efektif. Anak harus mendengarkan beragam jenis 

kesusastraan yang dibaca dengan suara keras dan harus terlihat dalam 

menganalisis dan diskusi tentang sastra secara berkala. Dia harus mampu menulis 

dengan jelas, bukan Cuma dengan indah, tetapi juga dengan jelas (Stone, 

2013:28). 

 Pembelajaran bahasa Indonesia di SMP diarahkan agar siswa terampil 

menulis. Keterampilan ini diperkaya oleh fungsi utama sastra untuk penghalusan 

budi, peningkatan rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial, penumbuhan apresiasi 

budaya, dan penyaluran gagasan, imajinasi dan ekspresi secara kreatif dan 

konstruktif, baik secara lisan maupun tulis. Hal ini diperuntukkan menghasilkan 

tulisan yang bermakna, intinya siswa tidak sekadar menulis. Akan tetapi, memiliki 

makna yang tersirat dibalik tulisan yang dihasilkan oleh siswa. Dalam menulis 

banyak aspek yang ditemukan oleh siswa, diantaranya pengetahuan, pengalaman, 

dan keterampilan dalam berpikir kreatif. 

 

TEKS EKSPLANASI 

 Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau 

terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial (Pardiyono, 2007: 155). Eksplanasi 
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memiliki dua orientasi utama yakni untuk menjelaskan mengapa dan untuk 

menjelaskan bagaimana, seringkali keduanya akan muncul dalam teks penjelasan 

(Knapp & Watkins 2005: 126). Menulis teks ekplanasi harus mengetahui bahwa 

fenomena yang ada dan kemudian menjelaskan mengapa atau bagaimana bisa 

terjadi. Penulis harus memperoleh banyak pengetahuan konten sebelum menulis 

teks ekplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelakan bagaimana dan 

mengapa sesuatu itu terjadi. Eksplanasi memainkan peran berharga dalam 

membangun dan menyimpan pengetahuan.  

Pardiyono (2007:156) mengatakan bahwa secara garis besar struktur teks 

eksplanasi adalah sebagai (a) Pernyataan umum/pengantar. Pernyataan umum 

memuat petunjuk awal tentang suatu peristiwa yang hendak dijelaskan. 

Pernyataan umum berfungsi sebagai pengantar pada penjelasan-penjelasan 

berikutnya. (b) Rincian penjelasan. Rincian penjelasan memaparkan tentang 

proses terjadnya suatu peristiwa /fenomena terjadi. Penjelasan ini berupa tahapan, 

sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses terjadinya 

suatu peristiwa. (c) Simpulan. Simpulan dalam teks eksplanasi 

berupapengulangan informasi penting atau kata penutup yang menandai bahwa 

penjelasan telah berakhir. Tidak semua teks eksplanasi memuat suatu simpulan. 

Knapp & Watkins (2005:126) menyatakan teks eksplanasi umumnya 

memerlukan penyambungan kata-kata yang menggabungkan kata kerja bersama 

sehingga secara logis mereka menunjukkan urutan yang temporal kapan, 

kemudian, pertama, setelah ini, sebab akibat, misalnya, karena, jadi. Priyatni, 

Thamrin, Wardoyo (2014:135) menjelaskan bahwa eksplanasi umumnya 

memerlukan kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Misal, 

jenis teks link dengan Sains dan Teknologi topik mana penjelasan dari fenomena 

alam atau non-alami dieksplorasi, bagaimana televisi bekerja, mengapa gempa 

bumi terjadi, bagaimana tornado terbentuk dan bagaimana bergerak suara melalui 

berbagai bahan. Ini juga memiliki hubungan manusia dengan lingkungan di mana 

teks eksplanasi ditulis untuk bagaimana kapas diolah menjadi pakaian, mengapa 

kita harus berolahraga dan makanan sehat. Teks eksplanasi yang ditulis untuk 

menjelaskan proses. Peneliti medis menulis teks eksplanasi untuk dokter, perawat 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

484 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

dan petugas kesehatan tentang bagaimana masalah medis berkembang. Peramal 

cuaca menjelaskan pola cuaca dan perubahan bagi petani, mahasiswa dan 

ilmuwan. Seorang ahli biologi akan menjelaskan bagaimana kupu-kupu 

berkembang dari kepompong.  

Penulis teks eksplanasi harus menulis urutan rinci dan akurat dari 

peristiwa. Hal ini diharuskan menulis teks eksplanasi yang menunjukkan 

hubungan sebab-akibat serta yang berurutan. Hubungan kausal menjelaskan 

kejadian alam seperti tornado, gempa bumi atau gerhana bulan. Istilah teknis 

memainkan peran penting dalam teks-teks eksplanasi. Sebuah daftar istilah dapat 

dimasukkan di bagian akhir tulisan yang dapat menulis definisi istilah dalam teks. 

Ini merupakan bagian penting karena pembaca memahami bahwa penjelasan bisa 

menjadi bagian dari teks yang lebih besar. Hal ini sangat biasa untuk menemukan 

penjelasan dalam laporan menjelaskan beberapa aspek informasi. Pembaca sering 

menemukan sebagai bagian integral dari teks prosedural, prosedur menjelaskan 

kepada pembaca bagaimana melakukan sesuatu secara rinci. 

 

STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS PENEMUAN 

Pengertian Strategi Berbasis Penemuan (Discovery) 

Hamalik (2011:219) menyatakan bahwa strategi discovery merupakan 

suatu prosedur mengajar yang menitik beratkan pada studi individu, manipulasi 

objek-objek dan melakukan eksperimen sebelum siswa mengambil suatu 

kesimpulan. Dalam strategi ini, siswa belajar melalui partisifasi aktif dalam 

menemukan konsep-konsep dan prinsip agar mereka memperoleh pengalaman 

belajar yang akan selalu tertanam lama dalam ingatan mereka. Hal serupa juga 

dikemukakan oleh Barlina (2006:25) discovery  merangsang terbentuknya 

pendapat. Terjadinya suatu pendapat menunjukkan adanya suatu pengertian dan 

pemahaman. Pengertian dan pemahaman sangat penting untuk pengetahuan 

jawaban. Selanjutnya, dikatakan bahwa jawaban-jawaban dari suatu permasalahan 

pada hakikatnya awal untuk mengenali masalah-masalah baru. 

Sagala (2012:196) mengatakan bahwa strategi ini bertolak dari pandangan 

bahwa siswa sebagai subjek dan objek dalam mengajar, mempunyai kemampuan 

dasar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang 
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dimilikinya. Proses pembelajaran harus dipandang sebagai stimulus yang dapat 

menantang siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Peranan guru lebih banyak 

menetapkan diri sebagai pembimbing atau pemimpin belajar dan fasilitator 

belajar. Dengan demikian, siswa lebih banyak melakukan kegiatan sendiri atau 

dalam bentuk kelompok memecahkan permasalahan dengan bimbingan guru.  

Strategi discovery merupakan strategi mengajar  yang berusaha meletakkan dasar 

dan mengembangkan cara berpikir ilmiah, strategi ini menempatkan siswa lebih 

banyak belajar sendiri, mengembangkan kekreatifan dalam memecahkan masalah. 

Siswa betul-betul ditempatkan sebagai subjek dalam belajar. Tugas utama guru 

adalah memilih masalah yang perlu dilontarkan ke kelas untuk dipecahkan oleh 

siswa sendiri. 

Kelebihan atau manfaat strategi berbasis penemuan menurut Marzano 

(1992) dalam pembelajaran adalah (1) peserta didik dapat berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran yang disajikan, (2) menumbuhkan sekaligus menanamkan 

sikap inquiry (mencari  menemukan), (3) mendukung kemampuan problem 

solving peserta didik, (4) memberikan wahana intraksi antar peserta didik, 

maupun peserta didik dengan guru, (5) materi yang dipelajari dapat mencapai 

tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih lama, (6) membekas karena peserta 

didik dilibatkan dalam proses menemukan.  

Dalam mengaplikasikan strategi berbasis penemuan ini guru berperan 

sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar 

secara aktif, guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar 

siswa sesuai dengan tujuan (Sardiman, 2005:145). Kondisi seperti ini dapat 

mengubah kegiatan belajar mengajar yang teacher oriented menjadi student 

oriented sehingga pembelajaran bahasa Indonesia dalam lintas kurikulum 

berperan aktif dalam pembelajaran yang lain. Salah satunya adalah mata pelajaran 

IPA. Untuk bisa membuat temuan baru bisa dikaitkan pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan materi teks Eksplanasi dengan pembelajaran IPA. 

Langkah-Langkah Strategi Berbasis Penemuan (Discovery) 

Langkah-langkah metode discovery menurut Sagala (2006:196), dapat 

dirincikan sebagai berikut.  
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1) Simulation. Guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan dan menyuruh 

siswa membaca atau mendengarkan uraian yang membuat permasalahan. 

2) Problem statement. Siswa diberikan kesempatan mengidentifikasi 

permasalahan. Sebagian besar memilih masalah yang dipandang menarik dan 

fleksibel untuk dipecahkan. Permasalahan yang dipilihnya itu selanjutnya harus 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis yakni pertanyaan 

(statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. 

3) Data collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar 

tidaknya hipotesis ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengumpulkan 

(collection) berbagai informasi yang  relevan, membaca literatur, mengamati 

objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan 

sebagainya. 

4) Data processing. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi dan 

sebagainya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi dan dihitung dengan cara 

tertentu  serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. 

5) Verification atau pembuktian. Berdasarkan hasil pengolahan, penafsiran atau 

informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan tersebut 

dicek kembali, apakah terjawab atau tidaknya, terbukti atau tidaknya hipotesis 

tersebut. 

6) Generalization. Membuat kesimpulan, berdasarkan langkah-langkah yang telah 

dilakukan siswa. 

Pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan menggunakan Strategi 

berbasis penemuan mengakibatkan keingintahuan siswa, memberi motivasi untuk 

bekerja terus sampai menemukan jawaban. Lagi pula strategi ini dapat 

mengajarkan keterampilan-keterampilan memecahkan masalah tanpa pertolongan 

orang lain, dan meminta para siswa untuk menganalisis dan memanipulasi, tidak 

hanya menerima saja. Dalam strategi berbasis penemuan, siswa-siswa hendaknya 

belajar melalui berpartisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip, agar mereka memperoleh pengalaman, dan melakukan eksperimen-

eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu 

sendiri. 
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Peran Guru dan Anak Didik dalam Pembelajaran Berbasis Penemuan 

Guru sebagai pendidik mempunyai peran penting dalam merealisasikan 

program pendidikan yang telah dilaksanakan. Begitu pula para anak didik, sebagai 

subjek didik, juga ikut mendeterminasi kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini 

berkenaan dengan penerapan metode discovery learning  yang dilaksanakan di 

berbagai sekolah, di mana penerapan metode tidak lepas dari peran kedua pihak 

tersebut dalam mengupayakan tercapainya hasil yang optimal dari penerapan 

Discovery Learning. Hamalik (dalam Illahi, 2012:100) menjelaskan berbagai 

macam peran guru dan anak dalam proses pembelajaran. 

1) Peran Guru dalam Proses Pembelajaran 

Ada banyak peranan guru dalam proses pembelajaran. Peran-peran guru 

tersebut akan diuraikan. Pertama, Sebagai Fasilitator. Sebagai fasilitator, 

hendaknya guru dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan untuk 

memudahkan kegiatan belajar para anak didik. Fasilitas yang memadai dapat 

menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, sehingga menjadi 

penunjang dan penopang keberhasilan mereka dalam mencapai prestasi belajar 

yang gemilang. Kedua, Sebagai Pembimbing. Peran guru yang tak kalah 

pentingnya adalah sebagai pembimbing. Peran ini harus lebih diprioritaskan, 

karena keberadaannya disekolah memang menjadi pembimbing agar anak didik 

memiliki kedewasaan dan kemandirian dalam menghadapi segala persoalan yang 

menghadang. Pada dasarnya, sebagai pembimbing guru harus dapat membantu 

para anak didik mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Ketiga, Sebagai Komunikator. Sebagai komunikator, guru harus 

dapat menjalin komunikasi yang baik dengan anak didik. Komunikasi yang baik, 

mutlak diperlukan dalam rangka menjaga hubungan yang terjadi di dalam kelas 

ataupun di luar kelas. Untuk menjadi komunikator yang baik dan efektif, 

kemampuan dan penggunaan berbahasa merupakan kunci utamanya, dan ditopang 

lagi dengan keterampilan profesionalnya dalam memberikan pelajaran kepada 

anak didik. 

Keempat, Sebagai Evaluator. Sebagai evaluator, guru berkewajiban 

mengevaluasi keberhasilan anak didik setelah mengikuti aktivitas pembelajaran. 
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Sebagai alat penilaian hasil pencapai tujuan dalam pengajaran, evaluasi harus 

dilakukan secara terus-menerus. Evaluasi tidak hanya menentukan angka 

keberhasilan belajar, tetapi yang lebih penting adalah sebagai dasar umpan balik 

dalam proses interaktif edukatif yang dilaksanakan. Kelima, Sebagai Manager. 

Sebagai seorang manager, guru mempunyai tanggung jawab untuk memimpin 

anak didiknya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kepemimpinan 

dalam proses pembelajaran dapat menjadikan anak didik sebagai generasi yang 

mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Pada titik inilah, 

kepemimpinan seorang guru sangat penting untuk direalisasikan, mengingat 

keberadaannya sebagai sosok yang ditiru oleh anak didik. 

2) Peran Anak Didik dalam Proses Pembelajaran 

Terlepas dari peran guru yang sangat signifikan dalam proses 

pembelajaran, para anak didik juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya 

dibandingkan peran guru. Untuk itulah, anak didik dituntut untuk terlibat langsung 

secara mental dan psikis dalam memahami metode ini. Dalam penerapan metode, 

anak didik akan dihadapkan dengan suatu persoalan untuk kemudian dipecahkan 

secara matang. Peran anak didik yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran 

discovery learning dalam kelas ataupun diluar kelas. Pertama, Menerapkan 

konsep dan prinsip. Bila semua anak didik mampu menggunakan kekuatan mental 

dan psikis dalam penerapan discovery Strategi,  maka secara tidak langsung 

mereka akan menemukan sebuah konsep atau prinsip yang berkaitan dengan 

aktivitas pembelajaran. Kedua, Memecahkan masalah sendiri. Pada dasarnya 

substansi pokok yang menjadi implikasi dari penerapan discovery learning adalah 

bagaimana anak didik mampu memecahkan masalah mereka sendiri sesuai dengan 

tingkat kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan dalam menerapkan discovery 

learning sangat ditentukan oleh peran aktif mereka untuk memecahkan dan 

mengatasi persoalan secara matang.  

Ketiga, menarik kesimpulan dari suatu persoalan. Menarik kesimpulan 

dari suatu persoalan merupakan sebuah langkah yang perlu dilaksanakan oleh para 

anak didik. Hal ini karena kemampuan menarik kesimpulan mengindikasikan 

bahwa mereka mempunyai bekal yang cukup dalam memahami suatu persoalan. 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

489 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

Keempat, Menjalin hubungan sosial.  Kecakapan menjalin hubungan sosial dalam 

kehidupan menjadi sangat signifikan demi terciptanya hubungan yang harmonis 

antarsesama. Pada dasarnya, manusia hidup didunia pasti membutuhkan bantuan 

orang lain. Kelima, Mendiskusikan persoalan dengan teman lain. Peran vital anak 

didik dalam mendiskusikan persoalan dengan teman yang lain, juga tidak kalah 

pentingnya, mengingat kegiatan ini berguna untuk memecahkan persoalan secara 

bersama-sama melalui jalan musyawarah. Keenam, Menggunakan sumber belajar 

yang tersedia. Kemampuan memanfaatkan sumber belajar, sejatinya berguna 

untuk menambah ilmu pengetahuan yang baru dalam proses pembelajaran. 

Sumber-sumber belajar kemudian menjadi bahan agar tujuan pendidikan dapat 

tercapai secara optimal.  

Strategi Berbasis Penemuan dalam Kurikulum 2013 

Dalam strategi berbasis penemuan bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk 

lengkap,  siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun 

informasi, membandingkan mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan 

bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Hal tersebut memungkinkan 

murid-murid menemukan hal yang baru bagi diri mereka sendiri dan 

memungkinkan  mereka  untuk  mempelajari  konsep-konsep  di  dalam bahasa 

yang dimengerti oleh mereka. Dengan demikian, seorang guru dalam  aplikasi  

strategi berbasis penemuan harus dapat menempatkan siswa pada kesempatan-

kesempatan dalam belajar yang lebih mandiri. Proses belajar akan berjalan dengan 

baik dan  kreatif  jika  guru  memberikan  kesempatan  kepada  siswa  untuk  

menemukan  suatu konsep,  teori,  aturan,  atau  pemahaman  melalui  contoh-

contoh  yang  ia  jumpai  dalam kehidupannya. Penemuan hal tersebut tidak 

terlepas dari bimbingan guru. 

Dalam Kurikulum 2013 memuat isi yang relevan dengan penjelasan 

mengenai pembelajaran berbasis penemuan. Dalam K-13 dituntut siswa lebih 

banyak belajar mandiri dalam menemukan hal-hal yang berkaitan dengan materi 

yang dipelajari. Guru dalam hal ini sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, 

yang lebih banyak menemukan adalah siswa, guru tidak memberikan hal yang 

sudah jadi. Pembelajaran seperti ini diharapkan mampu siswa menjadi kreatif. 
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Sesuai dengan Permendikbud (2014:1), Kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

serta mampu berkonstribusi pada kehidupan bermastarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban dunia. 

 

IMPLEMENTASI STRATEGI DALAM MENULIS TEKS EKSPLANASI  

Tujuan 

Tujuan awal implementasi strategi berbasis penemuan (discovery) dalam 

menulis teks eksplanasi adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

mandiri. Penting untuk lingkungan yang positif adalah rasa hormat bagi siswa, 

ide-ide mereka, emosi, latar belakang budaya, kepentingan, kekhawatiran, ini 

merupakan tujuan dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi berbasis 

penemuan oleh guru dalam berbagai cara dan diharapkan dalam interaksi siswa. 

Guru mendengarkan satu sama lain, individu memiliki hak dalam berargumen, 

mereka didorong untuk menawarkan ide-ide dan tanggapan siswa, siswa 

berkolaborasi. Stretegi guru dan mengatur untuk percakapan yang akan 

mempromosikan pembelajaran. Orang-orang menghormati perbedaan budaya dan 

keragaman pendapat dan ide-ide. 

Strategi discovery merupakan sebuah strategi  pembelajaran yang 

mendorong siswa untuk belajar secara mandiri. Siswa belajar melalui keterlibatan 

aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dan guru mendorong siswa untuk 

mendapatkan pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan 

mereka menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Discovery terjadi apabila 

siswa terlibat  secara aktif dalam menggunakan mentalnya agar memperoleh 

pengalaman sehingga memungkinkan untuk menemukan konsep atau prinsip. 

Proses-proses mental itu melibatkan perumusan masalah, merumuskan hipotesis, 

merancang eksperimen, melaksanakan eksperimen, mengumpulkan dan 

menganalis data, serta menarik kesimpulan. Hal ini merupakan tujuan yang paling 

mendasar untuk diterapkan kepada siswa, sehingga siswa mampu 

mengaplikasikan kedalam dunia nyata. 
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Implikasi Strategi Berbasis Penemuan 

Illahi (2012:41) menyatakan bahwa implikasi mendasar discovery learning 

adalah sebagai berikut. 

1) Melalui pembelajaran Discovery, potensi intelektual para anak didik akan 

semakin meningkat, sehingga menimbulkan harapan baru untuk menuju 

kesuksesan. Dengan perkembangan itu, mereka menjadi cakap dalam 

mengembangkan strategi dilingkungan yang teratur maupun tidak teratur. 

2) Dengan menekankan Discovery Learning, anak didik akan belajar 

mengorganisasikan dan menghadapi problem dengan metode hit and miss. 

Mereka akan berusaha mencari pemecahan masalah sendiri yang sesuai dengan 

kapasitas mereka sebagai pembelajar. Jika mengalami kesulitan, mereka bisa 

bertanya dan berkonsultasi dengan tenaga pendidik yang berkompeten dalam 

hal tersebut, yang akan memberikan keyakinan mendalam bagi pengembangan 

diri mereka di masa depan. Itulah sebabnya, mereka harus bisa mengatur 

kegiatan belajar dengan organisasi yang matang dan struktur. 

3) Discovery yang diperkenalkan Brunner mengarah pada self reward. Dengan 

kata lain, anak didik akan mencapai kepuasan karena telah menemukan 

pemecahan sendiri, dan dengan pengalaman memecahkan masalah itulah, ia 

bisa meningkatkan skill dan teknik dalam pekerjaannya melalui problem-

problem rill di lingkungan ia tinggal. 

Dari berbagai implikasi discovery learning tersebut, tergambar bahwa 

model pembelajaran dinilai sangat efektif dan efesien dalam mendayagunakan 

skill anak didik untuk belajar memahami arti pendidikan yang sebenarnya. Ia 

menegaskan bahwa nilai terpenting dalam proses pembelajaran adalah 

kemampuan menangkap persoalan dengan pertimbangan yang matang, sehingga 

hasil yang hendak dicapai dapat memberikan motivasi bagi peningkatan belajar 

anak didik. 

 Secara eksplisit mengajar dengan strategi berbasis penemuan dalam 

menulis teks eksplanasi adalah untuk setiap tahap dari proses penulisan memiliki 

dampak yang kuat pada kualitas tulisan semua siswa. Strategi berbasis penemuan 

dapat mencakup mengajar keterampilan generik seperti curah pendapat topik atau 
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bagaimana menggunakan kata-kata transisi, atau dapat mencakup strategi 

pengajaran untuk tugas menulis tertentu seperti bagaimana menulis ringkasan atau 

argumen dalam sebuah teks. 

 Strategi ini berguna untuk menciptakan lingkungan yang mempromosikan 

kepercayaan diri siswa dan otonomi, yang lebih penting dapat melayani siswa di 

seluruh pendidikan dan di luar saat mereka memasuki masyarakat sebagai warga 

negara kelas pekerja. Hal ini juga membantu siswa menjadi penulis percaya diri 

dan penulis yang lebih baik dari waktu ke waktu. 

 Strategi discovery (berbasis penemuan) mempunyai implikasi positif bagi 

perkembangan nalar berpikir anak didik dalam mengaktualisasikan 

kemampuannya dalam bentuk nyata, hal ini dilihat dari hasil pengamatan peneliti 

terhadap aktivitas siswa di kelas. Tidak heran bila discovery menarik untuk 

diperbincangkan dan diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Illahi 

(2012:68) mengatakan bahwa keistimewaan metode Discovery bagi para anak 

didik tidak sekedar keterampilan dalam mengkaji suatu persoalan, melainkan juga 

kemampuan dalam mengkaji informasi dan fakta konkret mengenai suatu hal yang 

dianggap penting. Keunggulan metode Discovery merupakan metode pemecahan 

masalah. Siswa aktif mencari solusi secara individu.  

Langkah-Langkah Pembelajaran 

Dalam konteks pembelajaran menulis, Hobelman dan Wiriyachitra 

(1995:125) mengatakan setiap unit pembelajaran menulis harus difokuskan pada 

satu jenis tulisan. Semua aktivitas dalam satu unit pembelajaran itu harus 

diarahkan menuju aktivitas menulis final. Kegiatan pembelajaran menulis teks 

eksplanasi berbasis penemuan dalam lintas kurikulum adalah sebagai berikut. 

1. Menyampaikan pengantar pembelajaran. 

2. Setelah disampaikan pengantar pembelajaran, kepada siswa dibagikan teks 

dengan judul tertentu. Teks yang dibagikan itu berfungsi sebagai 

ransangan atau input bagi siswa. 

3. Siswa diarahkan untuk merumuskan masalah berdasarkan teks yang telah 

dibagikan. Masalah yang dirumuskan perlu difokuskan pada bagaimana 

struktur teks dan ciri-ciri kebahasaannya. 
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4. Untuk menjawab rumusan masalah, teks yang ada dieksplorasi untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. Eksplorasi dapat diperluas dengan 

membaca teks lain yang sejenis. 

5. Data yang diperoleh diolah untuk merumuskan jawaban atas masalah-

masalah yang diperoleh. 

6. Jawaban atas masalah itu di konfirmasi dengan informasi dari berbagai 

sumber untuk membuktikan kebenarannya. Pada tahap ini akan diperoleh 

pemahaman yang benar tentang struktur dan ciri kebahasaan teks. 

7. kegiatan selanjutnya, praktik kebahasaan, menulis terkontrol, menulis semi 

bebas, dan melakukan revisi sampai dihasilkannya draf final teks. 

Pada strategi berbasis penemuan ini para anak didik langsung menerapkan 

prinsip dan langkah awal dalam pemecahan masalah. Melalui strategi ini, mereka 

mempunyai peluang untuk belajar lebih intens dalam  memecahkan masalah, 

sehingga dapat berguna dalam menghadapi kehidupan dikemudian hari. Musa 

(2005:79) mengatakan bahwa strategi discovery berbeda penerapannya dengan 

strategi konvensional. strategi pembelajaran konvensional dalam praktiknya 

menggunakan komunikasi satu arah, guru memberikan penjelasan atau 

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara lisan. Guru terlalu 

mendominasi proses pembelajaran, sedangkan siswa tidak begitu aktif karena 

hanya mendengar dan mencatat. Abizar (2004:29) menjelaskan bahwa metode 

konvensioanal dalam setiap pembelajaran selalu didominasi oleh aktivitas guru, 

sementara peran siswa sangat terbatas. Kondisi ini semakin parah bagi siswa yang 

memiliki pengetahuan dibawah standar, mereka lebih cenderung untuk 

menghindar dari pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Evaluasi 

Penilaian terhadap tulisan siswa merupakan hal pokok dilakukan pada 

setiap proses pembelajaran berlangsung. Penilaian sebagai usaha untuk 

mengetahui keberhasilan atau keefektifan dan kefesienan dalam pelaksanaan 

pembelajaran.pokok yang terpenting ialah penilaian untuk mengetahui ada 

tidaknya peningkatan hasil belajar sebagai akibat dari pembelajaran (model yang 

digunakan). Dalam keterampilan berbahasa tulis, yang sering menjadi masalah 
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adalah cara menilai suatu tulisan yang efektif. Hal ini diakui oleh sebagian besar 

dari pendidik yang kesulitan dalam melakukan evaluasi tersebut. Karena penilaian 

terhadap suatu tulisan mempunyai kelemahan pokok. Kelemahan dalam penilaian 

menulis, rendahnya kadar objektivitas penilaian. 

Penilaian yang digunakan dalam menulis teks eksplanasi berupa penilaian 

kognitif, proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Jika bentuk penialainnya 

berupa penilaian kognitif, maka dalam strategi berbasis penemuan dapat 

menggunakan tes tertulis.  Jika bentuk penilaiannya  menggunakan penilaian 

proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa maka pelaksanaan penilaian  dapat 

dilakukan dengan pengamatan. 

Kegiatan akhir pembelajaran dalam menulis teks eksplanasi berbasis 

penemuan adalah membuat refleksi dan kesimpulan atas materi yang dipelajari 

mengenai teks eksplanasi. Sebelum itu dipilih satu atau beberapa siswa sebagai 

perwakilan untuk menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Setelah itu, ada siswa 

yang membacakan tulisannya berdasarkan karya mereka sendiri. Hal ini 

memberikan dorongan penguatan yang lebih efektif dalam membuka cakrawala 

berpikir kreatif dalam memahami dan menulis sebuah teks eksplanasi tanpa 

plagiasi. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih bermakna. 

Baik sebagai belajar bahasa Indonesia, bahasa Indonesia untuk mata pembelajaran 

lain, dan bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lainnya.  

Pembelajaran menulis teks eksplanasi berbasis penemuan merupakan salah 

satu penerapan atau menanamkan pendidikan karakter dalam diri peserta didik. 

Siswa belejar menemukan hal-hal yang baru. Dalam strategi ini siswa tidak 

diajarkan untuk belajar mencuri (copy paste), karena sistem penugasan tidak 

dibebankan kepada siswa untuk dibawa pulang kerumah. Jadi, kesempatan untuk 

mencari tugas di internet tidak ada. Bagaimana memfasilitasi siswa dalam 

lingkungan sekolah merupakan hal yang efektif untuk memperbaiki pendidikan 

karakter dan moral siswa. Kesempatan untuk bermain dan berkumpul-kumpul 

dengan teman diluar lingkungan belajar terbatas. Sehingga terhindar dari 

pergaulan bebas, narkoba, perkelahian, kecelakaan di jalan. Karena penyebabkan 

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut merupakan salah satu 
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manajemen pendidikan yang belum tertata. Perencanaan full day school 

merupakan salah satu cara untuk memperbaiki generasi bangsa ini. 

 

KESIMPULAN 

Strategi discovery (berbasis penemuan) mempunyai implikasi positif bagi 

perkembangan nalar berpikir anak didik dalam mengaktualisasikan 

kemampuannya dalam bentuk nyata. Pembelajaran berbasis penemuan untuk 

menulis teks eksplanasi merupakan salah satu strategi yang relevan dalam 

mengintegrasikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran lainnya. 

Strategi ini berguna untuk menciptakan lingkungan yang memperkenalkan 

kepercayaan diri siswa dan yang lebih penting dapat melayani siswa di seluruh 

pendidikan baik formal maupun nonformal. Hal ini juga membantu siswa menjadi 

penulis yang percaya diri dan penulis yang lebih baik dari waktu ke waktu. 

Kurikulum 2013 memuat isi yang relevan dengan penjelasan mengenai 

pembelajaran berbasis penemuan. Dalam K-13 siswa dituntut lebih banyak belajar 

mandiri dalam menemukan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. 

Guru dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, yang 

lebih banyak menemukan adalah siswa, guru tidak memberikan hal yang sudah 

jadi. Pembelajaran seperti ini diharapkan mampu siswa menjadi kreatif. 

Dengan demikian, seorang guru dalam  aplikasi  strategi berbasis 

penemuan harus dapat menempatkan siswa pada kesempatan-kesempatan dalam 

belajar yang lebih mandiri. Proses belajar akan berjalan dengan baik dan  kreatif  

jika  guru  memberikan  kesempatan  kepada  siswa  untuk  menemukan  suatu 

konsep,  teori,  aturan,  atau  pemahaman  melalui  contoh-contoh  yang  ia  

jumpai  dalam kehidupannya. Penemuan hal tersebut tidak terlepas dari bimbingan 

guru. 
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ABSTRAK 

Teks iklan merupakan teks yang kompleks karena di dalamnya terdapat 

jenis teks lain yaitu persuasi. Kompleksitas teks ini untuk jenjang SMP, 

menjadi sebab perlunya penentuan strategi yang tepat dalam 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Model 

yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran menulis teks 

iklan adalah model Telusur Agen Iklan, yaitu model pembelajaran 

menulis teks iklan yang terinspirasi dari cara kerja biro jasa periklanan. 

Tujuan pembelajaran model Telusur Agen Iklan ini adalah untuk 

membuat pembelajaran menulis iklan lebih inovatif dan kreatif.    

 

Kata kunci: Model pembelajaran, telusur agen iklan, menulis iklan. 

 

PENDAHULUAN 

Menulis tidak hanya sekedar menuangkan ide-ide ke dalam bentuk tulisan, 

tetapi yang terpenting adalah kiat-kiat dalam menulis agar tulisan itu dapat 

dipahami oleh pembaca. Menulis membutuhkan pengolahan gagasan yang 

berkesinambungan dan berurutan logis dengan menggunakan kosakata dan 

tatabahasa atau kaidah yang digunakan sehingga dapat memberikan informasi 

secara jelas. Berbagai masalah dapat timbul secara simultan sehingga seorang 

penulis perlu memiliki pemahaman yang lebih baik untuk menciptakan proses 

kerja yang efektif sehingga menghasilkan tulisan yang baik (Fauzi, 2010:31).  

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang paling kompleks 

dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lain. Keterampilan berbahasa lain 

yaitu menyimak, berbicara, dan membaca merupakan bekal dalam menunjang 

keterampilan menulis. Menulis merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengungkapkan ide, pikiran, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman 

hidupnya dalam bahasa tulis yang jelas, runtut, enak dibaca, dan dapat dipahami 

oleh orang lain (Marwoto, 1987:12). Pendapat tersebut dikuatkan oleh 

Nurgiyantoro (2010:425) bahwa menulis adalah aktivitas aktif produktif dan 

aktivitas tersebut menghasilkan bahasa. Oleh karena itu, pembelajaran menulis 

mailto:anggawahyuajeng@gmail.com
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memerlukan perancangan yang matang dan inovasi dalam hal metode, strategi, 

dan media pembelajaran agar memperoleh hasil yang maksimal.  

Pembelajaran bahasa pada pendidikan dasar dan menengah diorientasikan 

pada pembelajaran berbasis teks. Berbagai macam teks menjadi acuan 

pembelajaran bahasa Indonesia pada berbagai macam jenjang. Pembelajaran 

bahasa berbasis teks akan menekankan keaksaraan dan menekankan kerangka 

kerja lisan ataupun tulis yang dihasilkan siswa (Madya, 2013:89). Salah satu teks 

yang diajarkan kepada siswa pada jenjang SMP adalah teks iklan. Teks iklan 

adalah salah satu jenis teks yang menjadi materi pembelajaran siswa kelas VIII 

SMP semester ganjil. Berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 24 tahun 2016 

tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 

terdapat 4 KD pembelajaran teks iklan, yaitu (1) mengidentifikasi informasi teks 

iklan, (2) menyimpulkan isi iklan, (3) menelaah pola penyajian dan kebahasaan 

teks iklan, dan (4) menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan. 

Fokus tulisan ini adalah KD pembelajaran teks iklan yang ke-4, yaitu menyajikan 

gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan 

dan tulis.  

Teks iklan merupakan teks yang kompleks karena di dalamnya terdapat 

jenis teks lain yaitu persuasi. Hal ini disimpulkan berdasar pendapat Liliweri 

(2011) iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk 

mempersuasi para pendengar, pemirsa dan pembaca agar mereka memutuskan 

untuk melakukan tindakan tertentu. Iklan diciptakan agar dapat menarik khalayak 

dan orisinil, serta mempunyai karakteristik dan persuasif sehingga konsumen 

secara sukarela untuk melakukan tindakan seperti tindakan yang ada pada iklan 

(Jefkins,1997). Dengan gaya tersebut secara tidak sengaja konsumen akan terpikat 

ataupun tertarik untuk membeli serta memakai produk yang diiklankan tersebut.  

Kompleksnya jenis teks ini untuk jenjang SMP, menjadi sebab penentuan 

strategi yang matang dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang 

diharapkan. Joyce dkk. (2011:30) mengemukakan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas. Dalam mengajarkan pokok bahasan tertentu 
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perlu dipilih model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

Maka dari itu, ketika guru akan menerapkan suatu model pembelajaran di dalam 

kelas, guru juga harus menyesuaikan model tersebut dengan materi yang akan 

diajarkan kepada siswa. Materi yang dimaksud adalah jenis teks. 

Model yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran 

menulis teks iklan adalah model Telusur Agen Iklan. Model Telusur Agen Iklan 

merupakan model pembelajaran yang diadaptasi dari metode dan strategi 

pembelajaran yang telah ada sebelumnya, yaitu metode Creative Problem Solving, 

strategi Think Talk Write, strategi Example non Example, dan strategi Role 

Playing. Model ini mengadaptasi dari metode Creative Problem Solving pada saat 

kelompok mendapat tantangan untuk mengabulkan keinginan klien dalam 

membuat iklan. Model ini juga mengadaptasi dari strategi Think Talk Write pada 

saat kelompok harus mendiskusikan ide dari biro jasa dengan ide awal dari klien. 

Model ini mengadaptasi strategi Example non Example pada saat tahap mengenal 

dan memahami, guru memperkenalkan teks iklan melalui contoh video teks iklan 

yang ditampilkan. Selain itu, metode ini juga mengadaptasi strategi Role Playing 

pada saat siswa harus berperan sebagai kliemn dana agen perusahaan biro iklan.    

 

MODEL TELUSUR AGEN IKLAN DALAM PEMBELAJARAN MENULIS 

IKLAN 

Model Telusur Agen Iklan 

Model Telusur Agen Iklan adalah model pembelajaran menulis teks iklan 

yang terinspirasi dari cara kerja biro jasa periklanan. Melalui model ini siswa 

diajak untuk memahami cara kerja biro jasa pembuat iklan sekaligus tahapan-

tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan iklan. Model Telusur Agen Iklan 

dapat memberikan gambaran mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi biro 

jasa periklanan dalam menghasilkan iklan yang selain menarik dan kreatif juga 

dapat memuaskan pihak pengguna biro jasa iklan. Secara garis besar sintak atau 

langkah-langkah model pembelajaran ini, yaitu (1) mengenal, (2) memahami, (3) 

merancang, (4) merevisi, dan (5) menghasilkan. Model Telusur Agen Iklan 

merupakan model pembelajaran yang diadaptasi dari metode dan strategi 
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pembelajaran yang telah ada sebelumnya, yaitu metode Creative Problem Solving, 

strategi Think Talk Write, strategi Example non Example, dan strategi Role 

Playing. Berikut ini merupakan kajian teoritis tentang metode pembelajaran 

tersebut. 

Creative Problem Solving pertama kali diperkenalkan oleh Osborn (dalam 

Huda, 2013:298) sebagai metode untuk menyelesaikan masalah secara kreatif. 

Menurut Osborn, hampir semua pemecahan masalah selalu melibatkan 6 

karakteristik yang sering disingkat OFPISA, yaitu objective finding, fact finding, 

idea finding, solution finding, dan acceptance finding. Sintak proses Creative 

Problem Solving berdasarkan kriteria OFPISA model Osborn adalah sebagai 

berikut. Pertama, objective finding, siswa mendiskusikan situasi permasalahn 

yang diajukan guru. Kedua, fact finding, siswa bertukat pendapat mengenai 

seluruh fakta yang berkaitan dengan permasalahan dari guru. Ketiga, problem 

finding, siswa mendefinisikan kembali permasalahan agar siswa lebih memahami 

dan memungkinkan menemukan solusi. Keempat, idea finding, siswa mendaftar 

gagasan-gagasan agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Kelima, 

solution finding, bertukar pikiran tentang kriteria solusi terbaik terhadap 

permasalahan. Terakhir, acceptance finding, siswa menemukan cara baru untuk 

menyelesaikan berbagai masalah secara kreatif.               

Think Talk Write adalah strategi yang memfasilitasi latihan berbahasa 

secara lisan dan tulis dengan lancer. Strategi ini diperkenalkan pertama kali oleh 

Huinker dan Laughlin (1996:82) berdasarkan pemahaman bahwa belajar adalah 

sebuah perilaku sosial. Strategi Think Talk Write mendorong siswa untuk berpikir, 

berbicara, kemudian menuliskan suatu topik tertentu. Sesuai dengan namanya, 

strategi ini memiliki sintak yang sesuai dengan urutan, yaitu berpikir atau Think, 

berbicara atau Talk, dan menulis atau Write. Pada tahap berpikir siswa secara 

individu memikirkan solusi atau kemungkinan jawaban atau membuat catatan 

tentang ide yang muncul melalui bacaan menggunakan bahasanya sendiri. Pada 

tahap berbicara siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengutarakan 

pendapatnya berdasarkan hasil membaca. Pada tahap akhir, yaitu menulis, siswa 

menuliskan ide-ide yang diperoleh pada kegiatan pertama dan kedua.       
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Example non Example merupakan strategi pembelajaran yang 

menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan materi pelajaran. 

Strategi ini bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan cara 

menganalisis kemudian mendeskripsikan pemecahan masalah dalam gambar 

(Huda, 2013:234). Langkah-langkah penerapan strategi Example non Example, 

yaitu (1) guru mempersiapkan gambar sesuai tujuan pembelajaran, (2) guru 

menampilkan gambar yang telah dipersiapkan, (3) guru memberi petunjuk dan 

memberi kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan dan menganalisis 

gambar, (4) siswa mencatat hasil diskusi analisis gambar, (5) siswa membacakan 

hasil diskusi, (6) guru memberikan pengarahan terhadap hasil diskusi siswa.  

Role playing atau bermain peran adalah suat cara penguasaan materi 

pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. 

Pengembangan imajinasi tersebut dilakukan oleh siswa dengan memerankan diri 

sebagai tokoh hidup atau benda mati (Huda, 2013:209). Role playing menekankan 

pada keterlibatan emosi dan indra pada suatu situasi permasalahan yang secara 

nyata dihadapi. Sintak strategi Role Playing ada 8 tahapan, yaitu (1) guru 

menyusun/menyiapkan scenario yang akan ditampilkan, (2) guru menunjuk 

beberapa siswa untuk mempelajari scenario, (3) guru membentuk kelompok 

siswa, (4) guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai, (5) 

guru meminta siswa yang telah ditunjuk memerankan scenario yang telah dibaca, 

(6) siswa mengamati skenario yang sedang diperagakan, (7) siswa menulis pada 

lembar kerja berdasarkan hasil pengamatan, (8) masing-masing kelompok 

menyampaikan hasil kesimpulan.    

Tujuan model Telusur Agen Iklan ini adalah untuk membuat pembelajaran 

menulis iklan lebih inovatif dan kreatif. Model ini mengajak siswa belajar dengan 

lebih berkesan dan melekat pada memorinya karena siswa mengenal sekaligus 

berperan sebagai seorang agen dari biro jasa iklan. Selain itu, model ini juga 

bertujuan untuk mengajarkan sesuatu kepada siswa dengan tahapan pembelajaran 

menulis yang terstruktur, dimulai dengan mengenal permasalahan iklan, 

memahami iklan, merancang pengetahuan dan pengalaman yang ada tentang 

iklan, merevisi hingga menampilkan karya iklan. Tahap mengenali dan 
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memahami topik memiliki tujuan untuk mengendapkan informasi. Pada tahap 

merancang, siswa dituntut untuk bekerja sama dengan teman dalam menulis. Hal 

ini bertujuan agar siswa tidak bersikap individualis. Selain itu, pada tahap 

merevisi siswa harus lapang dada menerima penilaian dari orang lain terhadap 

tulisannya dan bersedia memperbaiki jika terdapat kesalahan agar ulisan yang 

dibuat berkualitas. Proses-proses demikian akan membuat siswa mendapatkan 

ilmu dan pengetahuan dengan kegiatan pembelajaran yang bermakna. 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan kelebihan 

begitu pula pada implementasi model ini terdapat beberapa kelebihan dan 

kekurangan sebagai berikut.  

Kelebihan model Telusur Agen Iklan sebagai berikut. 

1. Kegiatan menulis menjadi lebih menarik  

2. Menambah kreativitas dalam menulis, karena banyak sumbangan ide 

3. Membuat peserta didik lebih aktif dalam mencermati kasus untuk 

dijadikan ide baru 

4. Menumbuhkan sikap kerja sama dan bertanggung jawab pada siswa  

5. Siswa memahami seluk beluk pekerjaan biro iklan 

6. Pembelajaran tidak berpusat pada guru melainkan ketergantungan positif 

antara peserta didik satu dengan yang lain 

Kekurangan model Telusur Agen Iklan sebagai berikut. 

1. Membutuhkan waktu belajar yang banyak 

2. Kesulitan menugaskan peran jika siswa tidak memahami dan berlatih 

3. Suasana diskusi cenderung memunculkan salah satu individu yang 

menonjol  

4. Pendidik harus mempersiapkan pembelajaran dengan maksimal terutama 

mengenak cara kerja biro iklan 

5. Jika guru tidak dapat mengendalikan diskusi maka kondisi kelas tidak 

terkontrol dan menimbulkan kegaduhan. 

 

Pembelajaran Menulis Iklan 

Pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya merupakan perpaduan yang 

tepat antara pemilihan bahan ajar yang merupakan aspek isi dan metode 
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pembelajaran yang sengaja didesain untuk membantu peserta didik meraih 

kompetensi yang diajarkan (Nurgiyantoro, 2013:15). Berdasarkan lampiran  

Permendikbud Nomor 24 tahun 2016  tentang KI dan KD kurikulum, 

pembelajaran menulis iklan berada di jenjang SMP kelas VIII dengan KD yang 

berbunyi menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau 

poster secara lisan dan tulis.   

Hamalik (2001:57) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu kombinasi 

yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Melalui definisi tersebut kita dapat memberikan batasan pembelajaran menulis 

iklan sebagai proses belajar memahami struktur teks iklan yang didukung oleh 

serangkaian komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran 

menulis iklan. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) memberi batasan definisi kata iklan 

sebagai berikut: (1) iklan adalah berita pesanan untuk mendorong atau membujuk 

khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan, (2) iklan 

adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, 

dipasang dalam media massa (seperti surat kabar dan majalah) atau di tempat 

umum. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Durianto (2003:7) iklan merupakan 

suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang 

untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan.  

Menurut pendapat Kriyantono (2008:174) iklan adalah bentuk komunikasi 

nonpersonal yang menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas untuk 

mempengaruhi orang membeli produk dengan membayar sejumlah biaya untuk 

media. Menurut Copley (2004) advertising is by and large seen as an art –the art 

of persuasion–and can be defined as any paid for communication designed to 

inform and/or persuade (iklan adalah sebuah seni dari persuasi dan dapat 

didefinisikan sebagai desain komunikasi yang dibiayai untuk menginformasikan 

dan atau membujuk). Berdasarkan pendapat para ahli atau pakar tersebut di atas 

dapat disimpulkan bahwa iklan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan 
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kepada masyarakat mengenai produk, jasa, atau gagasan yang ditawarkan oleh 

perorangan, perusahaan, atau pemerintah. 

Teks iklan adalah teks yang menonjolkan kelebihan sesuatu agar pembaca 

terpersuasi untuk melakukan sesuatu (Francis, 2015), misalnya ikut serta dalam 

kegiatan sosial atau mendukung program pemerintah. Teks iklan merupakan teks 

yang mempersuasi pembaca dengan menyajikan fakta, alasan, data, dasar hukum, 

nilai dan norma. Struktur teks iklan terdiri atas tesis, argumen, dan rekomendasi. 

Tesis iklan berisi nilai, atau kebiasaan baik sebagai landasan penulis mempersuasi 

pembaca. Tesis diikuti dengan argumen berupa fakta, alasan, data, dan dasar 

hukum, nilai, dan norma. Berbeda dengan jenis teks lain, teks iklan ditutup 

dengan ajakan untuk melakukan sesuatu atau yang umum disebut dengan 

rekomendasi.    

 

SINTAKS MODEL TELUSUR AGEN IKLAN 

Model Telusur Agen Iklan ini memiliki lima sintaks. Adapun pemetaan 

sintaks model menulis iklan adalah sebagai berikut. 

 

Tahapan Rincian Pelaksanaan dalam Pembelajaran 

Mengenal  Guru menampilkan video ilustrasi tentang pentingnya iklan  

 Guru bertanya jawab dengan siswa tentang pentingnya iklan 

berdasarkan video yang ditampilkan 

 Guru menggiring pemahaman siswa terpusat pada kegiatan 

periklanan. Guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan teman 

sebangku dan menulis di papan tulis tentang barang disekitar 

mereka yang diiklankan, cara mengiklankan benda tersebut, 

tempat iklan tersebut siarkan dan konsumen yang akan berminat 

membeli barang tersebut 

Memahami  Guru meminta siswa untuk berkelompok, masing-masing 

kelompok berjumlah 3 hingga 5 siswa 

 Guru memberikan arahan kepada siswa bahwa mereka adalah 

seorang agen dalam perusahaan biro iklan yang terkenal, 

masing-masing kelompok adalah tim perancang sebuah iklan 

yang sukses.  

 Guru menampilkan beberapa video iklan yang menimbulkan 

respon yang kuat 

 Guru menunjuk kelompok-kelompok untuk berpasangan, satu 

kelompok menjadi klien/perusahaan yang membutuhkan jasa 

biro iklan dan kelompok lain menjadi penyedia jasa iklan 

Merancang  Tim biro iklan bertemu klien untuk mendapat informasi tentang 

produk. Misalnya informasi tentang gambaran kelebihan dan 
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kekurangan produk, tempat iklan akan ditayangkan, tanggapan 

yang diinginkan oleh pembaca, dll 

 Tim biro iklan mulai merancang/menulis teks iklan 

 Tim biro iklan mempresentasikan iklan yang telah dibuat ke 

klien 

Merevisi  Tim biro iklan merevisi iklan yang telah dibuat berdasarkan 

masukan dari klien 

Menampilkan  Guru memberikan jeda watu selama 15 menit untuk masing 

masing kelompok berlatih untuk mempraktikkan iklan mereka.  

 Masing-masing kelompok mempraktikkan iklan mereka. 

Kegiatan ini akan direkam oleh masing masing kelompok klien 

 

Model ini dapat digunakan untuk pembalajaran bahasa Indonesia dengan 

jenis teks yang membutuhkan kreatifitas seperti misalnya teks iklan dan lebih 

terfokus pada keterampilan menulis. Model ini juga dapat digunakan dengan 

modifikasi strategi pembelajaran lain sesuai dengan kreativitas pendidik. 

Implementasi model pembelajaran ini akan lebih maksimal jika ada sarana 

pendukung yang menunjang berikut. 

1. Sarana kelas yang mendukung 

Kelas yang dimaksud dalam hal ini tidak harus ruang kelas, namun ruang 

yang digunakan kegiatan belajar mengajar, bisa di dalam kelas maupun di 

luar kelas. Sarana kelas yang mendukung akan membuat tahapan demi 

tahapan pembelajaran berjalan maksimal. Contohnya pada tahap mengenal 

dan memahami, harus tersedia LCD berserta layar proyektor yang mumpuni 

agar video yang ditampilkan sempurna. Selain itu juga adanya properti 

menarik untuk mempraktikkan iklan. 

2. Peserta didik yang kolaboratif 

Peserta didik adalah faktor yang mendominasi kegiatan pembelajaran. Oleh 

sebab itu, diusahakan dalam kegiatan pembelajaran siswa aktif dan perhatian 

sepenuhnya dalam proses pembelajaran agar target mudah dicapai.  

3. Pendidik yang inovatif 

Meskipun model pembelajaran ini berpusat pada siswa, namun peran guru 

yang inovatif tidak dapat ditinggalkan. Contohnya saat peserta didik mulai 

tidak kondusif, pendidik harus mengondisikan agar siswa kembali fokus pada 
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proses pembelajaran. Bisa diselingi oleh permainan-permainan kecil yang 

membuat siswa tidak bosan.  

4. Dapat pula ditunjang media yang kreatif 

Media juga memiliki peran yang penting, sebab model tanpa adanya media 

maka tidak akan tercipta kegiatan belajar yang maksimal. Media dalam model 

pembelajaran ini bisa seperti video iklan yang menarik, menggugah perasaan 

penikmat dan mutakhir. Media berupa kartu identitas sesuai dengan divisi 

dalam perusahaan periklanan agar siswa semakin mendalami peran sebagai 

agen biro iklan. Selain itu, dapat diperdengarkan alunan musik sebagai latar 

belakang saat siswa mempraktikkan iklan yang dibuat agar tercipta suasana 

yang menarik.  

5. Persiapan perangkat yang maksimal 

Kegiatan belajar mengajar tentu akan membutuhkan perangkat, tidak hanya 

mengutamakan peranan model tetapi perangkat pendukung model dilupakan. 

Perangkat yang dimaksud seperti bahan ajar sesuai materi, lembar kerja bagi 

siswa, dan juga lembar penilaian, semua perangkat tersebut dibuat sesuai 

dengan tahapan model Telusur Agen Iklan agar berjalan beriringan. 

 

PENUTUP 

Pembelajaran bahasa pada pendidikan dasar dan menengah diorientasikan 

pada pembelajaran berbasis teks. Teks iklan merupakan teks yang kompleks 

karena di dalamnya terdapat jenis teks lain yaitu persuasi. Kompleksnya jenis teks 

ini untuk jenjang SMP, menjadi sebab penentuan strategi yang matang dalam 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Model yang 

dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran menulis teks iklan adalah 

model Telusur Agen Iklan. Secara garis besar sintak atau langkah-langkah model 

pembelajaran ini, yaitu (1) mengenal, (2) memahami, (3) merancang, (4) merevisi, 

dan (5) menghasilkan. Model Telusur Agen Iklan adalah model pembelajaran 

menulis teks iklan yang terinspirasi dari cara kerja biro jasa periklanan.  

Model Telusur Agen Iklan merupakan model pembelajaran yang 

diadaptasi dari metode dan strategi pembelajaran yang telah ada sebelumnya, 

yaitu metode Creative Problem Solving, strategi Think Talk Write, strategi 
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Example non Example, dan strategi Role Playing. Tujuan model Telusur Agen 

Iklan ini adalah untuk membuat pembelajaran menulis iklan lebih inovatif dan 

kreatif. Model ini dapat digunakan untuk pembalajaran bahasa Indonesia dengan 

jenis teks yang membutuhkan kreatifitas seperti misalnya teks iklan dan lebih 

terfokus pada keterampilan menulis. Model ini juga dapat digunakan dengan 

modifikasi strategi pembelajaran lain sesuai dengan kreatifitas pendidik. 

Implementasi model pembelajaran ini akan lebih maksimal jika ada sarana 

pendukung yang menunjang, diantaraya sarana kelas yang mendukung, peserta 

didik yang kolaboratif, pendidik yang inovatif, ditunjang dengan media yang 

kreatif, dan persiapan perancangan pembelajaran yang maksimal.   
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ABSTRAK 

Artikel ini membahas model pembelajaran Traveler Lokal dalam 

pembelajaran teks ekposisi berbasis potensi daerah. Model tersebut 

bertitik tolak dari teori belajar konstrutivisme dan mengadaptasi 

model pembelajaran tematik. Model tersebut dimaksudkan sebagai 

salah satu model yang efektif untuk membantu siswa memahami 

teks eksposisi dengan mudah. Karakteristik model Traveler Lokal 

ini yakni (1) pembelajaran berpusat pada siswa, (2) pembelajaran 

lokalitas, (3) berbasis pengalaman, (4) konsep yang menarik, (5) 

pembelajaran berbasis interaksi, serta (6) hasil pembelajaran sesuai 

minat dan kebutuhan. Konteks penggunaan model ini berbentuk 

penugasan.  Model pembelajaran Traveler Lokal ini sangat cocok 

digunakan dalam pembelajaran teks eksposisi, karena siswa akan 

belajar secara terpadu.  

Kata Kunci: Teks eksposisi, model pembelajaran, traveler lokal, 

potensi daerah 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat 

terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Proses 

pembelajaran membutuhkan sebuah metode atau model khusus agar materi 

tersebut dapat tersampaikan dengan jelas kepada peserta didik. Menurut 

Fathurrohman (2015:29) model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Trianto 

(2013:52) mengatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dengan demikian model pembelajaran  

dapat dimaknai sebagai salah satu instrument untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Pada Kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan 

pendekatan yang berbasis teks. Pembelajaran berbasis teks ini akan melatih dan 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir runtut dan menuangkan ide 

mailto:Asriismail.unm@gmail.com
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dalam bentuk tulisan. Pembelajaran menulis yang terdapat pada tingkat SMP 

banyak sekali bentuknya, salah satunya adalah pembelajaran menulis teks 

eksposisi. Dalam pembelajaran ini siswa dituntut untuk membuat teks eksposisi 

sesuai dengan struktur teks. 

Eksposisi merupakan salah satu bentuk tulisan atau retorika yang berusaha 

untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas 

pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca uraian tersebut (Keraf, 

1982:3). Oleh karena itu, dengan pembelajaran menulis teks eksposisi, siswa 

dapat diajak untuk menuliskan ide-ide atau pikiran-pikiran mengenai suatu hal 

yang hendak dikemukakan. 

Murhiyanto (2008:141) menyatakan bahwa eksposisi merupakan tulisan 

berbentuk paparan tetapi dilengkapi dengan data-data kesaksian seperti gambar, 

grafik, foto-foto dengan tujuan memperjelas informasi yang disampaikan, Tulisan 

eksposisi bertujuan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu masalah. 

Knapss dan Watkins (2005:187) menyatakan bahwa dalam teks ekposisi 

terkandung proses fundamental dan influensial sebagai bekal pengetahuan, 

partispasi sosial, dan pembelajaran bahasa yang bertendensi pada kemahiran 

menulis ilmiah sehingga perlu diajarkan di sekolah menengah. 

Parera (1987:5) mengatakan tulisan eksposisi bertujuan untuk memberi 

informasi. Pengarang dan penulis berusaha memaparkan kejadian atau masalah 

agar pembaca dan pendengar memahami dan pengarang mempunyai sejumlah 

bukti sehingga ia berusaha menjelaskan persoalan dan kejadian ini demi 

kepentingan individu. 

Sejalan dengan landasan yuridis dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB X Pasal 

36 ayat (3) butir C yang menyatakan bahwa kurikulum disusun dengan 

memperhatikan keragaman potensi daerah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan mengharuskan sekolah-sekolah untuk mengadopsi sistem 

pembelajaran berorientasi pada pemanfaatan potensi keunggulan daerah seperti 

sumber daya alam, sumber daya manusia di masyarakat, atau lingkungan yang 

memungkinkan dapat mendukung pembelajaran.  
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Pembelajaran teks eksposisi yang dituangkan dalam bentuk tulisan terkait 

potensi daerah sangat penting. Mengingat bahwa teks eksposisi ini membuat 

siswa menjadi produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Oleh karena itu, dengan 

pengintegrasian pembelajaran teks ekposisi dengan tema potensi daerah akan 

mampu membantu memahami dan mengekplore setiap potensi daerah yang ada.  

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran teks 

eksposisi berbasis potensi daerah maka diperlukan model pembelajaran yang 

menarik dan menantang untuk siswa. Model dapat diartikan ―bentuk‖, dalam 

pemakaian secara umum model merupakan interpretasi terhadap hasil observasi 

dan pengukurannya yang diperoleh dari beberapa sistem. Sedangkan menurut 

Agus (2011: 45), model diartikan sebagai bentuk representasi akurat sebagai 

proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba 

bertindak berdasarkan model itu.  

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang 

bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang 

lain (Joyce & Weil, 1980:1). Oleh karena itu, model pembelajaran sangat penting 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan membuat suasana belajar 

lebih efektif.  

Salah satu model pembelajaran yang baik untuk pembelajaran teks 

eksposisi yaitu model pembelajaran Traveler Lokal. Model pembelajaran ini 

mengedepankan empiris untuk mengetahui setiap pembelajaran yang diberikan. 

Model pembelajaran ini akan memudahkan siswa untuk mengetahui hakikat setiap 

teks dengan hanya melihat teks ekpsosisi yang membahas tentang potensi daerah.  

 Sejumlah kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan teks ekposisi dan 

beberapa hasil penelitian yang menggunakan model tematik terkait model 

pembelaran Traveler Lokal bisa menjadi acuan dalam mengelola model 

pembelajaran. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aditya Fian (2014) yang 

berjudul Keefektifan Penggunaan Strategi Think-Talk-Write (TTW) dalam 

Pembelajaran Menulis Karangan Eksposisi Siswa Kelas X SMA Negeri 6 

Purworejo. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) terdapat perbedaan 
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signifikan dalam menulis teks eksposisi yang menggunakan strategi think-talk-

write dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran tanpa menggunakan 

strategi think-talk-write, (2) strategi think-talk-write digunakan dalam 

pembelajaran menulis karangan ekposisi pada peserta didik kelas X SMA Negeri 

6 Purworejo. Kedua, Heri Susanto dan Roekhan (2016) yang berjudul 

Pengembangan Buku Pintar Elektronik (BPE) Teks Eksposisi bagi Siswa SMP 

Kelas VII. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi tautan 

relatif dalam BPE membuat tampilan BPE sederhana dan tidak perlu membuat 

tautan ulang ketika BPE digunakan di komputer atau laptop manapun. Ketiga, 

penelitian oleh Nanik Susilowati (2015) yang berjudul Pengembangan Bahan 

Ajar Teks Eksposisi untuk Siswa Kelas VII SMP/MTs. Perbedaan kajian ini dengan 

ketiga penelitian tersebut adalah fokus pada penulis teks ekposisi yang berbasis 

potensi daerah. Siswa-siswi akan lebih diarahkan pada bagaimana menulis teks 

eksposisi dengan memerhatikan keunggulan setiap daerahnya yang menggunakan 

model Traveler Lokal.  

 

HAKIKAT MODEL PEMBELAJARAN TRAVELER LOKAL 

Landasan Teoretis dan Filosofis 

 Model pembelajaran Traveler Lokal  adalah model pembelajaran yang 

memanfaatkan potensi sumber daerah sebagai objeknya. Traveler Lokal ini 

mengonstruk pembelajaran dengan cara menginvestigasi data-data mengenai suatu 

daerah dalam bentuk narasi dengan tujuan memahami bentuk teks.  

 Model Traveler Lokal ini bertitik tolak dari teori belajar konstrutivisme. 

Konstruktivisme memandang belajar sebagai suatu proses pembentukan 

pengetahuan yang harus dilakukan. Tasker (1992:32) menekankan tiga hal dalam 

teori belajar konstruktivisme, yaitu: (1) peran aktif siswa dalam mengonstruksi 

pengetahuan secara bermakna, (2) kaitan antara gagasan dalam pengkonstruksian 

secara bermakna, dan (3) kaitan antara gagasan dengan informasi baru yang baik. 

Sanjaya  (2013:223) bahwa teori konstruktivisme merupakan suatu teori yang 

dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget yang menegaskan bahwa 

pengetahuan dibangun dalam pikiran anak melalui asimilasi dan akomodasi. 

Asimilasi adalah penyerapan informasi baru dalam pikiran, sedangkan akomodasi, 
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adalah menyusun kembali struktur pikiran, karena adanya informasi baru, 

sehingga informasi tersebut mempunyai tempat.  

 Menurut Thobroni (2015:92) menjelaskan karakteristik atau ciri 

pembelajaran secara konstruktivisme sebagai berikut. 

a. Memberi peluang kepada pembelajar untuk membina pengetahuan baru 

melalui keterlibatannya dalam dunia sebenarnya. 

b. Mendorong ide-ide pembelajar sebagai panduan merancang pengetahuan. 

c. Mendukung pembelajar secara koperatif. 

d. Mendorong dan menerima usaha dan hasil yang diperoleh pembelajar. 

e. Mendorong pembelajar mau bertanya dan berdialog dengan guru. 

f. Menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan 

hasil pembelajaran. 

g. Mendorong proses inkuiri pembelajar melalui kajian dan eksperimen. 

 Madel Traveler Lokal digunakan dalam pembelajaran untuk 

mengidentifikasi setiap daerah terkait potensi yang dimiliki. Model Traveler 

Lokal ini dimaksudkan sebagai tim yang bertugas menjelajah setiap keunggulan 

yang ada pada suatu daerah. Model ini diambil dari sebuah konstruksi mengenai 

pendidikan berbasis potensi daerah.  

Pendidikan berbasis potensi daerah telah ditegaskan Pasal 37 Ayat (1) 

yang menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah wajib 

memuat keterampilan atau kejuruan dan muatan lokal. Selain itu, dalam Peraturan 

Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB III 

Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa Kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk 

lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal. 

Oleh karena itu, pendidikan berbasis potensi daerah dan keunggulan lokal menjadi 

hal wajib untuk dipelajari dalam jenjang sekolah. 

Model pembelajaran Traveler Lokal mengadaptasi model pembelajaran 

tematik. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran tematik sangat dipengaruhi 

oleh tiga aliran filsafat berikut: (1) progresivisme, (2) konstruktivisme, dan (3) 

humanisme (Rusman, 2013:255).  Karakteristik model pembelajaran tematik ini 

sebagai berikut: (1) berpusat kepada siswa, (2) memberikan pengalaman langsung, 
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(3) fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling 

berkaitan dengan kehidupan siswa, (4) bersifat fleksibel, dan (5) menggunakan 

prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan (Rusman, 2013: 258—259).  

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembelajaran tematik dapat dilakukan 

dengan memilih tema yang mengacu pada siswa terkait pemecahan masalah. 

Melalui suatu permasalahan siswa dituntut menemukan sebuah solusi. Dengan 

demikian, proses pembelajaran tersebut memberikan pengalaman langsung yang 

nyata kepada siswa. Hal itulah yang mendasari lahirnya model pembelajaran 

Traveler Lokal yang berbasis potensi daerah.  

 

Tujuan Pembelajaran Model Traveler Lokal 

Model pembelajaran Traveler Lokal ini dimaksudkan sebagai salah satu 

model yang efektif untuk membantu siswa memahami teks eksposisi dengan 

mudah. Dengan model pembelajaran traveler siswa akan dipermudah memahami 

teks eksposisi yang terintegrasi dengan disiplin ilmu lain yang terkait dengan 

potensi daerah. Misalnya, siswa mengindentifikasi informasi teks ekposisi yang 

berbasis potensi daerah melalui pengembaraan di artikel ilmiah popular atau pada 

media koran atau online.  

Adapun tujuan model pembelajaran Traveler Lokal secara rinci akan 

dipaparkan sebagai berikut. 

1. Siswa dengan mudah mengindetifikasi struktur teks ekposisi karena 

berkaitan dengan potensi daerah yang ada di Indonesia. 

2. Membantu siswa secara tidak langsung memahami keunggulan lokal yang 

ada setiap daerah di Indonesia. 

3. Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan 

informasi. 

4. Menumbuhkan kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai 

luhur yang diperlukan dalam kehidupan, terutama penghargaan akan setiap 

potensi yang ada pada daerah. 

5. Membantu siswa untuk lebih mencintai daerahnya. 

6. Membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diajarkan.  
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Karakteristik Model Pembelajaran Traveler Lokal 

 Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah, model pembelajaran 

Traveler Lokal yang mengadptasi model pembelajaran tematik, memiliki beberapa 

kesamaan, terutama mengenai karakteristik. Hanya saja, model pembelajaran 

Traveler Lokal ini tidak bersifat fleksibel seperti yang terdapat pada model 

pembelajaran Tematik. Karakteristik model pembelajaran Traveler Lokal sebagai 

berikut. 

1. Pembelajaran Berpusat pada Siswa 

Model pembelajaran Traveler Lokal ini menjadikan siswa sebagai subjek 

utama. Siswa diberikan kebebasan untuk melakukan penelusuran berbagai teks 

yang terkait pembelajaran. Siswa sebagai subjek pembelajaran, sementara 

guru hanya bertindak sebagai fasilitator.  

2. Pembelajaran Lokalitas 

Model pembelajaran Traveler Lokal ini mengarahkan siswa belajar dengan 

mengaitkan isu atau potensi daerah yang ada di Indonesia. Siswa belajar 

bahasa Indonesia dengan tema-tema yang berkaitan dengan keunggulan-

keunggulan yang ada di daerah kemudian dieksplorasi untuk diketahui oleh 

masyarakat atau orang lain.  

3. Berbasis Pengalaman 

Model pembelajaran Traveler Lokal ini berfokus pengetahuan siswa yang 

berkaitan dengan pengalaman kehidupan siswa 

4. Konsep yang Menarik 

Model pembelajaran Traveler Lokal ini merupakan sebuah model yang 

mendorong siswa untuk memahami sebuah konsep pembelajaran secara 

menarik. Dengan berbagai contoh yang diberikan akan menjadi proses belajar 

di kelas akan lebih mudah dipahami apalagi dengan menampilkan beberapa 

gambar di setiap teks.  

5. Pembelajaran Berbasis Interaksi 

Model pembelajaran Traveler Lokal ini mengarahkan siswa untuk 

membangun intraksi. Pasalnya, dengan model ini siswa tidak hanya 
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menemukan, mengidentifikasi, atau menuliskan akan tetapi juga memaparkan 

hasil-hasil temuan, identifikasi, dan tulisannya di hadapan teman-temannya.  

6. Hasil Pembelajaran Sesuai dengan Minat dan Kebutuhan 

Seperti hal konsep pembelajaran Tematik, model pembelajaran Traveler ini 

juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengoptimalkan potensi 

dan keinginannya. Semisal, siswa diberikan kesempatan untuk menentukan 

jenis-jenis potensi daerah yang ada di Indonesia, seperti budaya, sejarah, 

SDM, pariwisata, atau pertanian dan lain sebagainya.  

 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN TRAVELER LOKAL 

Konteks Penggunaan dan Sarana Pendukung 

Konteks penggunaan Model Traveler Lokal dapat dilakukan dengan 

memberikan penugasan kepada siswa. Guru memaparkan mengenai esensi potensi 

daerah kemudian mengarahkan siswa untuk mencari, mengidentifikasi, dan 

menginformasikan potensi-potensi yang ada di daerah siswa. Penugasan ini dapat 

dilakukan dengan cara siswa mencari data-data atau fakta-fakta melalui tulisan 

ilmiah, surat kabar, media online dan berbagai sumber referensi lainnya.  

Berbagai kegunaan Traveler Lokal yang menjadi sumber motivasi siswa. 

Pembelajaran model ini berusaha menanamkan kecintaan siswa terhadap 

daerahnya. Traveler Lokal juga menjadikan daerah sebagai sumber atau bahan 

pembelajaran, sehingga siswa dapat menggunakan hal tersebut selain untuk 

kepentingan pembelajaran juga menjadikan sebagai bahan informasi yang baik 

untuk masyarakat.  

Pada dasarnya, sarana pendukung Traveler Lokal ini berupa teks-teks yang 

terkait dengan potensi daerah yang ada di Indonesia atau yang ada di daerah 

masing-masing siswa. Guru menyiapkan berbagai tulisan teks ekposisi dari koran, 

majalah, karya ilmiah, atau media-media during. Guru menampilkan melalui slide 

yang dibumbui dengan penggunaan media gambar sebagai alat untuk 

menyemangati siswa. Beberapa alat elektronik juga bisa menjadi sumber sarana 

pendukung, seperti laptop, kamera, dan infocus.  
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Sintak Model Pembelajaran Traveler Lokal dalam Pembelajaran Teks 

Eksposisi 

 Sintaks model pembelajaran Traveler Lokal pada dasarnya mengadopsi 

dari beberapa langkah-langkah (sintak) pembelajaran terpadu. Secara umum 

sintaks tersebut mengikuti tahap-tahap yang dilalui dalam setiap model 

pembelajaran yang meliputi tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaanm dan tahap evaluasi. Model ini diterapkan di kelas VIII dalam 

pembelajaran menulis eksposisi, yaitu pada Kompetensi Dasar 3.5. 

Mengindentifikasi informasi teks ekposisi berupa artikel ilmiah popular dari 

koran/majalah yang didengar atau dibaca.  

 Langkah-langkah tersebut dipaparkan secara mendetil, dan memiliki 

beberapa perbedaan dengan sintaks model pembelajaran yang lain. Langkah-

langkah tersebut sebagai berikut. 

1. Tahap Perencanaan 

a. Guru memilih kajian materi, standar kompetensi dasar, dan indikator 

b. Guru mengintegrasikan kajian materi tersebut dengan potensi daerah 

c. Guru menjelaskan mengenai hakikat teks eksposisi 

d. Guru memaparkan jenis-jenis teks ekposisi yang dimuat dalam 

koran/media cetak 

e. Guru menjelaskan kaitan teks ekposisi dengan potensi daerah 

2. Tahap Pelaksanaan 

Prinsip utama dalam model pembelajaran ini adalah guru menjadi 

fasilitator, memberikan tanggung jawab kepada setiap individu dan kelompok, dan 

mengakomodasi ide-ide yang muncul. 

a. Guru menjelaskan tema potensi daerah sebagai tugas menemukan teks 

eksposisi 

b. Guru membentuk sebanyak 5 kelompok (Pertanian, Pariwisata, Budaya, 

Hisoris, dan SDM) 

c. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mencari teks yang berkaitan 

dengan potensi daerah (Mengidentifikasi topik, melakukan investigasi, 

menyiapkan laporan) 
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d. Siswa melakukan presentasi kelompok dari hasil identifikasi dan 

investigasi yang dilakukan.  

e. Guru mengamati diskusi yang di kelas yang membahas tentang teks 

eksposisi 

f. Guru menugaskan mencari teks ekposisi yang terdapat di dalam 

koran/majalah. 

 

3. Tahap Evaluasi 

 Pada tahap ini, guru mengontrol hasil penelusuran siswa mengenai teks 

ekposisi yang diperoleh dari koran dan mengindentifikasi kemampuan siswa 

dalam memahasi teks eksposisi secara holistik. Berikut langkah-langkah yang 

ditempuh guru dalam tahap evaluasi sebagai berikut. 

a. Guru memberikan kesempatan siswa untuk saling mengomentari 

mengenai hasil penelusuran tiap kelompok 

b. Guru menjelaskan kembali mengenai ciri-ciri teks eksposisi yang 

terkandung dalam teks 

c. Guru mengakhiri memberikan evaluasi hasil diskusi dan menyimpulkan 

 

Kelebihan dan Kekurangan Model Traveler 

 Setiap model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, 

begitupun model pembelajaran Traveler Lokal. Kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran Traveler Lokal ini sebagai berikut. 

a. Kelebihan  

1. Menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar pembelajaran,  

2. Siswa akan lebih memahami potensi daerahnya, 

3. Mengajarkan siswa membangun kerjasama 

4. Siswa belajar berpikir sistematis 

b. Kekurangan 

1. Membutuhkan banyak waktu untuk mengindentifikasi melalui 

koran/media cetak 

2. Membutuhkan biaya relatif banyak 

3. Ketersedian koran/media cetak yang tidak sama setiap daerah 
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4. Jumlah berita yang memuat tentang potensi daerah masih relatif sedikit. 

 

SIMPULAN 

 Model pembelajaran Traveler Lokal merupakan model pembelajaran yang 

menekankan keterlibatan siswa untuk mengidentifikasi keunggulan lokal setiap 

daerah yang ada di Indonesia. Traveler Lokal ini mengkonstruk pembelajaran 

dengan cara menginvestigasi data-data mengenai suatu daerah dalam bentuk 

narasi dengan tujuan memahami bentuk teks. Model pembelajaran Traveler Lokal 

ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran teks eksposisi, karena siswa akan 

belajar secara terpadu. Model Traveler Lokal ini masih sebatas konseptual 

sehingga diperlukan penerapan secara langsung untuk menentukan efektivitas 

model tersebut.  
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ABSTRACT 

This article aims to describe the role-playing activity in learning 

legend as a realization of one of local wisdom in Minangkabau 

culture, namely kato nan ampek. The reason why the legend text is 

chosen is because legend is a folktale that tells the origin of an area 

so that legend automatically contains cultural values. The role-

playing activity is the last basic competency which has to be 

fulfilled in learning legends. This role-playing activity is expected 

to instill cultural values found from the texts into students so that 

those values can be realized in their daily life. 

 

Keywords: role-playing, legends, Minangkabau culture, kato 

nan ampek 

 

 

ABSTRAK 

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan kegiatan bermain peran 

dalam pembelajaran legenda sebagai sebuah realisasi dari salah 

satu kearifan lokal budaya Minangkabau, yaitu kato nan ampek. 

Alasan teks legenda tersebut dipilih adalah karena legenda 

merupakan cerita rakyat yang menceritakan asal-usul suatu daerah 

sehingga legenda secara otomatis mengandung nilai-nilai budaya. 

Kegiatan bermain peran merupakan kompetensi dasar terakhir yang 

harus terpenuhi dalam pembelajaran legenda. Kegiatan bermain 

peran ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai budaya yang 

terdapat dalam teks-teks legenda ke dalam diri siswa sehingga 

nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupannya sehari-

hari. 

 

Kata kunci: bermain peran, legenda, budaya Minangkabau, 

kato nan ampek 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran bahasa Indonesia seharusnya tidak hanya mengajarkan 

bahasa kepada siswa, tetapi juga cara berbahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi 

berkaitan dengan etika. Etika berbahasa masyarakat Indonesia pada dasarnya 

mengandung unsur budaya di daerah tempat pengguna bahasa itu tinggal. Etika 

berbahasa dapat melekat dalam diri siswa jika ditanamkan kemudian dibiasakan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Budaya Minangkabau yang berhubungan dengan bahasa adalah 

penggunaan kato nan ampek. Kato nan ampek menjadi acuan masyarakat 

Minangkabau dalam berkomunikasi, baik dengan orang yang lebih tua, lebih 

muda, sebaya, atau orang yang disegani di lingkungannya. Navis (1986:230) 

menyebutkan orang Minangkabau selalu menuntut penghargaan yang sama, 

bahkan dalam sopan santun berbicara. Penerapan kato nan ampek biasanya secara 

tidak langsung diajarkan di keluarga sehingga tertanam dalam diri anak untuk 

menggunakan bahasa yang baik sesuai penerima tutur. Selain itu, ajaran 

berkomunikasi tersebut juga diajarkan di sekolah. 

Sebelumnya, untuk mengenal budaya Minangkabau, siswa menerima mata 

pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) di sekolah sesuai Perda Nomor 2 

tahun 2009 pasal 14 ayat 3 tentang penyelenggaraan pendidikan yang isinya 

memuat tentang pelaksanaan mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) 

dan pendidikan Alquran untuk seluruh jenjang pendidikan. Melalui mata pelajaran 

BAM siswa belajar adat istiadat dalam Minangkabau, cara berpakaian, etika 

berbahasa, dan hal-hal yang berhubungan dengan budaya Minangkabau. Namun, 

mulai tahun 2016 Perda Nomor 2 tahun 2009 pasal 14 ayat 3 dibatalkan sehingga 

BAM tidak lagi dijadikan mata pelajaran di sekolah dalam Kurikulum 2013. Hal 

ini berdampak pada pengetahuan siswa terhadap budaya daerahnya sendiri, 

termasuk etika berbahasa. Oleh karena itu, mata pelajaran Bahasa Indonesia 

memiliki peranan penting untuk menjadi penyambung nilai-nilai budaya ke dalam 

diri siswa.   

Nilai-nilai budaya akan mudah diingat oleh siswa jika siswa telah 

mengaplikasikannya, bukan sekadar mempelajari. Salah satu kegiatan 
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pembelajaran yang berhubungan dengan aplikasi adalah bermain peran. Proses 

bermain peran (role playing), menurut Joyce dkk. (2011:32), berperan 

mentransfer dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai, dan persepsi 

siswa. Dalam Kurikulum 2013, setiap materi selalu diakhiri dengan kompetensi 

dasar yang berisi kegiatan produktif, menulis atau berbicara. Di sinilah, pada 

kegiatan produktif, guru berperan untuk menanamkan nilai budaya pada diri 

siswa. 

Salah satu teks dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang lekat dengan 

budaya daerah adalah legenda. Lukens (dalam Nurgiyantoro, 2016:182) 

menyebutkan legenda bagian dari cerita rakyat yang berisi tokoh, peristiwa, atau 

tempat-tempat nyata yang mempunyai kebenaran sejarah. Dalam legenda terdapat 

unsur-unsur budaya, termasuk etika berbahasa. Oleh karena itu, pemilihan legenda 

Minangkabau, selain untuk memperkenalkan legenda setempat kepada anak-anak, 

juga untuk menanamkan budaya Minangkabau khususnya kato nan ampek. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk 

memaparkan kegiatan bermain peran dalam pembelajaran legenda untuk 

merealisasikan budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau yang difokuskan 

dalam kegiatan bermain peran ini adalah penggunaan kato nan ampek dalam 

berkomunikasi. 

 

BAHASAN UTAMA 

Kato nan Ampek dalam Budaya Minangkabau 

Dari segi etika berbicara, Minangkabau mengenal istilah kato nan ampek. 

Cara berbahasa masyarakat Minangkabau dalam menggunakan kato nan ampek 

akan membawa penggunanya menjadi masyarakat yang memiliki sopan santun 

dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, kato nan ampek  menjadi acuan penting 

dalam mempelajari budaya Minangkabau, khususnya dalam berbahasa. 

Kato nan ampek terdiri dari empat cara berkata-kata, yakni kato mandata, 

kato mandaki, kato manurun, dan kato malereng (Navis 1986:230). Berikut 

penjelasan mengenai keempat jenis kato nan ampek tersebut. 
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Pertama, kato mandata ialah bahasa orang seusia atau sepergaulan. Menurut 

Wahid (2014:111), penggunaan kato mandata berlangsung antara yang setara, 

akrab, sering digunakan oleh ―remaja‖, sering menggunakan bahasa pasaran, 

kata-kata tidak lengkap dan kalimat pendek-pendek, dan sering menggunakan 

bahasa slang. Kato mandata dapat digunakan dalam komunikasi antarpribadi, 

komunikasi kelompok, dan gabungan antara keduanya. Komunikasi antarpribadi 

dengan menggunakan kato mandata berlangsung secara tatap muka, dapat 

berlangsung secara simultan dalam hubungan yang akrab, rileks, dan spontan. 

Kato mandata dapat digunakan untuk beruding, mendiskusikan pekerjaan, 

menyampaikan unek-unek dan keluh-kesah, menda-maikan, memberi nasihat, dan 

bagarah (bercanda). 

Kedua, kato mandaki ialah bahasa orang yang lebih rendah kedudukannya 

kepada orang yang lebih tinggi kedu-dukannya.  Menurut Wahid (2014:111), 

penggunaan kato mandaki adalah dari bawahan kepada atasan, tata bahasa rapi, 

ungkapan jelas, penggunaan kata lengkap, dan hubungan komu-nikator dengan 

komunikan akrab. Bentuk komunikasi dalam kato mandaki adalah komunikasi 

antarpribadi dan komunikasi kelompok. Komunikasi antarpribadi berlangsung 

secara tatap muka, hubungan yang akrab, rileks, dan spontan. Komunikasi 

antarpribadi dengan kato mandaki dapat digunakan untuk memberikan informasi, 

mengusulkan, memohon, minta petunjuk, melapor, dan menyampaikan keluh 

kesah. Komunikasi kelompok dalam kato mandaki dapat berlangsung di waktu 

berlangsungnya ceramah dan pidato. Meskipun jarang terjadi, kato mandaki dalam 

komunikasi kelompok dapat digunakan untuk mengemukakan pendapat, bantahan, 

memohon, minta petunjuk, dan melapor.  

Ketiga, kato manurun ialah bahasa orang yang lebih tinggi kedudukannya 

kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Menurut Wahid (2014:111), 

penggunaan kato manurun tampak pada tata bahasa rapi, kalimat pendek-pendek 

dan tegas, sering didominasi oleh yang ditinggikan. Komunikasi antarpribadi 

berlangsung secara tatap muka, simultan dalam hubungan yang akrab, rileks, dan 

spontan. Komunikasi antarpribadi digunakan untuk memberi informasi, mengajar, 

memberi nasihat, memberi perintah, memuji, menghibur, dan mengatasi konflik. 
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Komunikasi kelompok dalam kato manurun berupa pidato dan ceramah, agak 

kaku karena sering berlangsung satu arah. Komunikasi kelompok dalam kato 

manurun digunakan untuk menyampaikan wejangan dan harapan, pengarahan, 

bim-bingan, perintah, dan penyampaian ide-ide baru.  

Keempat, kato malereng ialah bahasa antara orang yang saling menyegani 

yang banyak menggunakan kata-kata yang tidak bermakna kamus (sindiran). 

Menurut Wahid (2014:111), penggunaan kato malereng adalah antara orang yang 

sebaya dan saling menyegani, biasanya untuk menghindari saling menyakiti, 

kesan marah, dan konflik langsung, tata bahasa rapi, kalimat dan kata-kata 

bersayap, dan dipahami setelah dipikirkan. Kato malereng biasanya digunakan 

untuk menyampaikan kekecewaan secara halus dan tidak langsung, mengajar 

tanpa mengajar, memerintah tanpa memerin-tah, meminta tanpa meminta, 

memperbaiki kinerja, memberi informasi, berdiskusi, dan bagarah (bercanda). 

Navis (1986:230) menyebutkan bahwa kato malereng didasari oleh peribahasa 

yang berbunyi, ―Manusia tahan kias, kerbau tahan palu‖.  

Berdasarkan empat jenis cara berbahasa menurut kato nan ampek tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki aturan dalam 

berkomunikasi. Aturan tersebut didasari oleh penerima tutur dan tujuan 

berkomunikasi.Penggunaan cara berbahasa yang tidak tepat akan membuat 

penutur dicap tidak memiliki sopan-santun. 

 

Legenda dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Setiap daerah di Indonesia memiliki legenda. Legenda menjadi menarik 

karena melalui legenda masyarakat dapat mengetahui asal-usul suatu tempat. 

Biasanya legenda dikemas berupa cerita sehingga terdapat tokoh dan peristiwa 

besar yang dikisahkan. Seperti yang dijelaskan oleh Lukens (dalam Nurgiyantoro, 

2016:182) bahwa legenda bagian dari cerita rakyat yang berisi tokoh, peristiwa, 

atau tempat-tempat nyata yang mempunyai kebenaran sejarah. Legenda dapat 

dipahami sebagai cerita magis yang sering dikaitkan dengan tokoh, peristiwa, dan 

tempat-tempat nyata (Mitchell dalam Nurgiyantoro, 2016:182). Menurut 

Nurgiyantoro (2016:182), legenda dianggap sebagai cerita yang bersifat historis 
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walau fakta yang dianggap sebagai fakta itu kadar kesejarahannya masih sering 

dipertanyakan.  

Legenda dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (1) legenda tokoh, (2) legenda 

tempat, dan (3) legenda peristiwa (Nurgiyantoro, 2016:182). Berikut penjabaran 

ketiga jenis legenda tersebut beserta contohnya. 

Pertama, legenda tokoh. Legenda tokoh dimaksudkan sebagai sebuah cerita 

legenda yang mengisahkan pertokohan seorang tokoh. Legenda tokoh mirip 

dengan mitos kepahlawanan yang menceritakan kehebatan, kesaktian, kebijakan, 

atau kualifikasi jati dirinya yang lain. Dalam Minangkabau yang termasuk legenda 

tokoh adalah seperti Legenda Tuanku Taram. 

Kedua, legenda tempat peninggalan. Legenda tempat peninggalan 

dimaksudkan sebagai cerita yang berkaitan dengan peninggalan atau asal-usul 

terjadinya sesuatu dan penamaan tempat-tempat tertentu. Legenda Danau 

Maninjau adalah contoh legenda tempat peninggalan di Minangkabau. 

Ketiga, legenda peristiwa adalah adanya peristiwa-peristiwa besar tertentu 

yang kemudian menjadi legenda. Legenda yang berkaitan dengan peristiwa besar 

tersebut tidak dapat dipisahkan dengan tokoh besar yang dilegendakan. Dari 

daerah Minangkabau, contoh legenda peristiwa seperti Legenda Malin Kundang. 

 

Kato nan Ampek  pada Kegiatan Bermain Peran dalam Pembelajaran 

Legenda 

Dalam pembelajaran legenda, siswa tidak hanya mempelajari teks legenda 

tetapi juga akan mempelajari budaya tempat legenda itu berasal. Hal ini 

disebabkan legenda menjadi refleksi budaya masyarakat setempat. Oleh karena 

itu, legenda Minangkabau akan menampilkan suasana latar di Minangkabau, 

kebiasaan masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari, hingga cara 

berbicara orang Minangkabau atau yang disebut kato nan ampek. 

Etika berbicara kato nan ampek dalam teks legenda dapat dilihat pada 

interaksi antartokoh. Menurut Nurgiyantoro (2016:222), tokoh menjadi fokus 

perhatian anak-anak saat membaca cerita karena terdapat pelukisan fisik maupun 

karakter yang disandangnya.  Tokoh-tokoh cerita hadir sebagai seseorang yang 
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berjati diri. Setiap tokoh hadir dengan kualifikasi sehingga dapat dibedakan antara 

tokoh yang satu dengan yang lain (Lukens dalam Nurgiyantoro, 2016:223). Dalam 

legenda, biasanya terdapat tokoh yang memerankan anak dan orang tua. Dari 

tokoh dalam legenda itulah muncul etika berbicara sesuai dengan kato nan ampek. 

Seorang anak kepada ibunya hendaklah menggunakan kato mandaki. Seorang 

anak kepada kawannya hendaklah menggunakan kato mandata. Seorang ayah 

kepada anaknya hendaklah menggunakan kato manurun. Dialog antartokoh yang 

segan-menyegani hendaklah menggunakan kato malereng. 

Saat siswa mempelajari legenda dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

khususnya pada daerah Minangkabau, siswa dapat pula mempelajari kato nan 

ampek sesuai dengan kebudayaan daerah Minangkabau. Realisasi kato nan ampek 

tersebut dapat dipraktikkan secara nyata pada kegiatan bermain peran.  

Proses bermain peran (role playing), menurut Joyce dkk. (2011:32), 

berperan untuk (1) mengeksplorasi perasaan siswa, (2) mentransfer dan 

mewujudkan pandangan mengenai perilaku, nilai, dan persepsi siswa, (3) 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan tingkah laku, dan (4) 

mengeksplorasi materi pelajaran dalam cara yang berbeda. Mengenai manfaat 

bermain peran, Bowman (dalam Daniau, 2016:427) menambahkan, ―Education 

Role Play Games also aims to improve the participants‘ ability to manage the 

unexpected, to increase communication and leadership skills, to develop 

assertiveness and a better understanding of their reality.‖ 

Pembelajaran akan lebih bermakna dan mudah diingat oleh siswa jika siswa 

berhasil mengaplikasikannya. Menurut Shaftel (dalam Joyce, dkk. 2011: 325), 

memainkan peran akan membuat nilai menjadi nyata jika dianalisis dengan benar. 

Daniau (2016:439) menambahkan selama bermain peran, pemain berinteraksi 

dengan lingkungannya dengan mengadaptasi permainan mereka sesuai dengan 

karakter dan situasi yang dihadapi. Itu berarti, legenda Minangkabau yang 

mengandung kato nan ampek diperankan oleh siswa agar siswa dapat mengetahui 

penggunaan kato nan ampek secara nyata. Pengetahuan siswa tentang kato nan 

ampek dapat diterapkan dalam kehidupannya masing-masing setelah kegiatan 

bermain peran. Seperti yang dijelaskan oleh Simkins (2008:351) bahwa para 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

529 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

pemain dalam kegiatan bermain peran dapat menghubungkan peran mereka ke 

dalam kehidupan mereka sendiri. 

 

Kegiatan Bermain Peran dalam Pembelajaran Legenda  

Kegiatan bermain peran dalam pembelajaran legenda terdapat pada 

kompetensi dasar terakhir dalam pembelajaran legenda kelas VII semester 2, yaitu 

Kompetensi Dasar 4.12 ―Memerankan isi fabel/legenda daerah setempat yang 

dibaca dan didengar. Sebelumnya siswa telah melewati proses mengidentifikasi 

informasi tentang legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar, 

menceritakan kembali legenda yang dibaca atau didengar, dan menelaah struktur 

dan kebahasaan legenda yang dibaca dan didengar 

Shaftel (dalam Joyce, dkk, 2011:332) menyatakan bahwa kegiatan bermain 

peran terdiri atas sembilan langkah, yaitu (1) memanaskan suasana kelompok, (2) 

memilih partisipan, (3) mengatur latar tempat kejadian, (4) menyiapkan peneliti, 

(5) pemeranan, (6) diskusi dan evaluasi, (7) memerankan kembali, (8) berdiskusi 

dan mengevaluasi, dan (9) saling berbagi dan mengembangkan pengalaman. 

Untuk kebutuhan pembelajaran legenda, tahap kegiatan bermain peran tersebut 

dapat dibatasi menjadi tujuh tahap dengan pengurangan tahap ketujuh dan 

kedelapan. Hal ini dikarenakan tujuan pembelajaran bermain peran pada legenda 

Minangkabau ini adalah agar siswa dapat memerankan legenda yang dibaca 

sekaligus mengetahui bentuk nyata penerapan kato nan ampek. Selain itu, jumlah 

tahap dalam pembelajaran bermain peran juga mempertimbangkan alokasi waktu 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP. 

Sebelum memulai pembelajaran pemeranan legenda, perangkat 

pembelajaran yang harus disiapkan guru adalah (1) RPP, (2) legenda Sumatera 

Barat, (3) lembar pengamatan kegiatan pemeranan/bermain peran. 

Untuk melaksanakan kegiatan pemeranan, terdapat tujuh langkah 

pembelajaran yang dimodifikasi dari langkah pembelajaran yang digagas Shaftel. 

Keenam langkah tersebut beserta rincian kegiatannya terdapat pada Tabel 1 

berikut. 
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Tabel 1. Langkah Bermain Peran dalam Pembelajaran Legenda 

No. Langkah Bermain Peran dalam Pembelajaran Legenda 
Alokasi 

Waktu 

1. Memanaskan Suasana Kelompok 

a. Guru memperkenalkan beberapa legenda untuk dipilih 

b. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Jumlah siswa 

tiap kelompok disesuaikan dengan judul legenda. 

 

5 menit 

2.  Memilih Partisipan 

a. Guru menjelaskan tentang kato nan ampek 

b. Guru meminta siswa untuk membaca legenda dan 

menggarisbawahi bagian yang termasuk kato nan ampek 

c. Guru meminta siswa untuk memilih pemain yang akan 

melakukan peran 

 

10 

menit 

3.  Mengatur Latar Tempat Kejadian 

a. Guru meminta siswa untuk mengatur sesi-sesi kejadian dalam 

legenda dengan menonjolkan latar Minangkabau 

b. Guru menegaskan kembali mengenai kato nan ampek  dalam 

legenda 

 

5 menit 

4.  Menyiapkan Peneliti 

a. Guru membagikan lembar pengamatan kepada semua siswa 

b. Guru menjelaskan bahwa kelompok yang tidak tampil bertugas 

mengamati penampilan kelompok yang tampil 

 

5 menit 

5. Pemeranan 
a. Guru meminta siswa untuk memulai kegiatan bermain peran  

20 

menit 

6. Diskusi dan Evaluasi 

a. Guru meminta siswa yang tidak tampil untuk mengulas 

pemeranan 

b. Guru dan siswa mendiskusikan kandungan kato nan ampek 

dalam pemeranan legenda yang baru saja dilakukan 

c. Guru dan siswa mengevaluasi pemeranan legenda 

15 

menit 

7. Saling Berbagi dan Mengembangkan Pengalaman 

a. Guru dan siswa membahas isi legenda yang diperankan dengan 

kehidupan sehari-hari 

b. Guru dan siswa menghubungan kato nan ampek dalam legenda 

dengan kehidupan sehari-hari 

10 

menit 

 

Sebelum pembelajaran bermain peran berlangsung, guru menyediakan teks 

legenda Minangkabau yang didalamnya terlihat jelas penggunaan kato nan ampek. 

Jika tidak, guru dapat memodifikasi teks untuk memunculkan kato nan ampek 
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dalam teks legenda. Berikut contoh teks legenda berjudul Asal-Usul Danau 

Maninjau. 

ASAL-USUL DANAU MANINJAU 

  

Sebagai tempat wisata, tentu Danau Maninjau sudah dikenal banyak orang. 

Keindahannya termasyur, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di 

mancanegara. Konon, danau yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, 

Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, itu dulunya berupa gunung berapi. 

Lalu, mengapa gunung berapi itu berubah menjadi danau? Begini ceritanya. 

Tersebutlah di salah satu perkampungan kaki Gunung Tinjau tinggal 

sepuluh orang bersaudara, sembilan lelaki dan seorang perempuan. Oleh 

penduduk sekitar, sembilan lelaki: masing-masing bernama Kukuban, Kudun, 

Bayua, Malintang, Galapuang, Balok, Batang, Bayang, dan Kaciak itu disebut 

Bujang Sembilan. Sementara itu, adik perempuan mereka bernama Siti Rasani, 

akrab dipanggil Sani. Karena kedua orang tua mereka telah meninggal, 

Kukubanlah yang dipercaya menjadi kepala rumah tangga. Sebagai anak sulung, 

Kukuban pula yang selalu membuat keputusan.  
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sepuluh orang bersaudara itu menggarap 

lahan pertanian warisan kedua orangtua mereka. Mereka berhasil menjadi petani yang 

sukses karena mendapat bimbingan Datuk Limbatang, mamaknya. 

Datuk Limbatang (yang akrab dipanggil Engku) adalah seorang mamak di 

kampung itu. Ia mempunyai seorang anak, bernama Giran. Sebagai mamak, Datuk 

Limbatang memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik dan memperhatikan 

kehidupan warga dan kesepuluh orang kemenakannya itu. 

Hampir setiap dua hari sekali Datuk Limbatang berkunjung ke rumah Kukuban 

bersaudara untuk mengajarkan cara-cara bertani. Tak jarang ia mengajak anaknya, Giran. 

Karena sering diajak itulah, tanpa disadari, Giran telah jatuh hati pada Sani.  

Musim panen pun tiba. Penduduk kampung bersuka ria. Seperti biasanya, sebagai 

bentuk rasa syukur, para pemuka adat dan seluruh penduduk bersepakat untuk 

mengadakan perhelatan. Salah satu atraksi yang akan digelar dalam perhelatan itu adalah 

adu ketangkasan bermain silat. 

Seluruh penduduk desa berkumpul di sebuah tanah lapang. Sorak-sorai penonton 

pun membahana. Bunyi gong, penanda awal dan akhir pertandingan, telah berulang kali 

terdengar. Rupanya, Kukuban telah berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Tinggal satu 

lawan yang tersisa, yakni Giran. 

―Hai, Giran! Masuklah ke gelanggang. Lawan aku kalau berani!‖ tantang Kukuban.  

―Baiklah, Bang! Bersiap-siaplah menerima seranganku ini!‖ jawab Giran dan 

langsung menyerang Kukuban. 

Mulanya, Giran melakukan serangan secara bertubi-tubi ke arah Kukuban. Namun, 

beberapa saat kemudian, keadaan jadi terbalik. Kukuban yang balik menyerang. Ia terus 

menyerang Giran dengan jurus-jurus andalannya secara bertubi-tubi. Giran pun terdesak 

dan tidak dapat lagi menghindar. Pada saat Kukuban melayangkan tendangan keras kaki 

kiri, Giran menangkisnya dengan kedua tangannya. 

―Aduh! Sakit, sakit! Kakiku,‖ jerit Kukuban tiba-tiba. Ia pun terkulai di tanah. 

Rupanya, tangkisan kedua tangan Giran telah membuat kaki kiri Kukuban patah. Ia 

pun tidak mampu lagi melanjutkan pertandingan dan dinyatakan kalah. Sejak saat itu 

Kukuban merasa kesal dan dendam terhadap Giran. Ia merasa telah dipermalukan di 

depan umum. 

http://dongeng.org/cerita-rakyat/nusantara/naga-sabang-dan-dua-raksasa-seulawah.html
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Beberapa bulan kemudian, Datuk Limbatang bersama istrinya berkunjung ke 

rumah Bujang Sembilan. Mereka ingin menyampaikan pinangan Giran kepada Sani. 

―Maaf, Bujang Sembilan! Maksud kedatangan kami kemari ingin lebih mempererat 

hubungan kekeluargaan kita,‖ ucap Datuk Limbatang. 

―Maksud, Engku?‖ tanya Kudun bingung. 

―Betul, Engku! Bukankah hubungan kekeluargaan kita selama ini baik-baik saja?‖ 

timpal Kaciak. 

―Memang benar, Anak-anakku. Hubungan kita selama ini baik-baik saja. Namun, 

agar dapat lebih baik lagi, kami bermaksud menikahkan Giran dengan adik bungsu 

kalian, Siti Rasani,‖ Datuk Limbatang menjelaskan. 

―Tidak! Aku tidak setuju!‖ seru Kukuban tiba-tiba. ―Giran pemuda sombong, tidak 

tahu sopan santun, dan kurang ajar. Dia tidak pantas menjadi suami Sani,‖ tambahnya. 

―Betulkah yang kaukatakan itu, Anakku? Adakah perkataan dan tindakan Giran 

yang pernah menyinggung perasaanmu?‖ tanya Datuk Limbatang dengan tenang. 

―Ada, Engku! Masih ingatkah Engku pada peristiwa beberapa bulan yang lalu? 

Giran telah mematahkan kaki kiriku. Ini masih ada bekasnya,‖ jawab Kukuban ketus 

sambil menyingsingkan celana panjangnya agar bekas luka kakinya yang patah terlihat. 

―O, itu?‖ jawab Datuk Limbatang singkat sambil tersenyum. ―Bukankah soal kaki 

terkilir atau patah dan kalah atau menang dalam pertandingan itu hal biasa?‖ Datuk 

Limbatang balik bertanya. 

―Tapi, Engku! Giran telah mempermalukanku di tempat umum,‖ timpal Kukuban. 

―Aku kira Giran tidak bermaksud mempermalukanmu, Anakku,‖ Datuk Limbatang 

mencoba menjelaskan. 

―Ah, itu kata Engku, karena ingin membela anak sendiri! Di mana keadilan Engku 

sebagai pemimpin adat?‖ bantah Kukuban sambil menghempaskan tangannya ke lantai. 

Semua yang ada dalam pertemuan itu terdiam. Kedelapan saudara Kukuban tak 

satu pun yang berani angkat bicara. Suasana pun menjadi hening dan tegang. Hanya 

Datuk Limbatang yang terlihat tenang. 

―Maaf, Anakku! Aku tidak membela siapa pun. Aku hanya mengatakan kebenaran. 

Keadilan harus didasarkan pada kebenaran,‖ ujar Datuk Limbatang. 

―Kebenaran apalagi yang Engku maksud. Bukankah Giran telah nyata-nyata 

mencoreng mukaku di tengah keramaian?‖ 

―Ketahuilah, Anakku! Menurut kesaksian banyak orang yang melihat peristiwa itu, 

kamu yang justru menyerang Giran. Karena terdesak oleh tendangan kerasmu, Giran 

menangkis dengan dua tangannya. Tangkisan itulah yang membuat kakimu patah. 

Apakah menurutmu menangkis serangan itu perbuatan curang dan salah?‖ tanya Datuk 

Limbatang setelah memberi penjelasan. 

―Terserah Engku kalau tetap mau membela anak sendiri. Tapi, Sani adalah adik 

kami. Aku tidak akan menikahkan Sani dengan anak Engku,‖ jawab Kukuban dengan 

ketus. 

―Baiklah, Anakku! Aku juga tidak akan memaksamu. Tapi, kami berharap semoga 

suatu hari nanti keputusan ini dapat berubah,‖ kata Datuk Limbatang seraya berpamitan 

pulang ke rumah bersama istrinya. 

Semua pembicaraan itu didengar oleh Sani. Ia sangat kecewa atas putusan kakak 

sulungnya itu. Sejak kejadian itu, Sani selalu terlihat murung. Begitu pula Giran. Hari-

harinya dihabiskannya untuk bermenung, mencari jalan keluar. Akhirnya, Sani dan Giran 

bersepakat untuk merundingkan masalah yang sedang mereka hadapi itu di ladang. 

―Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak,‖ demikian kata pepatah. 

Sarung Sani tersangkut duri dan sobek. Paha Sani pun terluka karenanya. Pada saat Giran 

memegang paha Sani untuk diobati, tiba-tiba muncul Kukuban bersama beberapa 

penduduk desa. Tak ayal Sani dan Giran pun dituduh telah berlaku asusila.  

http://dongeng.org/dongeng/putri-bulan.html
http://dongeng.org/cerita-rakyat/nusantara/si-rusa-dan-si-kulomang.html
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―Tangkap mereka! Kita bawa mereka ke sidang adat!‖ perintah Kukuban. 

―Ampun, Bang! Kami tidak melakukan apa-apa. Saya hanya mengobati luka Sani 

yang terkena duri,‖ kata Giran. 

―Bohong! Aku melihat sendiri kamu mengusap-usap paha adikku!‖ bentak 

Kukuban. 

―Betul! Kalian telah melakukan perbuatan terlarang. Kalian harus dibawa ke sidang 

adat untuk diadili,‖ sambung seorang warga. 

Akhirnya, Giran dan Sani digiring ke kampung untuk dihadapkan ke sidang adat. 

Kukuban dan beberapa warga lainnya memberi kesaksian bahwa mereka melihat sendiri 

perbuatan terlarang yang dilakukan oleh Giran dan Sani. Meskipun Giran dan Sani 

dibantu oleh Datuk Limbatang telah melakukan pembelaan, sidang tetap memutuskan 

bahwa Sani dan Giran bersalah. Di samping memalukan, perbuatan Sani dan Giran juga 

dianggap dapat membawa sial. Oleh karena itu, agar kampung terhindar dari malapetaka, 

keduanya harus dibuang ke kawah Gunung Tinjau. 

Lalu, Giran dan Sani diarak menuju puncak Gunung Tinjau dengan tangan terikat. 

Sebelum hukuman dilaksanakan, mereka diberi kesempatan untuk berbicara. 

―Wahai saudara-saudaraku. Ketahuilah! Kami sungguh tidak melakukan perbuatan 

terlarang apa pun,‖ ucap Giran. Sambil menengadahkan kedua tanganya ke langit, ia pun 

berdoa, ―Ya Tuhan! Mohon dengar dan kabulkan doa kami. Jika kami memang benar-

benar bersalah, hancurkanlah tubuh kami di kawah gunung ini. Akan tetapi, jika kami 

tidak bersalah, letuskanlah gunung ini dan kutuk Bujang Sembilan menjadi ikan!‖ 

Permohonan Giran dikabulkan. Gunung Tinjau tiba-tiba bergetar, lalu meletus. 

Lahar panas menyembur dari dalam kawah, menghancurkan segala yang ada. Tak 

seorang pun yang selamat. Bujang Sembilan pun menjelma menjadi ikan, menghuni 

kawah yang telah berubah menjadi danau, Danau Maninjau. 
 

(Diubah suai oleh Agus Sri Danardana dari berbagai sumber) 

Sumber: http://balaibahasa-sumbar.kemdikbud.go.id/2017/04/25/pekan-bahasa-dan-sastra-balai-balai-bahasa-

sumatra-barat-tahun-2017/sepuluh-cerita-rakyat-sumatra-pilihan/    

Kato nan ampek  dalam legenda berjudul Asal-Usul Danau Maninjau dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2 Kato nan Ampek dalam Legenda Asal-Usul Danau Maninjau 

Kutipan Kalimat dalam Asal-Usul Danau Maninjau 
Jenis Kato 

nan Ampek 
―Hai, Giran! Masuklah ke gelanggang. Lawan aku kalau berani!‖ 

tantang Kukuban.  
Kato mandata 

―Baiklah, Bang! Bersiap-siaplah menerima seranganku ini!‖ jawab 

Giran dan langsung menyerang Kukuban. 
Kato mandata 

―Maaf, Bujang Sembilan! Maksud kedatangan kami kemari ingin lebih 

mempererat hubungan kekeluargaan kita,‖ ucap Datuk Limbatang. 

Kato 

malereng 

―Betul, Engku! Bukankah hubungan kekeluargaan kita selama ini baik-

baik saja?‖ timpal Kaciak. 
Kato mandaki 

―Memang benar, Anak-anakku. Hubungan kita selama ini baik-baik saja. 

Namun, agar dapat lebih baik lagi, kami bermaksud menikahkan Giran 

dengan adik bungsu kalian, Siti Rasani,‖ Datuk Limbatang menjelaskan. 

Kato 

malereng 

―Tidak! Aku tidak setuju!‖ seru Kukuban tiba-tiba. ―Giran 

pemuda sombong, tidak tahu sopan santun, dan kurang ajar. Dia tidak 

pantas menjadi suami Sani,‖ tambahnya. 

Kato mandaki 

http://dongeng.org/cerita-rakyat/nabang-si-penunggang-paus.html
http://dongeng.org/cerita-rakyat/nusantara/si-rusa-dan-si-kulomang.html
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―Betulkah yang kaukatakan itu, Anakku? Adakah perkataan dan 

tindakan Giran yang pernah menyinggung perasaanmu?‖ tanya Datuk 

Limbatang dengan tenang. 

Kato 

malereng 

―Ada, Engku! Masih ingatkah Engku pada peristiwa beberapa bulan 

yang lalu? Giran telah mematahkan kaki kiriku. Ini masih ada 

bekasnya,‖ jawab Kukuban ketus sambil menyingsingkan celana 

panjangnya agar bekas luka kakinya yang patah terlihat. 

Kato manurun 

―Bukankah soal kaki terkilir atau patah dan kalah atau menang dalam 

pertandingan itu hal biasa?‖ Datuk Limbatang balik bertanya. 
Kato manurun 

―Tapi, Engku! Giran telah mempermalukanku di tempat umum,‖ timpal 

Kukuban. 
 

―Aku kira Giran tidak bermaksud mempermalukanmu, Anakku,‖ Datuk 

Limbatang mencoba menjelaskan. 
Kato manurun 

―Ah, itu kata Engku, karena ingin membela anak sendiri! Di mana 

keadilan Engku sebagai pemimpin adat?‖ bantah Kukuban sambil 

menghempaskan tangannya ke lantai. 

Kato mandaki 

(tidak sesuai) 

―Maaf, Anakku! Aku tidak membela siapa pun. Aku hanya mengatakan 

kebenaran. Keadilan harus didasarkan pada kebenaran,‖ ujar Datuk 

Limbatang. 

Kato manurun 

―Kebenaran apalagi yang Engku maksud. Bukankah Giran telah nyata-

nyata mencoreng mukaku di tengah keramaian?‖ 

Kato mandaki 

(tidak sesuai) 

―Ketahuilah, Anakku! Menurut kesaksian banyak orang yang melihat 

peristiwa itu, kamu yang justru menyerang Giran. Karena terdesak oleh 

tendangan kerasmu, Giran menangkis dengan dua tangannya. Tangkisan 

itulah yang membuat kakimu patah. Apakah menurutmu menangkis 

serangan itu perbuatan curang dan salah?‖ tanya Datuk Limbatang 

setelah memberi penjelasan. 

Kato manurun 

―Terserah Engku kalau tetap mau membela anak sendiri. Tapi, Sani 

adalah adik kami. Aku tidak akan menikahkan Sani dengan anak 

Engku,‖ jawab Kukuban dengan ketus. 

Kato mandaki 

(tidak sesuai) 

―Baiklah, Anakku! Aku juga tidak akan memaksamu. Tapi, kami 

berharap semoga suatu hari nanti keputusan ini dapat berubah,‖ kata 

Datuk Limbatang seraya berpamitan pulang ke rumah bersama istrinya. 

Kato 

malereng 

―Tangkap mereka! Kita bawa mereka ke sidang adat!‖ perintah 

Kukuban. 
Kato mandaki 

―Ampun, Bang! Kami tidak melakukan apa-apa. Saya hanya mengobati 

luka Sani yang terkena duri,‖ kata Giran. 
Kato manurun 

―Bohong! Aku melihat sendiri kamu mengusap-usap paha adikku!‖ 

bentak Kukuban. 
Kato mandaki 

―Betul! Kalian telah melakukan perbuatan terlarang. Kalian harus 

dibawa ke sidang adat untuk diadili,‖ sambung seorang warga. 
Kato mandaki 

―Wahai saudara-saudaraku. Ketahuilah! Kami sungguh tidak melakukan 

perbuatan terlarang apa pun,‖ ucap Giran. 
Kato manurun 

―Ya Tuhan! Mohon dengar dan kabulkan doa kami. Jika kami memang 

benar-benar bersalah, hancurkanlah tubuh kami di kawah gunung ini. 

Akan tetapi, jika kami tidak bersalah, letuskanlah gunung ini dan kutuk 

Bujang Sembilan menjadi ikan!‖ 

Kato manurun 

 

http://dongeng.org/cerita-rakyat/nabang-si-penunggang-paus.html
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Saat penampilan pemeranan legenda, siswa yang bertugas sebagai pengamat 

mengisi lembar pengamatan yang telah disediakan oleh guru. Lembar pengamatan 

tersebut berfungsi sebagai pemandu siswa untuk mengkategorikan jenis kato nan 

ampek dan menentukan kesesuaian penggunaan kato nan ampek berdasarkan 

dialog dalam legenda yang diperankan. Guru dapat mengatur kegiatan bermain 

peran tersebut sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di sekolah. Jika tidak memungkinkan semua kelompok untuk 

memerankan legenda, maka cukup satu kelompok saja yang bertugas bermain 

peran dan kelompok lainnya sebagai pengamat. Setelah kegiatan bermain peran 

dan pengamatan selesai, guru dan siswa berdiskusi mengenai penggunaan kato 

nan ampek sehingga siswa dapat menghubungkannya ke kehidupannya masing-

masing. 

 

SIMPULAN 

Untuk menanamkan budaya Minangkabau, khususnya pelajaran mengenai 

kato nan ampek,  ke dalam diri siswa, guru dapat memanfaatkan teks legenda 

Minangkabau. Dengan mengetahui kato nan ampek, siswa bisa dan terbiasa 

berkomunikasi secara sopan dan santun. Pembelajaran budaya tersebut akan lebih 

mudah dipahami dan diaplikasikan oleh siswa melalui kegiatan bermain peran. 

Dalam bermain peran, siswa berusaha untu merealisasikan nilai budaya yang 

terdapat di dalam legenda ke dalam gerak, suara, dan tingkah laku. Diharapkan 

setelah melakukan kegiatan bermain peran, siswa dapat memahami budaya kato 

nan ampek tersebut dan dapat menghubungkannya ke kehidupannya masing-

masing. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan menghasilkan produk buku ajar sesuai 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara 

Perkuliahan (SAP) pada matakuliah Sintaksis Bahasa Indonesia. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan R&D. Hasil 

validasi ahli dan praktisi menunjukkan bahwa desain buku ajar 

sintaksis berbasis Problem Based Learning (PBL) berkategori 

sangat valid dengan tingkat pencapaian 88.21% ditinjau dari aspek 

kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan. Tingkat 

pencapaian dari aspek kelayakan isi adalah  91.05% berkategori 

sangat valid. Tingkat pencapaian dari aspek kelayakan penyajian 

adalah  91.58% berkategori sangat valid. Tingkat pencapaian dari 

aspek kelayakan bahasa adalah  86.25% berkategori sangat valid. 

Tingkat pencapaian dari aspek kelayakan kegrafikaan adalah 

97.78% berkategori sangat valid. Dengan demikian, buku ajar 

sintaksis berbasis Problem Based Learning (PBL) dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

 

Kata Kunci: desain, buku ajar, sintaksis, PBL 

 

PENDAHULUAN 

Bahan ajar yang berkualitas menjadi salah satu faktor penunjang 

keberhasilan proses belajar mengajar. Keberadaan bahan ajar yang berkualitas tak 

lepas dari peran dosen dalam menyediakan sumber-sumber bahan pembelajaran 

yang berkualitas untuk mahasiswanya. Mahasiswa juga dengan kreatif 

menemukan sumber-sumber belajar yang dapat menunjang keberhasilannya dalam 

belajar. Sumber belajar dapat diperoleh dengan memanfaatkan teknologi yang 

berkembang pada saat ini. Sumber belajar dapat berupa buku referensi, artikel 

dalam jurnal, esai-esai ilmiah, dan berbagai dokumen dan video yang sesuai untuk 

mencapai capaian pembelajaran. Apabila semua ini diaplikasikan dengan 

maksimal maka proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan baik, di 

mailto:dina_ramadhanti89@yahoo.com
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samping teknik dan cara yang dilakukan dosen juga mempengaruhi keberhasilan 

proses pembelajaran. 

Sesuai capaian pembelajaran, maka tuntutan akhir pembelajaran pada mata 

kuliah sintaksis adalah mahasiswa terampil mengaplikasikan ilmu sintaksis dalam 

komunikasi lisan dan tulis khususnya dalam proses pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia. Materi-materi yang diajarkan terkait dengan ilmu sintaksis 

beserta ruang lingkup kajian sintaksis. Materi akhir sintaksis berhubungan dengan 

kalimat efektif, yaitu keefektifan berkomunikasi lisan dan tulisan. Selain itu untuk 

aplikasinya atau terapannya, mahasiswa juga diperkenalkan dengan penerapan 

kajian sintaksis di bidang penelitian dan pengajaran. Di samping mahasiswa 

terampil berkomunikasi lisan dan tulisan, mahasiswa juga dituntut terampil 

menggunakan konsep-konsep sintaksis di bidang pengajaran dan mengembangkan 

ilmu sintaksis di bidang penelitian. 

Masalah yang ditemukan sehubungan studi pendahuluan bahwa 

mahasiswa kurang terampil menyajikan kalimat secara efektif, baik dalam 

komunikasi lisan maupun komunikasi tulis. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya 

pengetahuan mereka tentang ilmu sintaksis. Kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan adalah meminta mahasiswa menulis laporan bacaan. Laporan bacaan itu 

pun disajikan dari satu sumber, kemudian mereka diminta berdiskusi dan 

mengerjakan kuis. Cara belajar yang demikian ternyata tidak berpengaruh baik 

terhadap hasil belajar serta aplikasinya dalam keseharian mahasiswa khususnya 

dalam berkomunikasi lisan dan tulis. 

Kelemahan-kelemahan yang ditemukan itu sangat berhubungan dengan 

ketersediaan bahan ajar yang terbatas dan cara penyajian atau proses pembelajaran 

yang dilakukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dosen adalah menyusun 

sendiri buku ajar yang sesuai dengan capaian pembelajaran sehingga dapat 

digunakan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran. Buku ajar untuk mata 

kuliah sintaksis dapat disusun sendiri oleh dosen dengan memanfaatkan berbagai 

sumber belajar. Selain itu, agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan lebih 

bervariasi maka dosen dapat menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) sebagai basis pengembangan buku ajar Sintaksis. 
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Alrahlah (2016) mengatakan PBL telah lama digunakan dan 

dikembangkan dalam pembelajaran khususnya untuk mengembangkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa. PBL mengandung tiga 

karakteristik berikut ini. (1) Pembelajaran berdasarkan masalah dan penekanannya 

pada pembelajaran terpadu. (2) Pembelajaran didominasi oleh kondisi yang 

mempermudah pembelajaran, seperti pengajaran kelompok kecil, pendekatan 

yang berpusat pada mahasiswa, studi aktif dan pembelajaran mandiri. (3) Hasilnya 

berupa peningkatan pengetahuan fungsional, pengembangan keterampilan dan 

motivasi yang dibutuhkan untuk pembelajaran seumur hidup dan pengembangan 

keterampilan self assessment. 

Yew & Goh (2016) juga mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran 

dengan Problem Based Learning, pada tahap pertama, mahasiswa mengaktifkan 

pengetahuan sebelumnya sambiul mendiskusikan masalah dalam kelompok dan 

mengusulkan kemungkinan penjelasan atau solusi karena pengetahuan mereka 

sebelumnya tentang masalah terbatas. Mereka menemukan kesenjangan dalam 

pengetahuannya. Mereka perlu sepenuhnya memahami masalah dan perlu 

mengatasi masalah tersebut. Untuk itu, mereka perlu merumuskan masalah dan 

memandu studi mandiri. Semua tahap ini disebut pembahasan awal masalah. 

Selanjutnya mereka mempelajari berbagai literatur yang relevan untuk 

memecahkan masalah tersebut.  

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) telah banyak 

digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan riset Chan (2017) 

bahwa PBL terbukti meningkatkan kreativitas mahasiswa dan kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kassab et al., 

(2017) yang menunjukan bahwa PBL tepat digunakan dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam makalah ini adalah sebagai berikut. (1) Bagaimanakah desain buku ajar 

sintaksis berbasis Problem Based Learning (PBL) dan (2) Bagaimanakah validitas 

buku ajar sintaksis berbasis Problem Based Learning (PBL). Dengan demikian, 

makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan desain buku ajar sintaksis berbasis 

Problem Based Learning (PBL). 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini penelitian pengembangan (research development). 

Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang dilakukan guna 

menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan membantu dosen dan 

mahasiswa dalam proses pembelajaran. Borg and Gall (dalam Setyosari, 

2010:194) mengatakan bahwa penelitian pengembangan adalah proses yang 

dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian 

ini menggunakan desain 4D (define, design, develop, disseminate) yang 

dikembangkan oleh Thiagarajan, dkk (1974). Pada tahap ini hanya sampai pada 

tahap design, yaitu pada tahap validitas produk. Pada tahap pendefinisian (define) 

dilakukan analisis kurikulum, analisis peserta didik, dan analisis konsep. Pada 

tahap perancangan (design) dilakukan penyusunan capaian pembelajaran dan 

buku ajar sintaksis berbasis Problem Based Learning (PBL). Pada tahap 

pengembangan (develop) hanya dilakukan uji validitas buku ajar, belum lagi 

sampai tahap uji praktikalitas dan uji efektivitas. Instrumen yang digunakan untuk 

uji validitas adalah angket validitas buku ajar yang terdiri atas empat aspek, yaitu 

aspek kevalidan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan. Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Setelah data dianalisis, hasilnya 

disajikan dalam bentuk tabel dan histogram. 

 

HASIL PENELITIAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan dua hal pokok yang berkaitan dengan 

rumusan penelitian, yaitu: (1) desain buku ajar sintaksis berbasis Problem Based 

Learning (PBL) dan (2) validitas buku ajar sintaksis berbasis Problem Based 

Learning (PBL). 

 

Desain Buku Ajar Sintaksis Berbasis Problem Based Learning (PBL) 

Proses pengembangan buku ajar sintaksis berbasis Problem Based 

Learning (PBL) dilakukan dengan menelaah program pengajaran mata kuliah 

Sintaksis yang tersaji dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan 

Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Selain RPS dan SAP perlu disajikan materi 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

541 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

pembelajaran dalam bentuk buku ajar sebagai panduan bagi mahasiswa utuk 

mendapatkan garis-garis besar pembelajaran. Sesuai dengan kurikulum maka ada 

sembilan materi pokok yang perlu disajikan dalam buku ajar Sintaksis, yaitu ilmu 

sintaksis, frasa sebagai pembentuk klausa, klausa sebagai unsur kalimat, kalimat, 

fungsi dalam kalimat, pola kalimat, analisis kalimat dengan pendekatan fungsi; 

kategori; dan peran, kalimat efektif, dan penerapan kajian sintaksis di bidang 

penelitian dan pengajaran. 

Kesembilam materi pokok dalam mata kuliah Sintaksis tersebut disajikan 

dengan mengikuti langkah-langkah pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 

Langkah-langkah Problem Based Learning (PBL) menurut Ibrahim (2010) ada 

lima, yaitu: (a) orientasi mahasiswa pada masalah, (b) mengorganisasikan 

mahasiswa untuk belajar, (c) membimbing penyelidikan individual, (d) 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan (e) menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Untuk materi Ilmu Sintaksis, aplikasi dari Problem Based Learning (PBL) 

dijelaskan berikut ini. (a) Disajikan sebuah permasalahan yang dekat dengan 

mahasiswa dan mengaitkannya dengan bahan kajian Ilmu Sintaksis, seperti proses 

berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, terbentuknya kalimat dalam tuturan 

lisan dan tulisan, proses komunikasi menggunakan bahasa itu terjadi. (b) 

Diberikan sejumlah pertanyaan dan meminta mahasiswa memecahkan 

permasalahan dan menyajikannya pemecahan masalah sehubungan dengan bahan 

kajian Ilmu Sintaksis. (c) Membimbing mahasiswa untuk menemukan informasi 

yang sesuai untuk menemukan ide dalam menyelesaikan permasalahan 

sehubungan dengan bahan kajian Ilmu Sintaksis dan mencari hubungan informasi 

yang mereka dapatkan dengan mengingatkan mahasiswa pada teori-teori yang 

pernah pelajari sebelumnya. (d) Mahasiswa dibimbing untuk menyiapkan hasil 

pemecahan masalah dengan menyajikan teori-teori Ilmu Sintaksis apabila 

mahasiswa mengalami kesulitan, seperti pengertian sintaksis; objek kajian 

sintaksis, ruang lingkup kajian sintaksis; hubungan sintaksis dengan subsistem 

kajian bahasa lainnya; dan sejarah perkembangan sintaksis. (e) Mahasiswa 

melakukan refleksi dalam menemukan pemecahan masalah sesuai teori yang 
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digunakan dengan melakukan penilaian sendiri hasil kerja mereka menggunakan 

rubrik penilaian. 

Untuk materi Frasa sebagai Pembentuk Klausa, aplikasi dari Problem 

Based Learning (PBL) dijelaskan berikut ini. (a) Disajikan sebuah permasalahan 

yang dekat dengan mahasiswa dan mengaitkannya dengan bahan kajian Frasa 

sebagai Pembentuk Klausa. (b) Diberikan sejumlah pertanyaan dan meminta 

mahasiswa memecahkan permasalahan dan menyajikannya pemecahan masalah 

sehubungan dengan bahan kajian Frasa sebagai Pembentuk Klausa. (c) 

Membimbing mahasiswa untuk menemukan informasi yang sesuai untuk 

menemukan ide dalam menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan bahan 

kajian Frasa sebagai Pembentuk Klausa dan mencari hubungan informasi yang 

mereka dapatkan dengan mengingatkan mahasiswa pada teori-teori yang pernah 

pelajari sebelumnya. (d) Mahasiswa dibimbing untuk menyiapkan hasil 

pemecahan masalah dengan menyajikan teori-teori Frasa sebagai Pembentuk 

Klausa apabila mahasiswa mengalami kesulitan, seperti pengertian frasa, 

karakteristik frasa, dan jenis frasa dan sudut pandang yang melatarbelakangi 

pengelompokkannya. (e) Mahasiswa melakukan refleksi dalam menemukan 

pemecahan masalah sesuai teori yang digunakan dengan melakukan penilaian 

sendiri hasil kerja mereka menggunakan rubrik penilaian. 

Untuk materi Klausa sebagai Unsur Kalimat, aplikasi dari Problem Based 

Learning (PBL) dijelaskan berikut ini. (a) Disajikan sebuah permasalahan yang 

dekat dengan mahasiswa dan mengaitkannya dengan bahan kajian Klausa sebagai 

Unsur Kalimat. (b) Diberikan sejumlah pertanyaan dan meminta mahasiswa 

memecahkan permasalahan dan menyajikannya pemecahan masalah sehubungan 

dengan bahan kajian Klausa sebagai Unsur Kalimat. (c) Membimbing mahasiswa 

untuk menemukan informasi yang sesuai untuk menemukan ide dalam 

menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan bahan kajian Klausa sebagai 

Unsur Kalimat dan mencari hubungan informasi yang mereka dapatkan dengan 

mengingatkan mahasiswa pada teori-teori yang pernah pelajari sebelumnya. (d) 

Mahasiswa dibimbing untuk menyiapkan hasil pemecahan masalah dengan 

menyajikan teori-teori Klausa sebagai Unsur Kalimat apabila mahasiswa 
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mengalami kesulitan, seperti pengertian klausa, karakteristik klausa, dan jenis 

klausa dan sudut pandang yang melatarbelakangi pengelompokkannya. (e) 

Mahasiswa melakukan refleksi dalam menemukan pemecahan masalah sesuai 

teori yang digunakan dengan melakukan penilaian sendiri hasil kerja mereka 

menggunakan rubrik penilaian. 

Untuk materi Kalimat, aplikasi dari Problem Based Learning (PBL) 

dijelaskan berikut ini. (a) Disajikan sebuah permasalahan yang dekat dengan 

mahasiswa dan mengaitkannya dengan bahan kajian Kalimat. (b) Diberikan 

sejumlah pertanyaan dan meminta mahasiswa memecahkan permasalahan dan 

menyajikannya pemecahan masalah sehubungan dengan bahan kajian Kalimat. (c) 

Membimbing mahasiswa untuk menemukan informasi yang sesuai untuk 

menemukan ide dalam menyelesaikan permasalahan sehubungan bahan kajian 

Kalimat dan mencari hubungan informasi yang mereka dapatkan dengan 

mengingatkan mahasiswa pada teori-teori yang pernah pelajari sebelumnya. (d) 

Mahasiswa dibimbing untuk menyiapkan hasil pemecahan masalah dengan 

menyajikan teori-teori Kalimat apabila mahasiswa mengalami kesulitan, seperti 

pengertian kalimat, karakteristik kalimat, perbedaan kalimat dengan klausa, jenis-

jenis kalimat. (e) Mahasiswa melakukan refleksi dalam menemukan pemecahan 

masalah sesuai teori yang digunakan dengan melakukan penilaian sendiri hasil 

kerja mereka menggunakan rubrik penilaian. 

Untuk materi Fungsi dalam Kalimat, aplikasi dari Problem Based 

Learning (PBL) dijelaskan berikut ini. (a) Disajikan sebuah permasalahan yang 

dekat dengan mahasiswa dan mengaitkannya dengan bahan kajian Fungsi dalam 

Kalimat. (b) Diberikan sejumlah pertanyaan dan meminta mahasiswa 

memecahkan permasalahan dan menyajikannya pemecahan masalah sehubungan 

dengan bahan kajian Fungsi dalam Kalimat. (c) Membimbing mahasiswa untuk 

menemukan informasi yang sesuai untuk menemukan ide dalam menyelesaikan 

permasalahan sehubungan dengan bahan kajian Fungsi dalam Kalimat dan 

mencari hubungan informasi yang mereka dapatkan dengan mengingatkan 

mahasiswa pada teori-teori yang pernah pelajari sebelumnya. (d) Mahasiswa 

dibimbing untuk menyiapkan hasil pemecahan masalah dengan menyajikan teori-
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teori Fungsi dalam Kalimat apabila mahasiswa mengalami kesulitan, seperti 

fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi pelengkap, dan fungsi 

keterangan. (e) Mahasiswa melakukan refleksi dalam menemukan pemecahan 

masalah sesuai teori yang digunakan dengan melakukan penilaian sendiri hasil 

kerja mereka menggunakan rubrik penilaian. 

Untuk materi Pola Kalimat, aplikasi dari Problem Based Learning (PBL) 

dijelaskan berikut ini. (a) Disajikan sebuah permasalahan yang dekat dengan 

mahasiswa dan mengaitkannya dengan bahan kajian Pola Kalimat. (b) Diberikan 

sejumlah pertanyaan dan meminta mahasiswa memecahkan permasalahan dan 

menyajikannya pemecahan masalah sehubungan dengan bahan kajian Pola 

Kalimat. (c) Membimbing mahasiswa untuk menemukan informasi yang sesuai 

untuk menemukan ide dalam menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan 

bahan kajian Pola Kalimat dan mencari hubungan informasi yang mereka 

dapatkan dengan mengingatkan mahasiswa pada teori-teori yang pernah pelajari 

sebelumnya. (d) Mahasiswa dibimbing untuk menyiapkan hasil pemecahan 

masalah dengan menyajikan teori-teori Pola Kalimat apabila mahasiswa 

mengalami kesulitan, seperti pola dasar kalimat, pola kalimat dasar, pola kalimat 

majemuk, dan variasi urutan kalimat. (e) Mahasiswa melakukan refleksi dalam 

menemukan pemecahan masalah sesuai teori yang digunakan dengan melakukan 

penilaian sendiri hasil kerja mereka menggunakan rubrik penilaian. 

Untuk materi Analisis Kalimat dengan Pendekatan Fungsi; Kategori; dan 

Peran, aplikasi dari Problem Based Learning (PBL) dijelaskan berikut ini. (a) 

Disajikan sebuah permasalahan yang dekat dengan mahasiswa dan mengaitkannya 

dengan bahan kajian Analisis Kalimat dengan Pendekatan Fungsi; Kategori; dan 

Peran. (b) Diberikan sejumlah pertanyaan dan meminta mahasiswa memecahkan 

permasalahan dan menyajikannya pemecahan masalah sehubungan dengan bahan 

kajian Analisis Kalimat dengan Pendekatan Fungsi; Kategori; dan Peran. (c) 

Membimbing mahasiswa untuk menemukan informasi yang sesuai untuk 

menemukan ide dalam menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan bahan 

kajian Analisis Kalimat dengan Pendekatan Fungsi; Kategori; dan Peran dan 

mencari hubungan informasi yang mereka dapatkan dengan mengingatkan 
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mahasiswa pada teori-teori yang pernah pelajari sebelumnya. (d) Mahasiswa 

dibimbing untuk menyiapkan hasil pemecahan masalah dengan menyajikan teori-

teori Analisis Kalimat dengan Pendekatan Fungsi; Kategori; dan Peran apabila 

mahasiswa mengalami kesulitan, seperti analisis kategori dalam kalimat, analisis 

fungsi dalam kalimat, analisis peran dalam kalimat, dan analisis kalimat 

menggunakan pendekatan fungsi; kategori; dan peran. (e) Mahasiswa melakukan 

refleksi dalam menemukan pemecahan masalah sesuai teori yang digunakan 

dengan melakukan penilaian sendiri hasil kerja mereka menggunakan rubrik 

penilaian. 

Untuk materi Kalimat Efektif, aplikasi dari Problem Based Learning 

(PBL) dijelaskan berikut ini. (a) Disajikan sebuah permasalahan yang dekat 

dengan mahasiswa dan mengaitkannya dengan bahan kajian Kalimat Efektif. (b) 

Diberikan sejumlah pertanyaan dan meminta mahasiswa memecahkan 

permasalahan dan menyajikannya pemecahan masalah sehubungan dengan bahan 

kajian Kalimat Efektif. (c) Membimbing mahasiswa untuk menemukan informasi 

yang sesuai untuk menemukan ide dalam menyelesaikan permasalahan 

sehubungan dengan bahan kajian Kalimat Efektif dan mencari hubungan 

informasi yang mereka dapatkan dengan mengingatkan mahasiswa pada teori-

teori yang pernah pelajari sebelumnya. (d) Mahasiswa dibimbing untuk 

menyiapkan hasil pemecahan masalah dengan menyajikan teori-teori Kalimat 

Efektif apabila mahasiswa mengalami kesulitan, seperti pengertian kalimat 

efektif, ciri-ciri kalimat efektif, dan penerapan kalimat efektif dalam komunikasi 

lisan dan tulisan. (e) Mahasiswa melakukan refleksi dalam menemukan 

pemecahan masalah sesuai teori yang digunakan dengan melakukan penilaian 

sendiri hasil kerja mereka menggunakan rubrik penilaian. 

Untuk materi Penerapan Kajian Sintaksis di Bidang Penelitian dan 

Pengajaran, aplikasi dari Problem Based Learning (PBL) dijelaskan berikut ini. 

(a) Disajikan sebuah permasalahan yang dekat dengan mahasiswa dan 

mengaitkannya dengan bahan kajian Penerapan Kajian Sintaksis di Bidang 

Penelitian dan Pengajaran. (b) Diberikan sejumlah permasalahan berkaitan dengan 

masalah-masalah sintaksis dan meminta mahasiswa memecahkan permasalahan 
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dan menyajikannya pemecahan masalah dengan melakukan riset sederhana 

sehubungan dengan permasalahan di bidang sintaksis dan pengajaran Sintaksis. 

(c) Membimbing mahasiswa untuk menemukan informasi yang sesuai untuk 

menemukan ide dalam menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan masalah 

yang mereka teliti dan mencari hubungan informasi yang mereka dapatkan dengan 

mengingatkan mahasiswa pada teori-teori yang pernah pelajari sebelumnya. (d) 

Mahasiswa dibimbing untuk menyiapkan hasil pemecahan masalah dengan 

menyajikan teori-teori Sintaksis sesuai kajian Sintaksis yang mereka teliti. (e) 

Mahasiswa melakukan refleksi dalam menemukan pemecahan masalah sesuai 

teori yang digunakan dengan melakukan penilaian sendiri hasil kerja mereka 

menggunakan rubrik penilaian. 

 

Validitas Buku Ajar Sintaksis Berbasis Problem Based Learning (PBL) 

Uji kevalidan buku ajar sintaksis berbasis Problem Based Learning (PBL) 

dilakukan oleh dua orang validator, yang terdiri atas ahli dan praktisi. Kedua 

validator tersebut memberikan penilaian kevalidan dari empat aspek, yaitu isi, 

penyajian, bahasa, dan kegrafikaan. Hasil validasi ahli dan praktisi menunjukkan 

bahwa desain buku ajar sintaksis berbasis Problem Based Learning (PBL) dari 

aspek kelayakan isi berkategori sangat valid dengan tingkat pencapaian 88.21% 

ditinjau dari aspek kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan. Tingkat 

pencapaian dari aspek kelayakan isi adalah  91.05% berkategori sangat valid. 

Tingkat pencapaian dari aspek kelayakan penyajian adalah  91.58% berkategori 

sangat valid. Tingkat pencapaian dari aspek kelayakan bahasa adalah  86.25% 

berkategori sangat valid. Tingkat pencapaian dari aspek kelayakan isi adalah 

97.78% berkategori sangat valid. Dengan demikian, buku ajar sintaksis berbasis 

Problem Based Learning (PBL) dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 

Penilaian yang diberikan oleh validator untuk keempat aspek tersebut 

disajikan dalam bentuk Tabel 1 berikut ini. 
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Tabel 1. Validitas Buku Ajar oleh Validator 

 Indikator Validasi Skor 

Total 

Skor 

Maksimum Isi Penyajian Bahasa Kegrafikaan 

Val. 1 86 89 35 41 251 280 

Val. 2 87 85 35 37 244 280 

Skor Total 173 174 70 78 495 560 

TP 91,05% 91,58% 86,25% 97,78% 88,21% 

Kategori Sangat 

Valid 

Sangat 

Valid 

Sangat 

Valid 

Sangat 

Valid 

Sangat Valid 

 

Tingkat pencapaian atau persentase masing-masing aspek kevalidan buku 

ajar Sintaksis berbasis Problem Based Learning (PBL) disajikan dalam bentuk 

Gambar 1 berikut ini. 

 

Gambar 1. Diagram Kevalidan Buku Ajar Sintaksis Berbasis Problem Based  

Learning (PBL) 

Berikut ini dijelaskan kevalidan buku ajar sintaksis berbasis Problem 

Based Learning (PBL) untuk setiap aspek penilaian, yaitu aspek kelayakan isi, 

penyajian, bahasa, dan kegrafikaan. 

a. Aspek Kelayakan Isi 

Hasil validasi ahli dan praktisi menunjukkan bahwa desain buku ajar 

sintaksis berbasis Problem Based Learning (PBL) dari aspek kelayakan isi 

berkategori sangat valid dengan tingkat pencapaian 91,05%. Penilaian ahli dari 

aspek kelayakan isi menunjukkan bahwa materi yang disajikan dalam buku ajar 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

548 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

sesuai dan mendukung capaian pembelajaran. Materi disajikan mulai dari 

pengenalan konsep, definisi, prosedur, contoh, ilustrasi, dan latihan. Konsep dan 

definisi yang disajikan dalam buku ajar tidak menimbulkan salah penafsiran dan 

telah sesuai dengan konsep dan definisi yang sebenarnya. Materi yang disajikan 

aktual dan sesuai dengan perkembangan keilmuan. Sumber pembelajaran yang 

dirujuk dalam buku ajar merupakan sumber pembelajaran yang mutakhir (terkini). 

Materi yang disajikan mendorong rasa ingin tahu mahasiswa dan membuat 

mereka termotivasi untuk belajar. Penyajian materi dalam buku ajar melibatkan 

mahasiswa secara aktif dakam menemukan konsep pembelajaran sendiri. Materi 

yang disajikan menambah pemahaman mengenai konsep pembelajaran, wawasan, 

dan pengetahuan mahasiswa. Materi yang disajikan membantu mahasiswa 

mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang 

disajikan meningkatkan kualitas pembelajaran karena menerapkan langkah-

langkah Problem Based Learning (PBL) secara sistematis. Dengan menerapkan 

Problem Based Learning (PBL), mahasiswa dapat mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri dengan memberikan masalah-masalah yang dekat dengan 

kehidupan nyata mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga dapat belajar/bekerja 

secara efektif. 

b. Aspek Kelayakan Penyajian 

Hasil validasi ahli dan praktisi menunjukkan bahwa desain buku ajar 

sintaksis berbasis Problem Based Learning (PBL) dari aspek kelayakan penyajian 

berkategori sangat valid dengan tingkat pencapaian 91,58%. Penilaian ahli dari 

aspek kelayakan penyajian menunjukkan bahwa judul materi/subbab, capaian 

pembelajaran, dan materi pembelajaran disajikan dengan singkat dan jelas. Materi 

disajikan dengan menerapkan prinsip pedagogoik, yaitu dari yang mudah ke yang 

sulit dan dari yang abstrak ke konkret. Soal-soal dan ilustrasi yang diberikan 

dalam buku ajar membangkitkan motivasi mahasiswa untuk belajar dan dapat 

menambah pemahaman mahasiswa terhadap materi. Pada bagian akhir setiap 

materi disajikan rangkuman pembelajaran. Buku ajar memuat daftar kepustakaan 

dari teori yang dirujuk. Penyajian materi dan latihan-latihan yang diberikan 

bersifat interaktif dan mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
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pembelajaran. Penyajian materi dilakukan dengan mengorientasi mahasiswa pada 

masalah, yaitu permasalahan-permasalahan yang dekat dengan mahasiswa dan 

mahasiswa nantinya dapat mengaitkannya dengan materi pembelajaran. 

Mahasiswa dapat belajar dengan meinta mereka memecahkan permasalahan dan 

menyajikan pemecahan masalah dari materi-materi yang diberikan. Latihan-

latihan yang diberikan  dengan membimbing mahasiswa untuk tiga hal berikut ini, 

yaitu melakukan penyelidikan individual, menyiapkan hasil pemecahan masalah 

sesuai dengan materi pembelajaran, dan melakukan refleksi terhadap proses yang 

dilakukan untuk menemukan solusi dari permasalahan. Urutan penyajian buku 

ajar disusun secara baik. Setiap pesan atau materi yang berupa 

bab/subbab/paragraf yang disajikan dalam buku ajar mencerminkan kesatuan tema 

yang sesuai dengan judul buku ajar. 

c. Aspek Kelayakan Bahasa 

Hasil validasi ahli dan praktisi menunjukkan bahwa desain buku ajar 

sintaksis berbasis Problem Based Learning (PBL) dari aspek kelayakan bahasa 

berkategori sangat valid dengan tingkat pencapaian 86,25%. Penilaian ahli dari 

aspek kelayakan bahasa menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam buku 

ajar telah sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Kata-kata dan istilah yang 

digunakan dalam buku ajar telah baku dan mudah dipahami mahasiswa. Kalimat 

yang digunakan sesuai dengan kaidah tata kalimat bahasa Indonesia. Gaya 

penyampaian materi bersifat komunukatif dan setiap ide tersusun secara tertib. 

Bahasa yang digunkan membangkitkan rasa senang mahasiswa ketika 

membacanya, sederhan dan sesuai dengan tingkat perkembangan mahasiswa, dan 

mewakili isi pesan/informasi yang ingin disampaikan. 

d. Aspek Kelayakan Kegrafikaan 

Hasil validasi ahli dan praktisi menunjukkan bahwa desain buku ajar 

sintaksis berbasis Problem Based Learning (PBL) dari aspek kelayakan 

kegrafikaan berkategori sangat valid dengan tingkat pencapaian 97,78%. Penilaian 

ahli dari aspek kelayakan kegrafikaan menunjukkan bahwa secara umum buku 

ajar dirancang dengan desain yang menarik. Tampilan buku ajar menumbuhkan 

motivasi mahasiswa untuk belajar. Penataan perwajahan sampul, ilustrasi, 
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komposisis warna, dan kualitas sampul sangat baik dan sesuai dengan materi yang 

dikembangkan. Penempatan nmor halaman sudah tepat. Bentuk dan ukuran huruf 

sesuai dengan tingkat perkembangan mahasiswa. Selain itu, pemilihan gambar 

yang digunakan dalam buku ajar menarik dan sesuai dengan materi pembelajaran. 

 

PENUTUP 

Proses pengembangan buku ajar sintaksis berbasis Problem Based 

Learning (PBL) dilakukan dengan menelaah program pengajaran mata kuliah 

Sintaksis yang tersaji dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan 

Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Setelah itu, menelaah capaian pembelajaran 

masing-masing materi perkuliahan sintaksis, menyusun draft buku ajar, dan 

mengembangkan draft buku ajar menjadi buku ajar yang utuh dengan 

memasukkan langkah-langkah Problem Based Learning (PBL). Langkah-langkah 

Problem Based Learning (PBL) yang dijadikan sebagai basis pengembangan buku 

ajar terdiri atas lima, yaitu orientasi mahasiswa pada masalah, mengorganisasi 

mahasiswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual, mengembangkan 

dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. langkah-langkah tersebut teraplikasi pada setiap materi 

perkuliahan sintaksis dalam buku ajar. 

Selanjutnya buku ajar divalidasi oleh dua orang validator, yang terdiri atas 

ahli dan praktisi. Buku ajar tersebut divalidasi dari empat aspek, yaitu isi, 

penyajian, bahasa, dan kegrafikaan. Hasil validasi ahli dan praktisi menunjukkan 

bahwa desain buku ajar sintaksis berbasis Problem Based Learning (PBL) 

berkategori sangat valid dengan tingkat pencapaian 88.21% ditinjau dari aspek 

kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan. Tingkat pencapaian dari aspek 

kelayakan isi adalah  91.05% berkategori sangat valid. Tingkat pencapaian dari 

aspek kelayakan penyajian adalah  91.58% berkategori sangat valid. Tingkat 

pencapaian dari aspek kelayakan bahasa adalah  86.25% berkategori sangat valid. 

Tingkat pencapaian dari aspek kelayakan isi adalah 97.78% berkategori sangat 

valid. Dengan demikian, buku ajar sintaksis berbasis Problem Based Learning 

(PBL) dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 
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 Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikemukakan saran-saran 

berikut ini. Pertama, buku ajar yang telah didesain berbasis Problem Based 

Learning (PBL) dapat digunakan dalam proses pembelajaran sintaksis. Kedua, 

buku ajar ajar tersebut dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dengan menentukan 

kepraktisan dan keefektifannya dalam proses pembelajaran sintaksis. Ketiga, buku 

ajar sintaksis ini dapat dikembangkan lagi dengan mengembangkan materi yang 

lebih mutakhir dan pengembangan sistem evaluasinya agar kemampuan 

mahasiswa lebih terukur di bidang sintaksis. 
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ABSTRAK 
 

Keterampilan membaca merupakan modal utama untuk menganalisis sebuah 

teks. Semakin tinggi minat baca siswa, semakin tinggi pula tingkat pemahaman 

terhadap teks, sehingga memudahkan siswa untuk menganalisis teks eksposisi. 

Model TIPE-X diadaptasi dari model problem based learning dan group 

investigation. Model TIPE-X merupakan akronim dari Tim Penelaah Teks 

Eksposisi. Dalam pembelajaran ini siswa terbagi atas beberapa kelompok dengan 

masing-masing anggota 4-5 orang. Setiap anggota kelompok diminta bekerja 

sama untuk menganalisis teks ekpsosisi. Selama proses pembelajaran siswa 

diminta untuk terlibat aktif dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator yang 

mengarahkan siswa selama kegiatan menganalisis teks eksposisi. Terdapat lima 

tahapan dalam model TIPE-X,yaitu: (1) mengorientasi peserta didik pada 

masalah, (2) mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, (3) 

mengimplementasikan rencana pembelajaran, (4) penyajian hasil, dan (5) 

evaluasi. Model TIPE-X diharapkan mampu menjadi solusi terhadap kesulitan 

siswa dalam menganalisis teks eksposisi. 

 

Kata Kunci: Tipe-X, menganalisis, teks eksposisi 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran bahasa erat hubungannya dengan empat keterampilan 

berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Keempat keterampilan tersebut saling berhubungan. Keterampilan 

membaca menduduki posisi penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan 

ilmu dan teknologi informasi yang sangat cepat menuntut manusia untuk 

melakukan kegiatan membaca. Kegiatan membaca dapat memberikan informasi 

yang terbaru dan yang dibutuhkan manusia. Membaca merupakan proses menuju 

tercapainya komunikasi dan perasaan antara penulis dan pembaca. Komunikasi itu 

terjadi karena terdapat kesamaan pengetahuan dan asumsi antara pembaca dan 

penulis. Membaca sebagai proses visual, merupakan proses menerjemahkan 

simbol tulisan ke dalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berfikir, membaca 

mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interprestasi, membaca 

kritis, dan pemahamaan kreatif (Rahim, 2005:2). 

mailto:listiyaningsihe@yahoo.co.id
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Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan Rahim, dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan membaca juga membutuhkan subketerampilan menganalisis 

isi bacaan. Hal ini dimasksudkan agar pembaca mudah memahami isi bacaan. 

Kegiatan menganalisis isi bacaan memfokuskan aktivitas pembaca pada 

pengolahan informasi dan tidak hanya terbatas pada proses pengenalan simbol 

tulis (Barnet dan Badeu, 2011:32). Dalam proses membaca seorang pembaca akan 

mengalami dua kegiatan yang penting. Kegiatan tersebut adalah (1) pengenalan 

simbol-simbol tulis dalam bentuk huruf, dan (2) kegiatan kognitif dalam bentuk 

pengolahan simbol-simbol tulisan menjadi sebuah makna yang sangat kompleks 

dan multitafsir (Facione, 2006:5). 

Saat melakukan kajian awal penelitian dan pengembagan ini, peneliti 

menemukan penelitian yang sejenis. Penelitian tersebut dilakukan oleh Setiawan 

(2016) dengan judul Pengaruh Penggunaan Strategi Katalis untuk Meningkatkan 

Kemampuan Menganalisis Isi Bacaan Siswa Kelas X MA Muhammadiyah 1 

Malang. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa strategi katalis 

membawa pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan menganalisis isi bacaan 

siswa kelas X MA Muhammadiyah 1 Malang. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

hipotesis menggunakan uji-t pada taraf signifikansi 0,05. Adapun hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa thitung 2,059 ≥ ttabel 2,012. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kegiatan membaca memiliki 

kedudukan penting. Akan tetapi, dewasa ini minat baca di kalangan pelajar bisa 

dikatakan menurun. Hal ini membawa keprihatinan tersendiri karena membaca 

adalah proses awal memperoleh pengetahuan. Malas membaca berakibat pada 

minimalnya pengetahuan yang diperoleh seseorang. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu cara untuk meningkatkan minat baca pada setiap generasi penerus bangsa, 

utamanya di kalangan siswa. Semakin rendah minat baca siswa, akan berakibat 

pula terhadap kemampuan menganalisis isi bacaan. Kondisi ini menuntut setiap 

pengajar melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menganalisis suatu bacaan. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan menganalisis bacaan pada siswa adalah dengan cara 

menerapkan model tertentu dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan uraian 
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tersebut, keberadaan model TIPE-X diharapkan dapat menjadi salah satu model 

yang diharapkan bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

menganalisis bacaan. Bacaan yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu teks 

eksposisi. 

 

 

PEMBAHASAN 

Pada bagian ini, akan dipaparkan mengenai (1) teks eksposisi, (2) hakikat 

model TIPE-X , (3) tujuan model TIPE-X, (4) karakteristik model TIPE-X, (5) 

kelebihan dan kelemahan model TIPE-X, (5) sintaks model TIPE-X, dan (6) 

konteks pemakaian dan sarana pendukung . Keenam bagian tersebut dipaparkan 

sebagai berikut. 

 

Teks Eksposisi 

Kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris, ―exposition‖, yang berarti 

‗membuka‘ atau ‗memulai‘. Maimunah (2011:35) menyatakan bahwa paragraf 

eksposisi merupakan paragraf yang memaparkan suatu fakta atau kejadian tertentu 

dan berisi paparan pikiran dengan harapan dapat memperluas pengetahuan, serta 

pandangan orang lain. Teks eksposisi adalah jenis teks yang menunjukkan satu 

sisi dari sebuah isu (Anderson & Anderson, 2003:122). Ahmadi (1990:78) 

menjelaskan bahwa tujuan utama teks eksposisi untuk membagi informasi dan 

sama sekali tidak ditujukan untuk mendorong atau memaksa orang lain menerima 

opini tertentu sebagai sesuatu yang valid. Teks eksposisi mengarah pada proses 

berpikir pembaca, bukan perasaan atau emosi pembaca. Dari berbagai pendapat 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang ditulis untuk 

memaparkan informasi mengenai suatu topik, bertujuan menambah pengetahuan 

pembaca, dan untuk memahaminya diperlukan proses berpikir dari pembaca. 

Teks eksposisi digunakan untuk memperlihatkan sebuah sudut pandang 

atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Teks eksposisi memiliki tiga 

struktur, yaitu pengenalan, argumen, dan kesimpulan (Anderson & Anderson, 

2003:126–127). Pertama, pengenalan. Pengenalan biasa dikenal dengan istilah 

tesis. Pengenalan berisi sudut pandang penulis yang diberikan pada pembukaan 
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paragraf. Selain itu, pengenalan mencakup gambaran awal dari pernyataan yang 

akan disajikan berikutnya. Pertanyaan atau pernyataan dapat digunakan untuk 

menarik perhatian pembaca. Kedua, argumen, digunakan untuk menyakinkan 

pendengar atau pembaca. Setiap paragraf berisi satu argumen. Dalam argumen 

penulis menggunakan kata-kata emosional agar pembaca mempercayai penulis. 

Ketiga, kesimpulan. Kesimpulan berisi penegasan ulang tentang argumen yang 

telah disampaikan. Kesimpulan dapat disampaikan dengan menyebutkan kembali 

sudut pandang penulis dan meringkas sesuatu yang disampaikan sebelumnya. 

Selain struktur teks, penulisan teks eksposisi tidak dapat dipisahkan 

dengan penggunaan bahasa. Penulisan teks eksposisi memiliki ciri bahasa yang 

menandai bahwa teks tersebut merupakan teks eksposisi. Adapun ciri bahasa teks 

eksposisi adalah penggunaan modalitas, nomina umum, abstrak, konektor, kata 

kerja aksi, dan kata kerja yang berhubungan dengan pikiran (seperti: merasa dan 

berpikir). 

 

Hakikat Model TIPE-X  

 Model TIPE-X merupakan akronim dari Tim Penelaah Teks Eksposisi. 

Model ini merupakan adaptasi dari model Problem Based Learning dan  Group 

Investigation. Problem Based Learning (PBL) merupakan metode pembelajaran 

yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerjasama dalam 

kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Simulasi 

masalah digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa sebelum mulai 

mempelajari suatu subyek. PBL menyiapkan siswa untuk berpikir secara kritis 

dan analitis, serta mampu mendapatkan dan menggunakan secara tepat sumber-

sumber pembelajaran. PBL adalah proses berdasarkan masalah dalam kehidupan 

nyata lalu dari masalah ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah 

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya (prior 

knowledge), sehingga dari prior knowledge ini akan terbentuk pengetahuan dan 

pengalaman baru.  

Sementara itu, model group investigation adalah kelompok kecil untuk 

menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntut 

siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam 
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keterampilan proses kelompok (group process skills). Hasil akhir dari kelompok 

adalah sumbangan ide dari tiap anggota serta pembelajaran kelompok yang 

notabene lebih mengasah kemampuan intelektual siswa dibandingkan belajar 

secara individual. 

Model TIPE-X mengintegrasikan keterampilan membaca dan menulis. 

Menurut Nurchasanah (2015:8), membaca adalah proses intelektual dan 

emosional karena membaca dapat dikatakan sebagai proses pengolahan bacaan 

secara kritis dan kreatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman secara 

menyeluruh dan mendalam tentang teks yang dibaca. Membaca dapat dikatakan 

juga sebagai aktivitas membaca tampak pada kegiatan merespon dan 

merekonstruksi makna yang disampaikan pengarang kepada pembaca lewat 

bahasa tulis yang dibaca. Membaca bertujuan untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan dan pengalaman dari karya tulis yang dibaca. Kegiatan membaca 

dapat diikuti dengan kegiatan memahami bacaan. 

Membaca sebagai salah satu kegiatan belajar mengajar tidak dapat berdiri 

sendiri. Kegiatan membaca selalu berhubungan dengan kegiatan berbahasa yang 

lain, yaitu berbicara dan menulis. Dalam model TIPE-X ini keterampilan 

membaca dan menulis terintegrasi. Keterampilan membaca adalah modal utama 

bagi seseorang untuk menyampaikan isi bacaan dalam sebuah tulisan 

(keterampilan menulis). Menulis merupakan sebuah kesempatan yang digunakan 

untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan (Munandar, 2002:226). Menulis 

bukan hanya kegiatan yang terfokus sebagai alat komunikasi. Menulis adalah 

aktivitas menghubungkan pengetahuan dengan melewati proses berpikir untuk 

menghasilkan sebuah tulisan. Menulis sebagai sebuah aktivitas merekam 

pemikiran dapat membuat seseorang membangun dan memperdalam pengetahuan 

dan konsep baru. Keterampilan menulis bersifat aktif-produktif merupakan wujud 

kemahiran berbahasa dan berpikir yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan 

manusia, terutama sebagai alat perekam pemikiran dan menyampai pesan. 

 

Tujuan Model TIPE-X 

 Adapun tujuan model TIPE-X untuk pembelajaran menganalisis teks 

eksposisi adalah (1) melatih siswa untuk bekerja secara kooperatif dalam 
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memecahkan suatu masalah, (2) melatih siswa untuk menemukan struktur, isi, dan 

kebahasaan teks ekpsosisi secara sistematis dan analitik, (3) meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, percaya diri dan 

kerjasama, dan (4) mendorong munculnya berbagai keterampilan sosial dalam 

berpikir.  

 

Karakteristik Model TIPE-X 

 Model TIPE-X merupakan model yang menitikberatkan pada kerjasama 

tim untuk memecahkan sebuah permasalahan yang telah diberikan guru. 

Karakteristik model TIPE-X adalah (1) belajar dimulai dengan suatu 

permasalahan, (2) memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada siswa dalam 

mengalami secara langsung proses belajar mereka, (3) menggunakan kelompok 

kecil terdiri atas 4—5 orang, (3) siswa terlibat langsung sejak perencanaan sampai 

akhir pembelajaran, (4) mengutamakan keterlibatan penukaran pikiran para siswa, 

dan (5) menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari 

dalam bentuk produk atau kinerja (performance). 

 

Kelebihan dan Kelemahan Model TIPE-X 

Model TIPE-X lebih menekankan pada makna dari pada fakta, siswa 

mengukuhkan akan lebih percaya diri dalam menghadapi suatu masalah. Siswa 

akan memperoleh pemahaman yang lebih dan meningkatkan kecerdasan, siswa 

akan lebih pandai dalam lisan dan belajar untuk bekerja sama dalam kelompok, 

menumbuhkan sikap bermotivasi diri, hubungan guru dengan pelajar saling 

mengisi, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Akan tetapi, model ini juga 

memiliki kelemahan yaitu siswa akan merasa malas untuk mencoba jika tidak 

memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang 

dipelajari dapat dipecahkan, membutuhkan cukup waktu untuk persiapan, dan 

tanpa pemahaman pada siswa mengapa mereka harus berusaha untuk 

memecahkan masalah yang sedang dipelajari maka siswa tidak akan belajar apa 

yang mereka ingin pelajari. Selain itu, tidak menutup kemungkinan seorang siswa 

tidak ikut bekerja karena ia merasa bahwa masih ada siswa lain yang akan 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 
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Sintaks model TIPE-X 

Sintaks atau langkah model TIPE-X adalah sebagai berikut. 

1. Mengorientasi peserta didik pada masalah 

2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran 

3. Mengimplementasikan rencana pembelajaran 

4. Penyajian Hasil 

5. Evaluasi 

 

Konteks Pemakaian dan Sarana Pendukung 

 Model TIPE-X dapat diterapkan dalam pembelajaran yang menuntut 

kerjasama antarsiswa. Model ini dapat diaplikasikan pada keempat keterampilan 

berbahasa. Model ini menuntut keaktifan siswa. Guru hanya bertindak sebagai 

fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam 

model TIPE-X, guru memanfaatkan berbagai jenis teks dari berbagai sumber 

sebagai sumber belajar siswa. Melalui kerjasama dalam tim, siswa diminta untuk 

menelaah struktur, isi, dan kebahasaan pada teks tersebut. 

 

Contoh Aplikasi Model TIPE-X 

TIPE-X  untuk menganalisis Teks Eksposisi 

Kompetensi Dasar : 3.3 Menganalisis struktur, isi (permasalahan, 

argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), 

kebahasaan  teks eksposisi yang didengar dan atau 

dibaca 

Indikator : 1. Mampu menelaah struktur isi (pernyataan pendapat, 

argumen, penegasan ulang) teks eksposisi secara rinci 

dan tepat. 

2. Mampu menelaah ciri bahasa bahasa (informatif, 

kalimat fakta, pronomina, konjungsi, sudut 

pandang) teks eksposisi secara rinci dan tepat. 

3. Mampu menemukan tujuan penulisan teks 

eksposisi. 

Model : Adaptasi dari model Problem Based Learning dan 

Group Investigation 

1. Selama proses pembelajaran siswa terlibat aktif dan 

guru hanya bertindak sebagai pendamping yang 

membantu siswa apabila mengalami kesulitan 
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2. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara 

berkelompok 

3. Siswa mendemonstrasikan hasil kerja kelompok 

 

No. Sintaks Model TIPE-X Langkah-langkah model TIPE-X 

1. Mengorientasi peserta 

didik pada masalah 

 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Guru membangun apresepsi terkait 

pembelajaran menganalisis teks eksposisi 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan 

menganalisis teks eksposisi. 

2. Mengorganisasikan 

kegiatan pembelajaran 

 

1. Guru membagi kelas menjadi beberapa 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri 

atas 4-5 orang. 

2. Guru menyampaikan tugas yang harus 

dikerjakan siswa 

3. Mengimplementasikan 

rencana pembelajaran 

 

1. Guru mengarahkan siswa untuk memperoleh 

informasi terkait struktur, isi, dan kaidah 

kebahasaan teks eksposisi 

2. Guru mengajak siswa berlatih secara 

berkelompok untuk menganalisis teks eksposisi 

4.  Penyajian Hasil 

 

Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok 

dalam menganalisis teks eksposisi 

5. Evaluasi 1. Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran menganalisis 

teks eksposisi yang mereka lakukan 

2. Siswa menyampaikan keesulitan-kesulitan 

yang mereka alami selama pembelajaran 

3. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil 

pembelajaran 

 

PENUTUP 

Model pembelajaran TIPE-X merupakan model pembelajaran yang 

diadaptasi dari model problem based learning dan group investigation. Model 

TIPE-X merupakan akronim dari Tim Penelaah Teks Eksposisi. Sesuai dengan 

namanya, maka model TIPE-X menititberatkan kerja secara berkelompok untuk 

menganalisis teks eksposisi. Model ini merupakan model pembelajaran yang 

menuntut keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Dalam model TIPE-X 

terdapat lima tahapan, yaitu (1) mengorientasi peserta didik pada masalah,(2) 
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mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, (3) mengimplementasikan rencana 

pembelajaran,(4) penyajian hasil, dan (5) evaluasi. Model TIPE-X diharapkan 

mampu menjadi solusi terhadap kesulitan siswa dalam menganalisis teks 

eksposisi. 
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ABSTRAK 
Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian tentang 

penerapan penerapan strategi genius learning dan motivasi menulis 

terhadap keterampilan menyusun proposal penelitian mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji 

angkatan 2014 yang dilakukan pada tahun 2017. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa strategi genius learning yang 

diterapkan kepada mahasiswa dalam perkuliahan berdampak pada 

peningkatan aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran yang penuh 

semangat dan antusias. Selain itu, pengaruh yang signifikan dari 

strategi ini dapat diketahui dari hasil proposal penelitian yang 

ditulis oleh mahasiswa. Proposal mahasiswa secara kuantitas 

bernilai kualitas dan penuh dengan ide penelitian yang sifatnya 

kreatif dan inovatif karena strategi ini membuat mahasiswa berada 

dalam lingkungan yang kaya kondusif, kaya akan stimulus 

multisensori, dan penuh dengan tantang berpikir. Simpulan yang 

dapat direkomendasikan dari penelitian ini, yakni strategi genius 

learning ini mampu menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk 

belajar sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan mampu 

mengonstruksi pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. 

  

Kata kunci: genius learning, penelitian pengajaran, bahasa 

Indonesia 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu mata kuliah yang akan menunjang learning outcomes pada 

program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di fakultas keguruan ilmu 

pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, yakni mata kuliah penelitian 

mailto:harryandheska@umrah.ac.id
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pengajaran bahasa Indonesia. Hal ini mengacu pada profil lulusan dari program 

studi ini, yakni selain menjadi tenaga pendidik pada lembaga pendidikan formal 

dan informal, lulusan juga mampu menjadi peneliti dalam bidang pengajaran, 

linguistik, dan sastra Indonesia. Mata kuliah ini didistribusikan pada semester 

genap yang dapat diambil oleh mahasiswa yang berada di semester 6.  

Kurangnya interaktif dan variasi dalam perkuliahan akan mengakibatkan 

kebosanan dalam diri mahasiswa. Hal ini akan mengurangi minat mahasiswa 

dalam mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, dampak 

yang signifikan akan terlihat pada rendahnya nilai akhir yang diperoleh. 

Mahasiswa tidak mampu merancang proposal penelitian dengan baik karena 

keterbatasan konsep dan pengetahuan. Sebagai mana yang diketaui bahwa 

proposal penelitian di bidang pendidikan untuk perguruan tinggi berarti suatu 

rancangan desain penelitian yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa 

mengenai bahan penelitian. Mengacu pada pendapat Emzir (2008:3) yang 

mengatakan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk 

memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah.  

Variasi metode perkuliahan yang dapat memfasilitasi mahasiswa agar 

terlihat lebih kreatif dalam proses perkuliahan dan mampu menghasilkan proposal 

penelitian yang baik sangat diperlukan. Salah satu variasi pembelajaran yang 

dapat diterapkan, yakni strategi genius learning. Menurut Gunawan (2006) 

strategi genius learning ini menekankan pada 9 prinsip utama dalam proses 

pembelajaran, yaitu (1) otak akan berkembang dengan maksimal dalam 

lingkungan yang kaya akan stimulus multisensori dan tantangan berpikir; (2) 

besarnya pengharapan/ekspektasi berbanding lurus dengan hasil yang dicapai; (3) 

lingkungan belajar yang ―aman‖ adalah lingkungan belajar yang memberikan 

tantangan tinggi namun dengan tingkat ancaman yang rendah; (4) otak sangat 

membutuhkan umpan balik yang bersifat segera dan mempunyai banyak pilihan; 

(5) musik membantu proses pembelajaran; (6) ada berbagai alur dan jenis memori 

yang berbeda yang berada pada otak kita; (7) kondisi fisik dan emosi saling 

berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap otak adalah unik dengan kapasitas 

pengembangan yang berbeda berdasarkan pengalaman pribadi; (9) walaupun 
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terdapat perbedaan fungsi antara otak kiri dan kanan, namun kedua belah hemister 

ini bisa bekerja sama dalam mengelola suatu informasi.  

Lebih lanjut, Gunawan (2006:6) mengatakan bahwa dalam proses 

pengajaran di kelas, sering kali guru menganggap siswa sebagai wadah kosong 

yang dapat diisi ilmu pengetahuan atau informasi apa pun oleh guru. Guru jarang 

sekali memperhatikan aspek perasaan dan emosi siswa, kesiapan mereka untuk 

belajar baik secara fisik maupun psikis. Adapun kelebihan dari genius 

learning,yakni membantu siswa untuk bisa mengerti kekuatan dan kelebihan 

mereka sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing; siswa akan memahami 

proses belajar yang benar; siswa akan belajar cara belajar yang benar seseuai 

dengan kepribadian dan keunikan mereka masing-masing, dan; guru lebih 

memahami kebutuhan siswa dalam proses belajar. 

Temuan penelitian dari Yusuf (2013) berkaitan dengan penerapan strategi 

genius learning dalam pembelajaran, yakni (1) Penerapan strategi genius learning 

dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis karangan narasi 

berdasarkan pengalaman pribadi. Hal ini terlihat pada ketiga proses menulis (pra 

menulis, saat menulis, dan pasca menulis), (2) Penerapan strategi genius learning 

dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran menulis karangan narasi 

berdasarkan pengalaman pribadi. Hal ini diketahui dengan meningkatnya nilai 

pada setiap aspek penilaian hasil karangan siswa meliputi: unsur narasi, 

penggunaan bahasa, dan mekanikal. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penulisan 

artikel ini, yakni untuk mendeskripsikan penerapan strategi genius learning dalam 

mata kuliah penelitian pengajaran bahasa Indonesia serta pengaruhnya terhadap 

output dari mata kuliah, yakni proposal penelitian.  

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis kuasi 

eksperimen. Jenis penelitian ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif meliputi 

metode survei dan metode eksperimen. Menurut Sugiyono (2012:6) metode 
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penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan (treatment) tertentu. Bentuk eksperimen yang 

dipakai adalah pra eksperimen dengan satu kelompok sampel penelitian. Desain 

praeksperimen yang digunakan, yakni posttest only one group design. 

Pengambilan sampel menggunakan tekni cluster sampling dengan hanya 

menetapkan satu kelas sebagai uji coba perlakuan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes unjuk kerja yang sifatnya bertahap. Kriteria penilaian 

unjuk kerja menurut Nitko (2007: 244) yakni mewajibkan peserta didik untuk 

membuat suatu produk atau mendemonstrasikan proses atau keduanya. 

Pengumpulan data dan analisis data dilakukan sesuai dengan jenis desain 

eksperimen yang diterapkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pelaksanaan strategi genius learning dalam perkuliahan pada penelitian ini 

dilakukan pada tatap muka ke-12, 13, dan 14. Pertemuan pertama pada tatap muka 

ke-12 tanggal 5 Mei 2017 dengan materi perkuliahan tentang sistematika 

penyusunan bab I proposal penelitian. Pertemuan kedua pada tatap muka ke-13 

tanggal 12 Mei 2017 dengan materi perkuliahan tentang sistematika penyusunan 

bab II proposal penelitian. Pertemuan ketiga pada tatap muka ke-14 tanggal 19 

Mei 2017 dengan materi perkuliahan tentang sistematika penyusunan bab II 

proposal penelitian. Pengumpulan proposal penelitian dilakukan pada akhir 

semester, yakni pada tatap muka ke-16. Tes unjuk kerja terhadap mahasiswa 

dilakukan berjalan seiring dengan perumusan judul, penyusunan, dan 

pengumpulan proposal penelitian. 

 

1. Keterampilan Menyusun Proposal Penelitian Mahasiswa yang 

Diterapkan Strategi Genius Learning dalam Mata Kuliah Penelitian 

Pengajaran Bahasa Indonesia 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, hasil tes unjuk kerja 

keterampilan menyusun proposal penelitian mahasiswa kelas eksperimen yang 

diterapkan perlakuan strategi genius learning dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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Mahasiswa yang mencapai nilai 52 ada 2 orang. Mahasiswa yang mencapai nilai 

56 ada 1 orang. Mahasiswa mencapai nilai 60 ada 2 orang. Mahasiswa yang 

mencapai nilai 64 ada 2 orang. Mahasiswa yang mencapai nilai 68 ada 3 orang. 

Mahasiswa yang mencapai nilai 72 ada 5 orang. Mahasiswa yang mencapai nilai 

76 ada 6 orang. Mahasiswa yang mencapai nilai 80 ada 4 orang. Mahasiswa yang 

mencapai nilai 84 ada 5 orang. Mahasiswa yang mencapai nilai 88 ada 3 orang. 

Mahasiswa yang mencapai nilai 92 ada 3 orang. Untuk lebih lengkapnya, data 

tersebut dijelaskan pada histogram berikut. 

Gambar 1. Histogram Hasil Tes Unjuk Kerja Keterampilan Menyusun 

Proposal Penelitian Mahasiswa yang Diterapkan Strategi Genius Learning 

0

1

2

3

4

5

6

7

92 88 84 80 76 72 68 64 60 56 52

Fr
e

ku
e

n
si

Nilai Tes

 

Dari hasil penghitungan, total nilai secara keseluruhan, yakni 2708. Rata-

rata nilai tes unjuk kerja keterampilan menyusun proposal penelitian mahasiswa 

kelas eksperimen yang diterapkan perlakuan strategi genius learning, yakni 75,22. 

Rata-rata tersebut berada pada kualifikasi ―cukup‖.  

 

2. Keterampilan Menyusun Proposal Penelitian Mahasiswa yang Memiliki 

Motivasi Menulis Tinggi yang Diterapkan Strategi Genius Learning 

dalam Mata Kuliah Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, hasil tes unjuk kerja 

keterampilan menyusun proposal penelitian mahasiswa kelas eksperimen yang 

memiliki motivasi menulis tinggi yang diterapkan perlakuan strategi genius 

learning dapat dijelaskan sebagai berikut. Mahasiswa mencapai nilai 60 ada 1 

orang. Mahasiswa yang mencapai nilai 72 ada 3 orang. Mahasiswa yang mencapai 
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nilai 76 ada 2 orang. Mahasiswa yang mencapai nilai 80 ada 3 orang. Mahasiswa 

yang mencapai nilai 84 ada 3 orang. Mahasiswa yang mencapai nilai 88 ada 3 

orang. Mahasiswa yang mencapai nilai 92 ada 3 orang. Untuk lebih lengkapnya, 

data tersebut dijelaskan pada histogram berikut. 

Gambar 2. Histogram Hasil Tes Unjuk Kerja Keterampilan Menyusun 

Proposal Penelitian Mahasiswa yang Memiliki Motivasi Menulis Tinggi yang 

Diterapkan Strategi Genius Learning 

 

Dari hasil penghitungan, Total nilai secara keseluruhan, yakni 1460. Rata-

rata nilai tes unjuk kerja keterampilan menyusun proposal penelitian mahasiswa 

kelas eksperimen yang memiliki motivasi menulis tinggi yang diterapkan 

perlakuan strategi genius learning, yakni 81,11. Rata-rata tersebut berada pada 

kualifikasi ―baik‖.  

 

3. Keterampilan Menyusun Proposal Penelitian Mahasiswa yang Memiliki 

Motivasi Menulis Rendah yang Diterapkan Strategi Genius Learning 

dalam Mata Kuliah Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, hasil tes unjuk kerja 

keterampilan menyusun proposal penelitian mahasiswa kelas eksperimen yang 

memiliki motivasi menulis rendah yang diterapkan perlakuan strategi genius 

learning dapat dijelaskan sebagai berikut. Mahasiswa mencapai nilai 52 ada 2 

orang. Mahasiswa yang mencapai nilai 56 ada 1 orang. Mahasiswa yang mencapai 

nilai 60 ada 1 orang. Mahasiswa yang mencapai nilai 64 ada 2 orang. Mahasiswa 

yang mencapai nilai 68 ada 3 orang. Mahasiswa yang mencapai nilai 72 ada 2 
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orang. Mahasiswa yang mencapai nilai 76 ada 4 orang. Mahasiswa yang mencapai 

nilai 80 ada 1 orang. Mahasiswa yang mencapai nilai 82 ada 2 orang. 

 

Gambar 3. Histogram Hasil Tes Unjuk Kerja Keterampilan Menyusun 

Proposal Penelitian Mahasiswa yang Memiliki Motivasi Menulis Rendah 

yang Diterapkan Strategi Genius Learning 
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Dari hasil penghitungan, total nilai secara keseluruhan, yakni 1248. Rata-

rata nilai tes unjuk kerja keterampilan menyusun proposal penelitian mahasiswa 

yang memiliki motivasi menulis rendah yang diterapkan perlakuan strategi genius 

learning, yakni 69,33. Rata-rata tersebut berada pada kualifikasi ―cukup‖. 

 

B. Pembahasan 

Setelah mengetahui hasil penelitian ini yang telah dijelaskan tersebut, 

penerapan strategi genius learning dapat menambah semangat, daya nalar, dan 

kreativitas, mahasiswa dalam perkuliahan. Hal ini terlihat dari proposal yang 

ditulis oleh mahasiswa rata-rata berkulifikasi cukup baik. Strategi genius 

learning merupakan sebuah proses yang diawali dengan menggali dan mengerti 

kebutuhan mahasiswa melalui gaya belajar yang benar bisa berkembang sesuai 

dengan potensi mahasiswa seutuhnya (Gunawan, 2006:7). Mahasiswa dapat 

mengerti kekurangan dan kelemahan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka 

masing-masing. 
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Hasil penelitian Juliani dan Meliana (2014) menyatakan bahwa hasil 

belajar dan aktivitas siswa yang diajar dengan strategi genius learning sangat 

dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada siswa yaitu, dengan 

memberikan kartu goal setting, tugas aktivasi, membuat kesimpulan dengan 

lingkaran donat, dan diskusi dalam kelompok. Dengan kartu goal setting, siswa 

lebih termotivasi untuk mengajukan pertanyaan, memberi jawaban atas 

pertanyaan teman atau guru, menyampaikan ide/pendapat, dan siswa juga lebih 

jujur apabila ada pelajaran yang tidak dimengerti selama proses pembelajaran. 

Dengan tugas aktivasi, siswa lebih termotivasi untuk melakukan diskusi dan 

mengerjakan soal-soal yang diberikan guru kepada setiap kelompok siswa. 

Dengan demonstrasi, siswa lebih mudah mengingat pelajaran karena setiap siswa 

diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan pelajaran yang dipelajarinya baik 

perkelompok maupun perindividu. Dengan lingkaran donat, siswa lebih mudah 

mengingat pelajaran yang telah diketahui sebelumnya dan pelajaran yang 

diketahuinya setelah belajar di kelas. Siswa juga dapat membandingkan 

bagaimana pengetahuan awalnya dan pengetahuan setelah belajar di kelas. 

Relevan pada hasil penelitian Juliani dan Meliana tersebut, dalam 

penerapannya, strategi genius learning memiliki lingkaran sukses yang 

mendorong siswa untuk aktif dan kreatif dalam menyusun proposal penelitian. 

Mahasiswa sangat semangat dalam mengikuti senam otak dan beberapa 

permainan yang dibimbing oleh dosen untuk mewujudkan suasana belajar yang 

nyaman. Suasana yang kondusif merupakan langkah awal dalam menerapkan 

strategi genius learning. Suasana ini sangat menentukan keberhasilan mahasiswa 

dalam proses pembelajaran. 

Sebelum pemasukan informasi yang baru, mahasiswa menghubungkan 

materi dengan pengetahuan yang telah mereka pelajari sebelumnya (masa lalu) 

dan membayangkan aplikasi dalam kehidupan nyata (masa depan). Dalam 

penyampaian informasi yang akan disampaikan dosen melibatkan berbagai gaya 

belajar. Dosen menggunakan media audio dan video untuk mempermudah 

penyampaian informasi.  

Selain itu, terdapat langkah mendemonstrasikan, dosen tidak hanya 
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membimbing mahasiswa dalam materi penulis proposal, tetapi juga 

mempratikkan kepada mahasiswa bagaimana cara dan teknik perumusan masalah 

dan judul penelitian. Perumusan berdasarkan tahap memunculkan gagasan, 

mengembangkan gagasan sampai kepada tahap penulisan dan penyusunan 

proposal penelitian. Jadi dosen tidak hanya membimbing mahasiswa, melainkan 

mendemonstrasikan sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih optimal. 

Untuk meningkatkan daya ingat mahasiswa, dosen melakukan tinjau 

ulang dan jangkarkan. Kegiatan ini merupakan kegiatan akhir pada tahap strategi 

genius learning. Mahasiswa diberikan tes unjuk kerja untuk merancang proposal 

penelitian. Tes ini bersifat proses yang diberikan pada setiap individu. Proposal 

yang ditulis mahasiswa merupakan output dari mata kuliah ini. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Ada pengaruh strategi genius learning terhadap keterampilan menyusun 

proposal penelitian mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia FKIP UMRAH. Hal ini dilihat dari hasil tes unjuk kerja menyusun 

proposal penelitian. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan tersebut, untuk mencapai hasil belajar dengan menggunakan strategi 

genius learning sesuai dengan yang diharapkan, dapat disarankan, pada dosen 

mata kuliah metode penelitian, baik penelitian yang sifatnya umum maupun yang 

berorientasi pada pengajaran dapat menggunakan strategi genius learning untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Strategi ini dalam kegiatan belajar 

mengajar mampu membuat mahasiswa lebih percaya diri dan mengetahui 

kelebihan kekurangan mereka masing-masing sesuai dengan gaya belajar 

sendiri. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan pratik ruang lingkup 

yang berbeda dan bervariasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik 

lagi. 
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ABSTRACT 
Considering reasoning field competition, facilitating towards students 

must be intensified. Another problem is fighting spirit of the students, it 

included their initiative to actively participate in scientific competition. 

Innovation by developing lecturing model using facilitative approach in 

form of direct assistance is needed. The assistance stage covers idea 

exploration, observation, relevant reference, draft, finalization, and 

simulation presentation. The facilitative approach is also designed to 

build competitive character in order to develop the fighting spirit of 

students in scientific competition. When competitive character has been 

built, it is expected that achievement in reasoning field can be maximal 

and become supporting system in achieving reputation of institution.  

 

Keywords: Facilitative Approach, Competitive Character, Scientific 

Writing Skills 

 

PENDAHULUAN 

Menulis karya ilmiah merupakan sebuah kewajiban dalam dunia 

akademik, khususnya perguruan tinggi. Mahasiswa, dosen, dan bahkan tenaga 

pendidikan dituntut untuk mampu menuangkan ide-ide, yang diharapkan memberi 

kontribusi positif untuk menunjang keunggulan institusi. Mereka diharapkan 

mampu berpartisipasi aktif dalam mengembangkan dan menyebarkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) melalui berbagai bentuk karya tulis 

ilmiah.  

Salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia ialah mata kuliah Keterampilan Menulis Karya Ilmiah. Mata kuliah ini 

bertujuan khusus memberikan pemahaman terhadap konsep karya ilmiah maupun 

mailto:santi_pasca@mail.unnes.ac.id
mailto:ungu_unnes@yahoo.com
mailto:asyaifu@yahoo.co.id
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praktik penyusunan karya ilmiah hingga tahap terampil. Selain memberi bekal 

sebelum penyusunan skripsi, mahasiswa diharapkan juga mampu terampil 

menulis karya ilmiah untuk kebutuhan kompetisi-kompetisi tulis ilmiah.  

Setiap tahun, sangat banyak kompetisi atau lomba karya tulis ilmiah yang 

diselenggarakan oleh berbagai pihak (negeri maupun swasta) untuk menampung 

gagasan kreatif mahasiswa. Salah satu yang rutin diselenggarakan oleh 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ialah Program Kreativitas 

Mahasiswa (PKM). Program PKM yang bermuara pada Pekan Ilmiah Mahasiswa 

Nasional (PIMNAS) menjadi barometer ketercapaian prestasi ilmiah di tingkat 

nasional.  Selain itu, dalam seleksi Mahasiswa Berprestasi (Mapres) tingkat 

nasional pun, salah satu komponen yang dinilai ialah karya tulis ilmiah yang 

disusun.  

Beberapa tahun terakhir ini capaian mahasiswa dalam berbagai kompetisi 

ilmiah masih belum menunjukkan prestasi yang maksimal. Padahal, bidang 

ilmiah/penalaran merupakan salah satu cara meningkatkan reputasi institusi baik 

pada level nasional maupun internasional. 

Bila menilik kondisi saat ini, program pembinaan penulisan karya ilmiah 

di tingkat universitas hingga tingkat program studi telah dilakukan. Berbagai 

Badan Semi Otonom (BSO), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) bidang penalaran, 

dan kelompok-kelompok studi ilmiah telah ada dan berkegiatan secara aktif. 

Namun, fasilitasi kepada mahasiswa perlu lebih diintensifkan kembali. Fasilitasi 

yang dilakukan tidak sekadar pada pendanaan serta sarana dan prasarana. 

Mahasiswa perlu fasilitasi dalam bentuk pendampingan secara masif dan kontinu, 

termasuk pemberian motivasi dalam menumbuhkan daya juang ketika mengikuti 

kompetisi ilmiah.   

Penulis juga melihat daya juang mahasiswa masih kurang, termasuk 

inisiatif untuk berpartisipasi aktif dalam kompetisi ilmiah. Sebagian besar 

mahasiswa hanya menyusun karya ilmiah bila ada penugasan dari dosen maupun 

hanya bila ada kewajiban sebagai salah satu syarat penerimaan beasiswa. Hal 

tersebut sangat disayangkan, mengingat menyusun karya ilmiah sejatinya berlatih 

berpikir secara runtut dan logis.  
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Oleh karena itu, perlu ada inovasi dalam perkuliahan Keterampilan 

Menulis Karya Ilmiah. Sejalan dengan kebijakan dalam bidang Inovasi 

Pembelajaran dan Pembangunan Karakter, penulis mengembangkan model 

perkuliahan dengan pendekatan fasilitatif dalam bentuk pendampingan langsung 

baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, pendekatan fasilitasi dalam 

perkuliahan ini juga dirancang untuk menumbuhkan karakter kompetitif dalam 

diri mahasiswa. Karakter tersebut dimunculkan untuk meningkatkan daya juang 

dalam mengikuti kompetisi-kompetisi ilmiah.  

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merancang dan melaksanakan 

aktivitas belajar mengajar (Winataputra 1997:78). Adapun Suprijono (2009:46) 

menyatakan model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan  pembelajaran di kelas.  

Nieveen dalam Trianto (2009:25) berpendapat suatu model pembelajaran 

dapat dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut (1) sahih (valid), 

aspek validitas dikaitkan dengan dua hal, yaitu apakah model yang dikembangkan 

didasarkan pada rasional teori yang kuat dan apakah terdapat konsistensi internal; 

(2) praktis, aspek kepraktisannya hanya dapat dipenuhi jika para ahli dan praktisi 

menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan dan kenyataan 

menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan; (3) 

efektif, berkaitan dengan efektifitas ini, Nieveen memberikan parameter yaitu ahli 

dan praktisi berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa model tersebut 

efektif, secara operasional model tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Kriteria tersebut menjadi indikator dalam pengembangan model 

perkuliahan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah. Karangan ilmiah adalah 

karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan 

kebenarannya, disajikan dengan metodologi penulisan yang baik dan benar, serta 

menggunakan bahasa ragam ilmiah. Arifin (2008:2) menegaskan ciri khusus karya 
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ilmiah adalah ditulis secara jujur dan akurat berdasarkan kebenaran tanpa 

mengingat akibatnya. Kebenaran dalam karya ilmiah tersebut adalah kebenaran 

yang objektif-positif, sesuai dengan data dan fakta di lapangan, dan bukan 

kebenaran yang normatif. 

Hal senada disampaikan Nugrahani dan Ali (2010:2) yang menyatakan 

menulis karya ilmiah berarti memecahkan dan menganalisis sejumlah 

permasalahan berdasarkan kerangka metode penulisan ilmiah. Adapun menurut 

Suyanto dan Asep (2012:16) karya tulis ilmiah merupakan serangkaian kegiatan 

penulisan berdasarkan hasil pengajian yang sistematis berdasarkan metode ilmiah 

untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan. 

Doyin dan Wagiran (2009:25) menyatakan secara umum karya ilmiah 

memiliki ciri-ciri, yaitu 1. menyajikan fakta objektif secara sistematis, 2. tidak 

memuat terkaan, 3. tidak mengejar keuntungan pribadi, 4. karangan ilmiah 

bersifat sistematis, 5. tidak bersifat emotif, 6. tidak bersifat persuatif, 7. didukung 

teori yang ada, 8. menggunakan ragam bahasa Indonesia ilmiah, 9. bersifat 

proporsional dan konsisten. 

Karya ilmiah yang disajikan dengan menggunakan format ilmiah 

berdasarkan fungsinya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni karya 

ilmiah akademis dan karya ilmiah profesional. Karya ilmiah akademis ditulis 

untuk kepentingan akademis, ditulis oleh siswa atau mahasiswa di bawah 

bimbingan orang yang lebih profesional, tidak dipublikasikan, memerlukan proses 

pengujian, ditulis oleh perseorangan atau kelompok, dan lebih menekankan proses 

daripada hasil. Bentuk karya ilmiah akademis misalnya paper atau makalah, 

artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. 

Karya ilmiah profesional ditulis sebagai sarana pengembangan profesi 

bagi kaum profesional. Karya ilmiah profesional ditulis tanpa memerlukan 

bimbingan namun tetap memerlukan penilaian, umumnya diterbitkan, disusun 

oleh individu atau kelompok, dan lebih menekankan hasil daripada proses. Bentuk 

karya ilmiah profesional misalnya buku, makalah, kertas kerja, artikel ilmiah, dan 

laporan penelitian. Bentuk karya ilmiah yang dimaksudkan dalam artikel ini ialah 
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artikel ilmiah dan makalah, yang biasanya menjadi persyaratan dalam kompetisi 

ilmiah bagi mahasiswa. 

Hafiz (2011) menyatakan bahwa pelaksanaan program perubahan dengan 

menggunakan pendekatan fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan 

yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar 

program perubahan akan berjalan dengan mudah dan lancar. Pendekatan fasilitatif 

ini akan dapat dilaksanakan dengan tepat jika 1. sasaran perubahan (mahasiswa) 

mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari target 

perubahan (tujuan), merasa perlu adanya perubahan atau perbaikan, bersedia 

menerima bantuan dari luar dirinya, dan memiliki kemauan untuk berpartisipasi 

dalam usaha mengubah atau memperbaiki dirinya; 2. sebaiknya pendekatan 

fasilitatif dilaksanakan dengan disertai program menimbulkan kesadaran pada 

klien (mahasiswa) atas tersedianya fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan; 

3. pendekatan fasilitatif tepat juga digunakan sebagai kompensasi motivasi yang 

rendah terhadap usaha perubahan; 4. menyediakan berbagai fasilitas akan sangat 

bermanfaat bagi usaha perbaikan jika mahasiswa menghendaki berbagai macam 

kebutuhan untuk memenuhi tuntutan perubahan sesuai yang diharapkan; 5. 

penggunaan pendekatan fasilitatif dapat juga dengan cara menciptakan peran yang 

baru, jika ternyata peran yang sudah ada tidak sesuai dengan penggunaan sumber 

atau fasilitas yang diperlukan. 

Tujuan implementasi pendekatan fasilitatif sebagai sebuah usaha 

meningkatkan motivasi mahasiswa (nomor 3), salah satunya ialah motivasi untuk 

berkompetisi (karakter kompetitif) dengan daya juang maksimal dalam kompetisi 

ilmiah. Kompetitif (kompetisi) adalah aktivitas untuk mencapai tujuan dengan 

cara mengalahkan orang lain atau kelompok lain. Kompetensi ditandai dengan 

adanya tujuan tapi tidak ada ketergantungan (Riris 2015). 

Berkompetisi mendorong mahasiswa untuk mengeluarkan kemampuan 

dirinya dalam menghadapi situasi di sekelilingnya. Daya saing mahasiswa akan 

muncul dalam upaya menunjukkan jati diri dan kemampuan yang dimiliki. 

Prestasi yang semaksimal mungkin adalah harapan yang ingin dicapai dalam 

situasi pembelajaran ini. Namun demikian untuk menumbuhkan jiwa kompetitif 
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pada diri mahasiswa, bukanlah hal yang mudah bagi seorang dosen. Latar 

belakang kehidupan, kemampuan dan karakter mahasiswa yang berbeda-beda 

membutuhkan pemikiran dosen untuk penerapan situasi pembelajaran yang 

kompetitif ini. Adapun beberapa sifat atau karakter mahasiswa yang sering 

menghambat daya saing adalah malu, tidak punya nyali petarung, rasa minder, 

takut salah. 

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh 

Supriyadi (2015) dengan judul Pengembangan Model Menulis Karya Ilmiah 

Berpendekatan Konstruktivisme. Hasil uji ahli menunjukkan bahwa model 

pembelajaran yang dikembangkan terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

mahasiswa menulis karya ilmiah, baik proses maupun hasil. Indikator 

keberhasilan proses tampak keaktifan mahasiswa dan peningkatan kualitas produk 

tulisan. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah pada subjek 

penelitiannya, namun terdapat perbedaan pada pendekatan yang diterapkan. 

Penelitian ini menerapkan pendekatan fasilitatif, sementara penelitian Supriyadi 

lebih menekankan pendekatan konstruktivisme. 

 

PEMBAHASAN 

   Pengembangan model perkuliahan ini bertujuan menghasilkan 

model perkuliahan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah dengan pendekatan 

fasilitatif yang praktis dan efektif. Karakter kompetitif menjadi sasaran bidik 

pengembangan tingkat lanjutan agar daya saing mahasiswa dalam kompetisi 

ilmiah makin meningkat. 

   Model perkuliahan harus dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan 

pelaksanaan. Selain itu, karakteristik model pembelajaran menggambarkan aksi 

dan reaksi bagi dosen dan mahasiswa selama proses perkuliahan. Komponen yang 

dikembangkan dalam model perkuliahan mencakup konsep, keunggulan, tujuan, 

karakteristik, dan tahapan perkuliahan. Komponen-komponen dalam model 

perkuliahan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah dengan Pendekatan Fasilitatif 

ialah sebagai berikut. 
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Konsep 

  Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V menjelaskan kata fasilitatif berasal 

dari kata dasar fasilitas yang berarti kemudahan; sarana untuk melancarkan 

pelaksanaan fungsi. Berdasar pengertian tersebut, konsep pendekatan fasilitatif 

dalam perkuliahan diartikan upaya memfasilitasi atau memberi kemudahan dalam 

pencapaian tujuan perkuliahan. 

  Fasilitasi yang dilakukan oleh dosen berupa pendampingan menyeluruh 

mulai dari tahap pramenulis, tahap penulisan, dan tahap pascapenulisan. Setiap 

mahasiswa bisa saja menemui hambatan dalam tahapan yang berbeda-beda. 

Fasilitasi diberikan kepada mahasiswa sesuai porsi dan permasalahan yang 

dihadapi.  

  Implementasi fasilitasi dapat dilakukan secara klasikal maupun individual. 

Tipe klasikal diberlakukan ketika hambatan umum atau universal ditemui 

sebagian besar mahasiswa, proses fasilitasi dilakukan di kelas dengan rancangan 

focus group discussion ataupun peer discussion dengan panduan langsung dari 

dosen. Bahkan bisa pula dilakukan secara daring dengan dosen atau kelompok 

yang telah ditetapkan. Adapun tipe individual diterapkan secara terbatas, bahkan 

langsung antara dosen dengan mahasiswa dalam sesi terpisah dari perkuliahan 

sehingga dapat berlangsung sangat intensif. 

  Dalam implementasinya, pendekatan fasilitasi tidak sekadar terkait sisi 

teknis penulisan karya ilmiah sesuai materi yang diemban. Pemberian fasilitas 

juga dapat dilakukan dalam hal nonteknis, misalnya pemberian motivasi 

berkompetisi, turut serta memberikan masukan maupun saran jenis kompetisi, 

mendorong semangat juang dalam berkompetisi, dan lain sebagainya.  

  Secara praktis, model perkuliahan dengan pendekatan fasilitatif dapat 

dikembangkan lebih detail lagi oleh dosen berdasar permasalahan yang ditemui, 

tanpa mengesampingkan komponen-komponen yang ada. 

 

Keunggulan 

  Beberapa keunggulan model perkuliahan yang dikembangkan, antara lain. 
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a. Mengetahui tahapan proses penulisan yang menjadi penghambat penyusunan 

karya ilmiah hingga paripurna, serta dapat segera didiskusikan solusi yang 

tepat dan efektif untuk mengatasinya. 

b. Pelaksanaan dapat dilakukan secara kelompok (klasikal) maupun individual. 

Dosen secara cermat mengamati perkembangan proses penulisan mahasiswa 

untuk menentukan langkah implementatif yang paling sesuai.  

1) Pelaksanaan secara berkelompok memungkinkan mahasiswa saling bekerja 

sama dalam sebuah tim, dapat langsung diarahkan untuk pembentukan tim 

dalam suatu kompetisi ilmiah. 

2) Pelaksanaan secara individual memungkinkan pendampingan yang sangat 

intensif. 

c. Pelaksanaan dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, dengan cara 

tatap muka maupun pendampingan melalui media daring. 

d. Fasilitasi dapat berupa pendampingan mengenai hal-hal yang bersifat teknis 

(tahapan penulisan) maupun nonteknis (menumbuhkan karakter kompetitif) 

 

Tujuan 

Tujuan implementasi pendekatan fasilitatif dalam perkuliahan 

Keterampilan Menulis Karya Ilmiah ialah. 

a. Menghasilkan karya ilmiah yang mumpuni baik dari sisi esensi maupun 

bahasa. 

b. Meningkatkan motivasi mahasiswa, salah satunya ialah motivasi untuk 

berkompetisi (karakter kompetitif) dengan daya juang maksimal dalam 

kompetisi ilmiah. Kompetitif (kompetisi) adalah aktivitas untuk mencapai 

tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok lain untuk tujuan 

yang terarah dan positif. 

 

Karakteristik 

Karakteristik model perkuliahan dengan pendekatan fasilitatif ini antara 

lain sasaran: 
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a. Mengetahui dan mengungkapkan secara terbuka hambatan yang dihadapi serta 

menyadari perlunya menentukan tujuan perbaikan yang dilakukan. 

b. Bersedia menerima bantuan (fasilitasi) secara eksternal. 

c. Berperan aktif dalam usaha perbaikan.  

 

Tahapan Perkuliahan 

 Tahapan atau sintagmatik model perkuliahan ini, ialah. 

No. Tahapan Penjelasan 

1. Persiapan Pengantar perkuliahan dengan penekanan pada konsep karya 

ilmiah, strategi penyusunan, dan tahapan penulisan. 

2. Tahap 

Prapenulisan 

Tahap pendampingan: eksplorasi ide atau gagasan, 

pelaksanaan observasi lapangan (dengan berbagai varian cara) 

untuk mendukung ide, dan penelusuran referensi atau sumber 

data yang relevan. 

3. Diskusi Mendiskusikan sekaligus melakukan pendampingan baik 

secara klasikal maupun individual terhadap hasil tahap 

prapenulisan.  

4. Tahap 

Penulisan 

Mulai menyusun draf atau outline tulisan ilmiah dalam 

berbagai bentuk atau jenis tulisan. Jabarkan dengan rinci 

namun efektif. Dilanjutkan dengan proses penulisan lengkap. 

5. Presentasi Pemaparan hasil drafting dan penulisan untuk mendapat saran 

maupun masukan dari sejawat, untuk kemudian direvisi. 

6. Tahap 

Pascapenulisan 

Perbaikan dari sisi esensi maupun kebahasaan berdasarkan 

pencermatan ulang dan saran ketika presentasi. 

7. Kesiapan 

Kompetisi 

Mengirimkan karya sesuai dengan aturan kompetisi, 

menyiapkan media presentasi, dan berlatih presentasi ilmiah. 

8. Kompetisi 

Ilmiah 

Bersikap kompetitif dan menunjukkan daya juang tinggi 

dalam kompetisi ilmiah. 

9. Evaluasi Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tahapan 

pelaksanaan perkuliahan. 
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SIMPULAN 

 Simpulan dari pembahasan mengenai pengembangan model perkuliahan 

Keterampilan Menulis Karya Ilmiah dengan pendekatan fasilitatif, ialah. 

1. Pengembangan model perkuliahan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah dengan 

pendekatan fasilitatif dapat menjadi alternatif upaya meningkatkan kompetensi 

menulis mahasiswa sekaligus mendongkrak prestasi bidang penalaran. 

2. Pendekatan fasilitatif memungkinkan pendampingan langsung yang tidak saja 

menggali ide kreatif dan solutif dari mahasiswa, namun juga menumbuhkan 

karakter kompetitif pada keikutsertaan dalam kompetisi ilmiah.  

3. Komponen pengembangan model perkuliahan Keterampilan Menulis Karya 

Ilmiah dengan pendekatan fasilitatif meliputi konsep, keunggulan, tujuan, 

karakteristik, dan tahapan atau sintagmatik perkuliahan. 
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ABSTRACT 
This research describes the concept, procedures, validation test 

result and a trials, also as a application contribution to the 

Education of Cultural Arts. Mpu Tantular's Museum as a subject. 

The concept of application design on android smartphone. The 

design process adopted the development of 4D Model from 

Tiagarajan. The results of validation's expert and application trials 

are worth using. The contribution is the creation of alternative 

media of art and culture's learning. 

Keyword: Learning media, Education of Art and Culture, Mpu 

Tantular‘s Museum 

 

 

INTRODUCTION 

The development of communication and information's technology that 

become a modern society's lifestyle today. Museum is a place for lifelong 

learning, as a collections and information that can be used fpr educational 

purposes by visitors of all ages. This is contrary to total visitors of the museum in 

2014 as much as 3,4% of the total population in Sidoarjo. The last two years, 

technology are widespread, especially devices that can be used and taken 

anywhere ( mobile device).One of the most prevalent mobile devices is the 

smartphone, where everyone already has it. Previosly, smartphone only as a 

communication tool, is now more than it's basic function, that is many features 

that have been implanted in the smartphone. Smartphone not just as a 

communication tools, but also as a entertaining media, take a photos, as a 

learning, also aplication for process document, pictures, videos, etc. This is not 

separated from the use of operating systems that are quite sophisticated and 

popular like on computer. Some operating systems on smartphone are: ios, 

blackberry, windowsphone, android, etc. 

Learning model can be used as a pattern of choice, meaning that educators 

may select learning models that appropriate and efficient to achive his educational 

mailto:2khoirulamin@gmail.com
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purposes. In the learning activity, there are two synergistic activities that the 

teachers are teach and students are learn. The teachers teaching how the students 

have to learn, while the students learn how to learn through learning experience so 

occured changes of himself from the cognitive aspect, psychomotor, and affective. 

Knowing the type of learning can help the learning activities organized can 

achieve the purpose effectively and efficiently (Marno and Idris, 2008:151). 

Learning in the digital museum goes on the visual type, learning one the visual 

type is more efficient when done by seeing or observing. Computer-based 

learning model, that is learning activities that is done through a computer system. 

Computer-based learning strongly influenced by cognitive learning theory of 

information processing model (Rusman 2011.189) 

There is four relevant researches: First, Developing Technology in Art 

Learning Media ( Dody Doerjanto, 2014:256). Communication technology is seen 

as a significant tools with the need for the development of art learning media. This 

confirms the assumption that the technological development function has an 

impact and is never separated from development innovation and learning strategy.  

Second, The Design of Multimedia Learning of Traditional Arts 

Appreciation (Marsudi, 2014:250). Advances in digital technology have an impact 

on the abandonment of traditional arts by students. This is a challenge for teachers 

to prepare innovations in learning 

Third, Model of Digital Prototype Design of Adati‘s Batik Decorative 

Style of East Java As a Learning Effort Conservation of Regional Batik Motif 

(AAG Rai Arimbawa. 2015:443).  Adati's Batik is a typical batik of a region. The 

development of documentary media in digital form is required for the preservation 

and track record of batik decoration in one area is maintained and can be 

maintained. 

Forth, Multimedia as a Strategy of Nation Culture's Filters And As Efforts 

To Increase Appreciation Of Art Of Culture Since Early Age (Enie Wahyuning 

Handayani 2015:452). The strong influence of globalization has led to the shift of 

cultural values, so, many generations who are less familiar with art and culture as a 
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local genius product of the they are own. Then multimedia is needed as a strategy 

that interests students to always remember the rich cultural arts of his nation. 

Based on the above research, the research equation is obtained importance 

of media's innovation to support the learning of Cultural Art and the same of using 

technology's development as a means of learning's innovation. On that 

background, and as a total effort as well as related to the role of Mpu Tantular's 

Museum in Sidoarjo for cultural arts education,so the authors developing an 

aplication of Mpu Tantular's digital museum on a smartphone with android 

operating system. With the purpose to describe the application design concept, 

procedure of developing, analysing the results of validation's expert test and 

product's trial also to describe the contribution of product development of Mpu 

Tanrular's Digital Museum for Education of Art and Cultures. 

Research development related to historical content, collections, 

information, and museum atmospheres to facilitate visitors in understanding, 

knowing, and deepening insights about the museum and its contents, which is 

packaged attractively in the form of an application of Mpu Tantular's Digital 

Museum. This digital museum application can also be a new innovation for 

learning art and culture for the wider community, especially students, and 

remembering that Mpu Tantular's Museum is the Museum of East Java Province 

that must reach the wider area. 

 

METHOD 

This type of research is included in development research, because this 

research method is used to assist the implementation of the learning process, So if 

the learning process is assisted with the resulting product will be more productive, 

effective and efficient. Research model used is research of development of four D 

Model from Thiagarajan et al (Define, Design, Develop, and Diseminate).  

The types of data used in this research are qualitative data and quantitative 

data. Qualitative data is obtained from initial analysis conducted in closed with the 

students and documents, while the quantitative data is data obtained from the 

instrument and converted into the numbers. Spreading open and closed 
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questionnaires are given to materials, media and learning experts. And then, the 

quantitative and qualitative data obtained from the validation and small group 

testing results are then converted and explained by the feasibility criteria. Primary 

data source in the form of documents obtained from Mpu Tantular‘s Museum and 

secondary data is obtained data from respondents. 

The techniques of data‘s collection use open and closed questionnaires in a 

set of questions to respondents to answer. The selection of instruments in the form 

of questionnaires is caused because the questionnaire can provide an opportunity 

to think carefully to the respondents related to the application design of the Mpu 

Tantular‘ Digital Museum. This open-ended instrument is provided to media 

experts, materials experts, and learning experts. The model of this instrument is 

the development of Likert scale in order to get a more subtle or excellent results, 

with a range of values 1 to 7. 

 

RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSIONS 

Definition Stage 

The purpose of this stage is to set and define the design requirements of Digital 

Museum applications. The results of the exposure of the defining stage, in the 

results of the early-end analysis can be seen the high number of smartphone users 

as much as 90%. Android operating system as much as 70%, and IOS users, 

windows phone each 10% . Knowledge of the existence of the Mpu Tantular‘s 

Museum as much as 80% and there are 50% who have visited. Next related to 

whether ever know the digital museum, 70% said no and at least there are 80% are 

happy if the museum can be accessed on smartphones as well as 100% of them 

agree the development of a Digital Museum application for smartphones. Next on 

student's analysis it can be seen that 90% of respondents are happy with artwork 

and culture and there are only 10% of students who feel quite happy. As for what 

ever encountered the Digital Museum 70% answered no and 30% answered 

rarely. Next related agreement if learning art and culture is done through a digital 

museum, 90% agreed. Thus at this stage can be concluded the making of Digital 
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Museum application for Cultural Arts learning with content Mpu Tantular's 

Museum in Sidoarjo needs to be done.  

The application‘s concept of Mpu Tantular‘s Digital Museum created by 

app inventor2 program, photoshop and coreldraw. This is based to make it easy to 

design applications without much knowledge of programming languages. The 

application of Mpu Tantular's Museum Digital contains museum profile, 

collection according to the classification done in the museum, the time of open 

and close museum also information of ticket price entrance, museum atmosphere, 

quiz as a form of evaluation of understanding, and information related to 

application and instructions. 

On the profile, contains the vision of the mission, background name and 

establishment, and organizational structure applied to the Mpu Tantular's Museum 

in Sidoarjo. There are at least 10 classifications of collections in the Museum, 

while the number reaches 1500 collections, currently researchers include 2 

collections in each classification. Among these classifications are geologic, 

biologic, ethnographic, archaeological, historical, numismatic, philologic, 

ceramic, art and modern technology. 

In the task of analysis formulated related how the user can check the 

understanding obtained from the Digital Museum application. So, provided the 

questions to measure the extent of knowledge that has been owned after using the 

application Mpu Tantular's Digital Museum . The questions is not made to 

evaluate in detail related to the ability of the user, because the function of the 

questions is a form of game that carries the material education in Mpu Tantular's 

Museum. So the form of questions made in the form of true-wrong arguments, 

which later visitors can mengkroscek the extent to which the understanding of 

Mpu Tantular's Museum in Sidoarjo. 

The learning purpose, all the community, especially the next generation 

(students) can dig the information available at the Mpu Tantular's Museum in 

Sidoarjo through the application of Digital Museum by utilizing smartphone 

operating system android, so as to preserve and appreciate the cultural relics, 

especially in Mpu Tantular's Museum. The Museum are closer to the community, 
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especially the students. Showing the community if the museum is one of the best 

educational places. 

The conclusion at this stage of definition, is produced specifications about 

the product characteristics of the design activities of Mpu Tantular's Digital 

Museum in Sidoarjo. Product characteristics include all the important identities 

used to distinguish one from another. The characteristics of the product are as 

follows: 

Product Specification's Table 

Product 
Design's 

Category 

Design's 

Characteristics 
Specification 

Learning 

Application 

Digital  1. As an insight of 

Mpu Tantular's 

Museum in Sidoarjo 

2. The content and 

the main pictures are 

from the Museum. 

3. Can be a new 

method for the 

introduction and 

learning of art and 

culture contained in 

the Mpu Tantular's 

Museum . 

 

1. Product type: Digital 

Museum 

2. File extension: .apk 

3. The contents of the 

product amounted to 23 

pages: related profiles, 

information and Mpu 

Tantular's museum 

collections in Sidoarjo 

4. Technique: Computer 

5. Color: Full Color 

6. Indonesian Language 

7. Software: App 

Inventor2, Adobe 

Photoshop CS, 

Coreldraw. 

 

Planning Stage 

The planning stage is the stage in designing the application of Digital 

Museum Mpu Tantular in Sidoarjo which consists of 4 rare: 
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First, synchronization between digital application of Mpu Tantular's 

Museum with requirement in Cultural Arts learning for students. The material 

presented include history, vision and mission, location, information, and most 

importantly about the collection of Mpu Tantular's Museum in Sidoarjo. Second, 

The selection of this media consists of the tools used in making the Digital 

Museum and the media used in running digital museum applications. In running 

or operating the application of this Digital Museum using android operating 

system, then the media in the design of Digital Museum applications using App 

Inventor2. The use of App Inventor2 in addition to easy and simple, is also 

relevant to the android operating system. 

Third, the selection of the format in Digital Museum design. The format is 

chosen according to the original purpose of Digital Museum design targeting 

smartphone users based on android. The purpose is to facilitate the educational 

process associated Mpu Tantular's Museum in Sidoarjo. Application of Digital 

Museum in the form of extension file apk. Design made in general and present, by 

using standard font. Application of flats design to reach the main target of 

learning targets. The fourth is the design stage of the prototype. Using supporting 

applications, Photoshop is used to edit images and Coreldraw is used for draft 

layout settings. In the process of editing the image to note is the amount of files 

used. Because the process of designing using the Internet network and there is a 

limit in the overall size of the image. Number of pages is also considered, and 

occasionally need to download the editing file into a personal computer (file 

format.AIA) to avoid damage to the work file. 

 

Development Stage 

The development stage is the stage to produce the Digital Museum 

application through expert assessment which is then followed by revision and 

trials. Based on the data validation of media experts get the percentage of 80%, 

the material experts get the percentage of 94%, and learning experts get the value 

of 89% percentage means the product entered in a valid qualification with criteria 

very well and feasible for use in learning Cultural Arts. The advantages possessed 
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by the Mpu Tantular's Digital Museum can be accessed by using a smartphone 

wherever located. Among the advantages of course there are shortcomings, the 

shortcomings can be a revision of the experts and the use of Digital Museum 

application products can only be used on android smartphone. The revision of the 

experts has been selected and applied in accordance with the consideration, the 

revised result makes the application more effective, efficient, attractive or 

otherwise. From the experimental results, obtained percentage sebayak 84%. This 

is enough to show that the media includes valid qualifications with very good 

criteria, and it is worthy to be used as a medium of art culture. 

The possibility of other problems appear in the utilization of Digital 

Museum application also didn't escape the attention of researchers. Problems that 

may arise are not running the script to run shortcuts / links. But it does not 

become a meaningful thing because it does not interfere in its entirety. How to fix 

is just by starting or choosing again (pressing) shortcut keys. 

After several revisions from the input of media experts, material experts, 

learning experts and experiments, the Digital Museum of Mpu Tantular Sidoarjo 

was produced. This museum application is also dynamic, meaning the Digital 

Museum can be updated information. Here is an examples of some of the final 

display Mpu Tantular's museum in Sidoarjo.  

  

Pictures 4.9 Menu view 

  

Pictures 4.10 Profile view 
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(Author‘s Documentation) (Author‘s Documentation) 

 

  

Pictures Collection view  

(Author‘s Documentation) 

 

  

Pictures Display evaluation  

(Author‘s Documentation) 
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Pictures 4.12 Information‘s Display 

(Author‘s Documentation) 

Pictures 4.12 Information‘s Display 

(Author‘s Documentation) 

 

Distribution Stage 

The distribution stage is the final stage in development research that 

adopts the four D models. This stage is done in a limited way by promoting the 

application of  Mpu Tantular's Digital Museum in Sidoarjo in order to use the 

wider community, especially students by uploading on the website and also 

through the dissemination in the form of writing the final report of research 

development. 

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS  

This research is a development research which adopted four D model 

research model from Thiagarajan et al. This development process has four stages 

which then the contents are modified in accordance with the needs of the field. 

Among the stages of this development are the defining phase, the design stage, the 

development resistance and the distribution stage. The concept of this research 

focuses on designing the Museum in digital form that is applied to the android 

smartphone. The process of making it using app inventor 2 software and 

supported with photoshop and coreldraw software. 

Based on the validation of the experts produced the application of the Mpu 

Tantular's Digital Museum is feasible and can be used as a medium of learning art 

and culture. This is also supported by small group test results that the majority of 

respondents liked the application. The contribution of products to the education of 

art and culture can be seen from the opinion of the respondents who agree if Mpu 

Tantular's Digital  Museum application is used in the media to learn Cultural Art, 

another contribution is the creation of alternative media culture and art learning 

media smartphone. 

In accordance with the purpose of designing the application of  Mpu 

Tantular's Digital Museum, the results of development research can be used in 

cultural arts learning. Mpu Tantular's Digital Museum is not absolute, which 

means there is a possibility to be developed further from the content and form of 
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appearance, for the material in the museum should be deepened in order to further 

refine the contents. Lastly for the museum not to be foreign in the community 

should users participate in the dissemination or help provide information related 

to the application of Mpu Tantular's Digital Museum 
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ABSTRAK 

Wayang adalah warisan budaya nasional yang patut dilestarikan 

oleh bangsa Indonesia. Namun seiring perkembangan jaman, 

wayang tak lagi hanya digunakan sebagai benda seni namun juga 

berfungsi sebagai media pembelajaran. Penggunaan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar bertujuan untuk 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Penggunaan 

media wayang anak ini dapat membantu mempermudah guru dan 

juga siswa dalam kegiatan belajar mengajar khususnya pada aspek 

berbicara. Keterampilan berbicara merupakan aspek yang sangat 

penting dimiliki siswa. Hal ini karena keterampilan berbicara 

menunjang perkembangan seluruh aspek keterampilan berbahasa 

yang lain yaitu mendengar, membaca dan  menulis.  

Kata Kunci: wayang anak, media, keterampilan berbicara 

 

 PENDAHULUAN 

Berbicara merupaka salah satu keterampilan berbahasa. Kegiatan berbicara 

adalah keterampilan kedua yang dimiliki manusia normal setelah menyimak. 

Namun, keterampilan berbicara yang dimiliki setiap orang berbeda-beda.  

Keterampilan ini bukanlah suatu jenis keterampilan yang dapat diwariskan secara 

turun temurun walaupun pada dasarnya secara alamiah setiap manusia dapat 

berbicara.  

Seseorang yang mempunyai keterampilan berbicara yang baik, 

pembicaraannya akan lebih mudah dipahami oleh lawan tuturnya dalam 

berkomunikasi. Seseorang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi yang 

baik akan lebih mudah bergaul terutama dengan lingkungan masyarakat.Orang 

yang mempunyai keterampilan berbicara yang baik juga akan lebih mudah 

menyampaikan ide dan gagasan dalam pikirannya. Kemampuan berbicara yang 

baik pula, dapat menunjang kehidupan yang lebih baik di kemudian hari.  
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Pentingnya keterampilan berbicara atau bercerita dalam komunikasi juga 

diungkapkan oleh Supriyadi (2005:178) bahwa apabila seseorang memiliki 

keterampilan berbicara yang baik, dia akan memperoleh keuntungan sosial 

maupun profesional. Keuntungan sosial berkaitan dengan kegiatan interaksi sosial 

antarindividu. Sedangkan, keuntungan profesional diperoleh sewaktu  

menggunakan bahasa untuk membuat  pertanyaa-pertanyaan, menyampaikan 

fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan dan mendeskripsikan. 

Komunikasi pula tidak lepas dari kegatan berbicara, maka dari itu 

keterampila berbicara dapat menunjang dalam berkomunikasi. Maka salah satu 

aspek berbahasa yang harus dikuasai oleh sisa adalah berbicara, sebab 

keterampilan berbicara menunjang ketearampilan lainnya (Tarigan 1986: 86) 

Keterampilan berbicara juga menunjang keterampilan membaca dan 

menulis. Keterampilan menulis dan berbicara  mempunyai kesamaan yaitu 

sebagai kegiatan produksi bahasa dan bersifat menyampaikan informasi. 

Keterampilan berbicara yang dimiliki oleh siswa  juga akan bermanfaat dalam 

kegiatan menyimak dan memahami bacaan. Akan tetapi, masalah yang terjadi di 

lapangan adalah tidak semua siswa mempunyai kemampuan berbicara yang baik. 

Oleh sebab itu, pembinaan keterampilan berbicara harus dilakukan sejak dini.  

Media pembelajaran adalah alat yang digunakana untuk menyampaikan 

atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran (Arsyad, 2011:4). Media 

pembelajaran dapat berbentuk media komunikasi baik tercetak maupun audio-

visual yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar dan dibaca. Media pembelajaran 

ini dugunakan demi tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar dan dapat juga membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap peserta didik karena perkembangan individu terdiri dari 

berbagai macam dimensi atau ranah perkembangan seperti factor fisik, intelektual 

yang menyangkut perkembangan kognitif dan bahasa, emosi, sosial serta moral 

(Izzaty, 2013:5). Dalam pengamatan kali ini media pembelajaran yang digunakan 

adalah media wayang anak. Media wayang inilah yang nantinya akan digunakan 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

594 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya guru saja yang akan menggunakannya, 

tetapi siswa juga akan menggunakannya dalam kegiatan belajar. 

 

METODE PENGEMBANGAN 

Langkah yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

menggunakan metode R&D (Research and Development). Menurut Sugiyono 

(2011:407) metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras 

(hardware), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di 

laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak (software), seperti program 

komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau 

laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, 

bimbingan, evaluasi, manajemen, dll.  

Tahap-tahap Penelitian dan Pengembangan yang Dimodifikasi  

Penelitian dan pengembangan yang dimodifikasi dari sepuluh langkah 

penelitian dan pengembangan dari Borg dan Gall. Secara garis besar 

dikembangkan oleh Sukmadinata dan kawan-kawan terdiri atas tiga tahap, yaitu: 

1) Studi Pendahuluan, 2) Pengembangan Model, dan ke 3) Uji Model. 

a) Studi Pendahuluan: Tahap pertama studi pendahuluan merupakan tahap 

awal atau persiapan untuk pengembangan. Tahap ini terdiri atas tiga 

langkah, pertama studi kepustakaan, kedua survai lapangan dan ketiga 

penyusunan produk awal atau draf model (karena yang dikembangkan 

umumnya berbentuk model). 

b) Uji Coba Terbatas dan Uji Coba Lebih Luas: Selesai kegiatan pada tahap 

pertama Studi Pendahuluan, kegiatan dilanjutkan dengan tahap kedua, Uji 

Coba Pengembangan Produk pendidikan (model pembelajaran 

komunikatif). Dalam tahap ini ada dua langkah, langkah pertama 

melakukan uji coba terbatas dan langkah kedua uji coba lebih lugas. 

c) Uji Produk  dan Sosialisasi Hasil: Uji produk merupakan tahap pengujian 

keampuhan dari produk yang dihasilkan. Dalam pelaksanaan pengujian 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

595 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

digunakan dua kelompok sampel, yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Kelompok kontrol jumlah dan kategorinya sama 

dengan kelompok eksperimen.  

 

PEMBAHASAN 

Penerapan Wayang Anak Sebagai Media Pembelajaran 

Wayang adalah warisan budaya nasional yang patut dilestarikan oleh 

bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, fungsi wayang mengalami 

perubahan, dari fungsinya sebagai alat suatu upacara yang berhubungan dengan 

kepercayaan telah berubah menjadi alat pendidikan yang bersifat didaktis dan 

sebagai alat penerangan, lalu menjadi bentuk kesenian daerah dan objek ilmiah 

(Mulyono, 1982:2). 

Media wayang anak yang akan digunakan media pembelajaran di sini 

terbuat dari kertas karton yang bergambar berbagai macam karakter. Karakter 

yang dipilih akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam cerita. Pada pengamatan 

ini, peneliti akan membuat set latar dan karakter wayang yang akan dipilih sendiri 

oleh siswa. Siswa bersama kelompoknya akan memilih satu set latar cerita dan 

beberapa karakter tokoh wayang. Karakter dan set wayang anak ini akan dibuat 

bermacam-macam untuk memenuhi daya imajinasi anak. 

 

Keterampilan Berbicara 

Tujuan berbicara Menurut Djago, dkk (1990:37) tujuan pembicaraan 

biasanya dapat dibedakan atas lima golongan yaitu: menghibur, 

menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Faktor  

penunjang pada kegiatan berbicara sebagai berikut. Faktor kebahasaan, meliputi: 

ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai, 

pilihan kata, ketepatan penggunaan kalimat serta  tata bahasanya, ketepatan 

sasaran pembicaraan.  

Sedangkan  faktor nonkebahasaan, meliputi: sikap yang wajar, tenang dan 

tidak kaku, pendangan harus diarahkan ke lawan bicara, kesediaan menghargai 

orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, 
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relevansi, penalaran, penguasaan topik. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan berbicara adalah 

faktor urutan kebahasaan  (linguitik)  dan non kebahasaan (nonlinguistik). 

Ada kalanya proses komunikasi mengalami gangguan yang 

mengakibatkan pesan yang diterima oleh pendengar tidak sama dengan apa yang 

dimaksudkan oleh pembicara. Tiga faktor penyebab gangguan  dalam kegiatan 

berbicara, yaitu: a) Faktor fisik, yaitu faktor yang ada pada partisipan sendiri dan 

faktor yang berasal dari luar partisipan, b) Faktor media, yaitu faktor linguitisk 

dan faktor nonlinguistik, misalnya lagu, irama, tekanan, ucapan, isyarat gerak 

bagian tubuh, dan c) Faktor psikologis, kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, 

misalnya dalam keadaan marah, menangis, dan sakit. 

 

Kebutuhan media pembelajaran wayang anak di SD kelas rendah 

 

Karakteristik ideal siswa kelas 

rendah 

Karakteristik di lapangan 

( sebenarnya ) 

1. Senang bermain  

2. Senang bergerak 

3. Senang bekerja dalam kelompok 

4. Senang merasakan /melakukan 

sesuatu secara langsung 

5. Cengeng 

6. Sulit memahami isi pembicaraan 

orang lain 

7. Senang diperhatikan 

8. Senang meniru 

9. Perbendaharaan kata mencapai 

2500 kata 

1. Masih suka bermain 

2. Suka bergerak 

3. Cepat merasa bosan 

4. Belum mampu merawat diri sendiri 

5. Senang memperagakan secara 

langsung 

6. Bahasanya masih dipengaruhi bahasa 

ibu 

7. Menyukai sesuatu berwarna 

mencolok orang baru 

8. Senang melakukan sesuatu secara 

berkelompok 

9. Perhatiaanya cepat teralihkan (kurang 

bisa focus ) 

10. Suka bertengkar 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

597 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

11. Cenderung memuji diri sendiri 

12. Senang dan semangat saat bernyanyi 

13. Kemampuan berpikir terbatas 

 

Kemampuan Awal Ideal Siswa Hasil Pengamatan Lapangan 

1. Kognitif Ranah kognitif adalah 

ranah yang mencakup kegiatan 

mental ( otak ). Dalam keadaan 

normal pada periode ini, pikiran 

anak berkembang secara 

berangsur-angsur. pada tahap pra- 

operasional daya pikir anak masih 

bersifat imanjinatif dan 

egosentris, namun pada periode 

ini anak sudah berkembang ke 

arah yang lebih konkret. Daya 

ingatnya menjadi kuat, sehingga 

anak benar-benar berada pada 

stadium belajar. Oleh karena itu, 

pembelajaran untuk siswa harus 

diarahkan pada konsep-konsep 

yang bersifat konkret dan 

menyangkut dunia keseharian 

siswa dan jangan mengajar siswa 

dengan contoh-contoh yang 

abstrak. 

2. Afektif Adalah ranah yang 

berkaitan dengan sikap, minat, 

emosi dan nilai hidup. Pada 

kemampuan awal afektifnya, 

melalui interaksi sosial anak 

1. Kognitif:  (a) Masih banyak terdapat 

siswa yang belum mampu calistung 

dengan baik dan benar. (b) Siwa yang 

lancar calistung hanya siswa yang 

pernah duduk di bangku TK. (c) 

Nilai-nilai yang diperoleh siswa pada 

semester 1 rata-rata mendapatkan 

nilai standar yang ditetapkan oleh 

sekolah. (d) Untuk meningkatkan 

kemampuan calistung siswa, guru 

memberikan remidial dan PR kepada 

siswa. 

2. Afektif adapun tingkah laku yang 

kami amati pada saat observasi 

adalah: (a) Disiplin dalam 

mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. (b) Senang melakukan 

sesuatu secara berkelompok. (c) 

Terdapat siswa banyak bicara ketika 

PBM berlangsung, namun ada juga 

siswa yang pendiam atau pemalu. (d) 

Belum bisa menerapkan rasa saling 

menghargai antartemannya. (e)  

Masih suka bertengkar dengan 

temannya. (f)  Cengeng. (g)  Suka 

meniru tingkah laku orang lain. (h) 
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mulai mengembangkan perasaan 

bangga terhadap keberhasilan dan 

kemmpuan mereka. Siswa mulai 

mengenal dan menerapkan nilai-

nilai moral, seperti kerjasama, 

kasih sayang, toleransi, tanggung 

jawab, disiplin, dan jujur. 

3. Psikomotorik Adalah ranah yang 

berkaitan dengan keterampilan 

(skil) atau kemampuan bertindak 

setelah seseorang menerima 

pengalaman belajar tertentu. 

Klasifikasi tujuan domain 

psikomotor terbagai 5 katagori, 

yaitu: (a)  peniruan (b)  

manipulasi (c)  ketetapan (d) 

artikulasi (e)  pengalamiahan 

 

Membandingkan dirinya dengan 

orang lain, jika itu menguntungkan 

dirinya. (i)  Sikapnya spontanitas. 

3. Psikomotor:  (a)  Mereka sudah bisa 

menggambar dan memberikan warna-

warna yang mereka anggap bagus 

untuk dilihat. (b) Sudah mampu 

bernyanyi sambil mengikuti gerakan 

gurunya. (c) Untuk menyamangati 

siswa dalam pembelajaran, mereka 

sering melakukan gerakan-gerakan 

tangan bersama guru (melakukan 

tepuk diam, semangat, dan anak 

soleh). 

. 

 

 

 Melalui analisis kebutuhan akan media pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas rendah di atas dapat  simpulkan bahwa media 

pembelajaran wayang anak cocok digunakan.  

 

Efektivitas media wayang anak dalam meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa SD kelas rendah 

 Efektivitas penggunaan media pembelajaran wayang anak ini akan tampak 

setelah siswa memperagakan dialog yang dibuatnya bersama dengan teman 

kelompoknya. Dialog yang sudah dibuat oleh siswa akan dilatih terlebih dahulu 

bersama dengan teman kelompoknya. Setelah siap, maka siswa bersama dengan 

kelompoknya akan maju ke depan kelas untuk memperagakan dialog yang telah 

dibuat. 
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Dari hasil pengamatan, siswa sudah tidak tampak malu-malu untuk 

mengungkapkan dialog yang dibuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa media 

pembelajaran wayang anak efektif digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa kelas rendah. Siswa sudah tidak malu lagi karena mereka berfikir 

bahwa penonton sudah tidak fokus lagi pada mereka, melainkan lebih berfokus 

pada wayang yang mereka perankan. Siswa menjadi lebih percaya diri untuk 

berbicara di depan kelas dan mengungkapkan idenya sesuai dengan karakter yang 

mereka mainkan. 

SIMPULAN 

 Media pembelajaran wayang anak cocok diterapkan pada pembelajaran 

anak SD kelas rendah karena sesuai dengan karakteristik siswa kelas rendah.yang 

masih suka bermain, suka bergerak, cepat merasa bosan, senang memperagakan 

secara langsung. Implementasi media wayang anak dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa SD kelas rendah disesuaikan dengan kurikulum dan 

disesuaikan dengan tematik. Efektivitas media wayang anak dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa SD kelas rendah terbukti dengan adanya 

peningkatan keberanian anak berbicara di depan kelas. 
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ABSTRAK 
Menulis termasuk ke dalam keterampilan berbahasa yang 

produktif, artinya suatu keterampilan yang menuntut seseorang 

melakukan kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Salah satu jenis 

tulisan yang harus dikuasai oleh siswa adalah argumentasi. Fakta di 

lapangan menunjukkan bahwa, pembelajaran menulis argumentasi 

masih dirasakan kurang efektif. Hal ini disebabkan metode 

pembelajaran yang digunakan guru kurang variatif dan monoton. 

Oleh karena itu, guru harus memilih metode pembelajaran yang 

tepat. Salah satunya adalah metode probing prompting learning. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa SMA kelas XI 

dalam menulis argumentasi sebelum dan setelah menggunakan 

metode probing prompting learning. Model penelitian yang 

digunakan adalah model eksperimen kuasi dengan desain penelitian 

control group pre-test-post-test. Penelitian ini menguji hipotesis 

yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan 

menulis argumentasi dengan metode pembelajaran probing 

prompting learning dengan metode pembelajaran yang lain yang 

diterapkan dalam pembelajaran menulis argumentasi. Setelah 

dilakukan analisis data penelitian, diperoleh hasil ttabel < thitung > ttabel 

atau 2,03 < 2,59 > 2,03. Artinya, terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kemampuan menulis argumentasi siswa sebelum 

dan setelah menggunakan metode pembelajaran probing prompting 

learning. 

Kata kunci : menulis, argumentasi, metode, probing prompting 

learning. 
 

ABTRACT 

Write belonging to the productive language skills, meaning a skill 

that requires someone to do activities that produce something. One 

of the types of writing that must be mastered by the student is the 

argument. Facts on the ground indicate that, learning to write 

effective arguments is still lacking. This is due to the method of 

learning that teachers use less varied and monotonous. Therefore, 

teachers should select appropriate learning methods. One is a 
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method of probing prompting learning. The purpose of this study 

was to determine whether there is any significant difference 

between the ability of high school students in a writing class XI 

arguments before and after using the probing method of prompting 

learning. The model used is a model with a quasi experimental 

research design control group pre-test-post-test. This study tested 

the hypothesis that there are significant differences between the 

ability to write arguments to the method of probing prompting 

learning with other learning methods are applied in learning to 

write argument. After analyzing the research data, the results 

obtained ttable < t count> ttable or 2.03 <2.59> 2.03. That is, there are 

significant differences between students' ability to write arguments 

before and after using the learning method of probing prompting 

learning. 

Keywords: writing, argumentation, methods, probing prompting 

learning. 
 

PENDAHULUAN 

Keterampilan berbahasa meliputi empat komponen, yakni menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis. Setiap keterampilan itu akan selalu 

berhubungan dengan tiga keterampilan lainnya. Menulis termasuk ke dalam 

keterampilan berbahasa yang produktif, yaitu suatu keterampilan yang menuntut 

seseorang melakukan kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Tarigan (2008 hlm 1) 

mengungkapkan bahwa keterampilan menulis ini sangat erat hubungannya dengan 

proses-proses yang mendasari bahasa, bahasa seseorang mencerminkan 

pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula 

jalan pikirannya. Jadi, dengan kemampuan berbahasa salah satunya adalah 

kemampuan menulis kita dapat melihat perkembangan kemampuan berpikir 

seseorang. 

Pembelajaran keterampilan menulis harus dilakukan secara aktif, artinya 

ada kontribusi dari siswa agar siswa tersebut dapat secara kreatif menyampaikan 

ide atau gagasan yang berguna untuk melatih kepercayaan dirinya dalam menulis. 

Intensitas latihan yang dilakukan akan menjadikan para siswa terbiasa dan 

menguasai cara dalam menuangkan buah pikiran, ide, gagasan ke dalam sebuah 

tulisan yang baik. Pada ranah pendidikan, seorang siswa sangat dituntut untuk 

memiliki kemampuan menulis yang baik dan efektif. 
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Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sutarno (2008 hlm 7) bahwa 

menulis efektif merupakan kebiasaan dan menjadi ciri masyarakat ilmiah. suatu 

masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, sejak pendidikan dasar, 

menengah, sampai perguruan tinggi, dunia perpustakaan dokumentasi dan 

informasi. Berdasarkan hal tersebut, siswa harus mampu menulis dengan kalimat 

yang efektif, sehingga dapat menjadikan generasi yang unggul. 

Fakta di lapangan menunjukkan hasil yang sangat memprihatinkan, 

kemampuan menulis siswa Indonesia dapat dikatakan kurang. Hal ini berdasarkan 

pemaparan Imran dalam Nurjanah (2005 hlm 58) bahwa menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Taufiq Ismail ternyata keterampilan menulis siswa Indonesia 

paling rendah di Asia. Penyebab rendahnya kemampuan menulis siswa di 

Indonesia sangat bervariasi, baik dari siswa itu sendiri maupun guru sebagai 

pengajar. Faktor guru berkaitan dengan metode, media, penciptaan suasana 

pembelajara dan lain sebagainya. Dengan demikian, faktor cara atau metode yang 

diterapkan guru dalam proses pembelajaran memiliki pengaruh dan dampak yang 

besar bagi tercapainya tujuan proses pembelajaran menulis ataupun pembelajaran 

yang lainnya. Jadi, seorang guru harus memiliki beberapa alternatif metode 

pembelajaran untuk dapat menciptakan proses pembelajaran yang mampu 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa. Salah satu metode pembelajaran 

yang dapat guru terapkan adalah metode probing prompting learning. 

Metode probing prompting learning ini lebih menekankan pembelajaran 

dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali 

gagasan siswa sehingga dapat meningkatkan proses berpikir yang mampu 

mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan pengetahuan yang sedang 

dipelajari (Sudarti dalam Huda, 2013 hlm 281). Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan menulis argumentasi siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan metode probing prompting learning, serta mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis argumentasi 

siswa dengan pembelajaran menggunakan metode probing prompting learning 

dan pembelajaran dengan manggunakan metode lain. Peneliti, dalam penelitian ini 

mengajukan hipotesis. Hipotesis tersebut adalah (1) H1 : Terdapat perbedaan 
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yang signifikan antara kemampuan menulis argumentasi dengan metode 

pembelajaran probing prompting learning dengan metode pembelajaran yang lain 

yang diterapkan dalam pembelajaran menulis argumentasi. 

 

KAJIAN TEORI 

Metode Probing Prompting Learning 

Menurut arti katanya, probing adalah penyelidikan dan pemeriksaan, 

sementara prompting adalah mendorong atau menuntun. Pembelajaran probing 

prompting learning adalah pembelajaran dengan menyajikan serangkaian 

pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali gagasan siswa sehingga dapat 

melejitkan proses berpikir yang mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman 

siswa dengan pengetahuan yang sedang dipelajari (Sudarti dalam Huda, 2013 hlm 

281). 

Pembelajaran probing prompting sangat erat kaitannya dengan pertanyaan. 

pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada saat pembelajaran ini disebut 

probing question. Probing question adalah pertanyaan yang bersifat menggali 

untuk mendapatkan jawaban lebih dalam dari siswa yang bermaksud untuk 

mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, 

akurat dan beralasan. Probing question dapat memotivasi siswa untuk memahami 

suatu masalah dengan lebih mendalam sehingga siswa mampu mencapai jawaban 

yang dituju (Sudarti dalam Huda, 2013 hlm 281). 

Kelebihan dari metode probing prompting learning ini berdasarkan 

penelitian Priatna (Sudarti dalam Huda, 2013 hlm 281), proses probing prompting 

learning dapat mengaktifkan siswa dalam belajar yang penuh tantangan, sebab ia 

menuntut konsentrasi dan keaktifan. Selanjutnya, perhatian siswa terhadap 

pembelajaran yang sedang dipelajari cenderung lebih terjaga karena siswa selalu 

mempersiapkan jawaban sebab mereka harus selalu siap jika tiba-tiba ditunjuk 

oleh guru. 

 

Argumentasi 
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Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain (Tarigan, 2008 hlm 3). Pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa menulis 

merupakan suatu proses penyampaian informasi yang disampaikan penulis kepada 

pembaca tanpa bertatap muka secara langsung. Kegiatan menulis merupakan 

suatu kegiatan yang produktif dan ekpresif. Disebut produktif karena menulis 

bersifat menghasilkan suatu karya tulis, sedangkan ekspresif adalah 

mengungkapkan gambaran, maksud, perasaan dalam setiap gagasan yang 

disampaikan (KBBI Offline 1.3). 

Salah satu jenis tulisan yang sering kita temukan adalah argumentasi. 

Keraf (2004 hlm 4) menjelaskan bahwa dasar sebuah tulisan yang bersifat 

argumentatif adalah berpikir kritis dan logis. Untuk ini harus bertolak dari fakta-

fakta atau evidensi-evidensi yang ada. Melalui argumentasi penulis berusaha 

merangkaikan fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga ia mampu menunjukan 

apakah suatu pendapat atau suatu hal tertentu itu benar atau tidak. 

Pada hakikatnya setiap keterampilan harus dilatih sehingga diperoleh 

keterampilan yang berubah menjadi suatu keahlian. Seorang siswa yang mampu 

menulis dengan baik dan bahkan menghasilkan sebuah karya tidak serta merta 

mahir secara tiba-tiba melainkan melalui proses yang cukup panjang untuk 

berlatih sehingga diperoleh kemampuan yang baik. Hal tersebut sesuai dengan 

konsep berpikir kritis yang diungkapkan oleh Brooke (1986 hlm 5) ―Like playing 

tennis or the piano, critical thinking is a skill that you simply cannot become good 

at without practicing‖. Pernyataan tersebut dapat kita artikan ―seperti bermain 

tenis atau piano, berpikir kritis merupakan suatu keterampilan yang tidak bisa 

kamu dapatkan dengan baik tanpa latihan‖.  

Melihat pernyataan tersebut dapat kita tarik menjadi suatu simpulan 

bahwa, keterampilan menulis sama dengan konsep berpikir kritis yaitu hanya 

dapat dikuasai dan dikembangkan dengan proses latihan. Artinya siswa harus 

mengalami sendiri apa yang mereka pelajari agar siswa mampu belajar aktif. Cara 

Active Learning ini biasanya siswa akan merasakan suasana yang lebih 

menyenangkan sehingga potensi dan hasil belajar siswa dapat dimaksimalkan. 
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Pembelajaran dengan metode ini memungkinkan siswa untuk lebih 

mengembangkan potensi dirinya. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengujikan atau melakukan treatment pada objek penelitian. Sehingga metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen. Penelitian ini 

dilakukan untuk memeroleh jawaban tentang perlakukan metode probing 

prompting learning terhadap keterampilan menulis argumentasi. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian eksperimen kuasi dengan desain penelitian 

control group pre-test-post-test.  

Adapun populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Kartika 

XIX-2 Bandung tahun ajaran 2013/2014. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 

kelas eksperimen (XI IPS 2) dan kelas kontrol (XI IPS 1). Kedua kelas tersebut 

dipilih berdasarkan saran guru sekolah yang mengampu mata pelajaran Bahasa 

Indonesia.  

Data yang diperoleh berupa data angka yang akan diolah dengan rumus 

statistik. Data berupa angka nilai hasil menulis argumentasi yang diperoleh 

ditabulasikan. Kemudian data diuji reliabilitas antar penimbangnya, selanjutnya 

dilakukan uji normalitas data, kemudian uji homogenitas data dan terakhir 

dilakukan uji hipotesis dengan uji t perbedaan gain nilai posttest – pretest kelas 

eksperimen dan kontrol. Uji t yang dilakukan menggunakan taraf signifikan (α) 

sebesar 0,05. Kriteria pengujiannya adalah H1 diterima jika nilai signifikansi > 

0,05, dan H1 ditolak jika signifikasi < 0,05. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian 

Berdasarkan data hasil menulis argumentasi siswa, skor rata-rata pretest 

yang diperoleh siswa kelas eksperimen adalah 65,65,  dengan nilai tertinggi 76 

dan terendah 57 sedangkan kelas kontrol skor rata-rata kelas sebesar 66,06 dengan 
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nilai tertinggi 77 dan terendah 58. Apabila dibandingkan, skor rata-rata kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol, maka perbandingannya tidak jauh berbeda. 

Setelah diuji secara statistik ternyata data kedua skor pretest memiliki reliabilitas 

sangat tinggi, kedua data tersebut berdistribusi normal dan homogen, 

Perolehan skor posttest, skor rata-rata yang diperoleh siswa kelas 

ekperimen adalah 76,4, dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 71, sedangkan 

skor rata-rata posttest kelas kontrol adalah 72,9, dengan nilai tertinggi 80 dan nilai 

terendah 67. Setelah diuji secara statistik ternyata data kedua skor posttest 

memiliki reliabilitas sangat tinggi, kedua data tersebut berdistribusi normal dan 

homogen. Jika dibandingkan antara skor rata-rata posttest kedua kelas tersebut, 

ternyata skor akhir kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol.  

Skor gain kelas eksperimen dan kelas pembanding diperoleh dari hasil 

selisih antara hasil posttest dengan pretest. Pada diagram perolehan skor gain, 

skor rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen adalah 10,75, dengan nilai 

tertinggi 17 dan nilai terendah 0 sedangkan skor rata-rata kelas kontrol adalah 6,7 

dengan nilai tertinggi 14 dan terendah -1. Jika dibandingkan antara skor rata-rata 

gain kedua kelas, skor rata-rata gain kelas eksperimen lebih besar daripada kelas 

kontrol. Hal ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar pada kelas 

eksperimen yang menggunakan metode probing prompting learning.  

 

Pembahasan 

Penerapan metode probing prompting learning dapat meningkatkan 

kemampuan menulis argumentsi siswa. Metode probing prompting learning 

memiliki manfaat sebagai sarana bagi siswa untuk berpikir kritis sehingga mudah 

bagi siswa dalam mencari dan menuangkan ide, gagasan dan pemikiran dalam 

menulis argumentasi. 

Dari olahan data yang telah dilakukan, menunjukan metode probing 

prompting learning efektif dalam pembelajaran menulis argumentasi, ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatan yang signifikan antara kemampuan siswa 

dalam menulis argumentasi pada pretest dan posttest pada kelas eksperimen. 

Indikatornya bisi dilihat dari kemampuan siswa yang meningkat, yaitu aspek (1) 
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isi, penguasaan topik permasalahan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 

sebelum treatment, hal ini terlihat dari pemaparan-pemaparan pendapat yang 

disertai oleh data-data pendukung. Hal ini sesuai dengan konsep dari argumentasi, 

yaitu berpikir kritis, logis dan bertolak dari data/fakta yang ada menuju suatu 

kesimpulan yang dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dipertanggungjawabkan 

(Keraf, 2004 hlm 4). 

Aspek (2) struktur sudah lebih baik dari sebelum treatment, hal ini 

ditandai dengan adanya pengembangan dari gagasan utama dengan menggunakan 

pola sebab-akibat atau akibat-sebab. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari Keraf 

(2004 hlm 51) bahwa argumentasi dapat dikembangkan dengan pola penalaran 

sebab-akibat dan akibat-sebab. Pola sebab-akibat mula-mula bertolak dari suatu 

peristiwa yang dianggap sebagai sebab yang diketahui, kemudian bergerak maju 

menuju kepada suatu kesimpulan sebagai efek atau akibat yang ditimbulkan. Pola 

akibat-sebab bertolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebagai akibat yang 

diketahui, kemudian bergerak menuju sebab-sebab yang mungkin telah 

menimbulkan akibat tersebut. 

Aspek (3) kosakata, sudah mengalami peningkatan meskipun masih 

terjadi beberapa kesalahan-kesalahan penulisan kata, kesalahan yang paling sering 

ditemukan adalah penyingkatan kata, yaitu kata ―yg‖. Penulisan singkatan ini 

tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Hal ini 

sesuai dengan pemaparan dari Alkhadiah (1988 hlm 116) bahwa kalimat yang 

baik haruslah memenuhi persyaratan gramatikal, hal ini berarti kalimat tersebut 

harus berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. 

Aspek (4) kalimat sudah terjadi peningkatan meskipun masih terdapat 

kesalahan-kesalahan yang sama, yaitu penggunaan preposisi ―ke‖, yaitu pada 

kalimat ―Mereka lebih memilih bolos kewarnet daripada kewarnet‖. Kesalahan-

kesalahan seperti ini dapat membingungkan pembaca, karena maksud dari kalimat 

tersebut tidak jelas. Seperti yang diungkakan oleh Alkhadiah (1988 hlm 116) 

bahwa penggunaan kata dalam kalimat haruslah dipilih dengan tepat, dengan 

demikian kalimat tersebut menjadi jelas maknanya. 
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Aspek (5) mekanik sudah terjadi peningkatan, meskipun masih terdapat 

beberapa kesalahan-kesalahan penulisan yang dilakukan oleh siswa, yaitu masih 

terdapat penggunaan huruf kapital di tengah kalimat, dapat dilihat dari kalimat 

―Karena, Jika memakai cara dengan kekerasan ….‖.  

Untuk melihat perbandingan hasil belajar dilakukan Uji kesamaan dua 

rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata 

kemampuan pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Karena data pretest dan 

posttest pada kedua kelas penelitian berdistribusi normal dan mempunyai varians 

yang homogen, maka pengujiannya dilakukan dengan menggunakan uji t dengan 

rumusan hipotesis pengujiannya sebagai berikut. 

H1 : Terdapat perbedaan kemampuan menulis argumentasi yang signifikan 

antara pembelajaran dengan metode probing prompting learning 

dengan metode pembelajaran yang lain yang diterapkan dalam 

pembelajaran menulis argumentasi; 

 H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan menulis eksposisi yang 

signifikan antara pembelajaran dengan probing prompting learning 

dengan metode pembelajaran yang lain yang diterapkan dalam 

pembelajaran menulis argumentasi 

Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik dengan mengambil taraf 

signifikan (α 0,05). kriteria pengujiannya yaitu jika nilai thitung > ttabel (α 0,05), 

maka H1 diterima atau jika nilai signifikan thitung < ttabel (α 0,05) , maka H1
 
ditolak. 

Kemudian setelah dihitung diperoleh nilai signifikasi thitung sebesar 2,59 dan nilai 

ttabel (α 0,05) adalah 2,03. Karena 2,59 > (α 0,05) = 2,03 maka H1 diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan nilai posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, artinya kemampuan kedua kelas pada saat 

pelaksanaan posttest memiliki perbedaan, atau sama artinya dengan hipotes kerja 

yang peneliti ajukan diterima. Jadi, berdasarkan pengujian tersebut terdapat 

perbedaan kemampuan menulis argumentasi yang signifikan antara pembelajaran 

dengan metode probing prompting learning dengan metode pembelajaran yang 

lain yang diterapkan dalam pembelajaran menulis argumentasi.  
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SIMPULAN 

Kemampuan menulis argumentasi kelas eksperimen sebelum mengikuti 

pembelajaran menggunakan metode probing prompting learning berada dalam 

kategori kurang. Hal ini terbukti dari rata – rata nilai pretest menulis argumentasi 

kelas eksperimen adalah 65,65. Sedangkan kemampuan menulis argumentasi 

kelas setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode probing prompting 

learning berada dalam kategori yang lebih baik. Hal ini terbukti dari rata – rata 

nilai postes menulis argumentasi kelas eksperimen adalah 76,4. Perubahan nilai 

rata – rata tersebut menjadi bukti adanya pengaruh metode pembelajaran probing 

prompting learning terhadap kemampuan siswa dalam menulis argumentasi. 

Rata – rata kemampuan menulis argumentasi kelas kontrol sebelum 

mendapatkan perlakukan pembelajaran oleh guru yang lain adalah 66,06. 

Sedangkan sesudah mendapatkan perlakuaan pembelajaran yang dilakukan guru 

bahasa Indonesia yang lain adalah 72,9. 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis 

argumentasi peserta didik di kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan 

pembelajaran dengan menggunakan metode probing prompting learning dengan 

kemampuan menulis argumentasi peserta didik kelas kontrol yang mendapatkan 

perlakukan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang lain. Berdasarkan 

perhitungan uji t, diperoleh thitung sebesar 2,59 sedangkan ttabel (α 0,05) diperoleh 

sebesar 2,03. Maka dapat kita ketahui ttabel < thitung > ttabel yaitu 2,03 < 2,59 >2,03 

sehingga H1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan H1 diterima sedangkan 

H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis 

argumentasi peserta didik kelas eksperimen dengan peserta didik kelas kontrol. 

Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan metode probing prompting learning 

pada pembelajaran menulis argumentasi lebih meningkatkan kemampuan menulis 

argumentasi peserta didik dibanding dengan metode pembelajaran yang telah 

digunakan guru bahasa Indonesia yang lain saat pembelajaran argumentasi. 
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ABSTRAK 

Dalam pembelajaran menyajikan data dan informasi dalam bentuk 

berita secara lisan dan tulis, sering kali tidak mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Pada kenyataannya sering kali 

siswa hanya mencari contoh berita yang sudah ada di internet dan 

membacakannya di depan kelas. Oleh karena itu peneliti mencoba 

mengembangkan sebuah model pembelajaran yang benar-benar 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dari KD 4.2 

menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan 

tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan 

(lafal, intonasi, mimik, dan kinesik). Model pembelajaran tersebut 

diberi nama model jurnalisme reportase televisi. 

 

Kata kunci: berita, model jurnalisme reportase televisi 

 

PENDAHULUAN 

Keterampilan berbahasa memiliki empat komponen yang saling 

mempengaruhi. Keempat komponen tersebut adalah keterampilan menyimak 

(listening skills), keterampilan berbicara (speaking skills), keterampilan membaca 

(reading skills), dan keterampilan menulis (writing skills). Pembelajaran 

menyajikan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis melibatkan empat 

keterampilan tersebut. Tetapi lebih menitik beratkan pada keterampilan membaca 

dan menulis. 

Pembelajaran menyajikan berita secara tulis dan lisan diawali dari siswa 

mencari sebuah informasi. Selanjutnya siswa melakukan kegiatan menulis 

informasi tersebut dalam bentuk teks berita dengan memperhatikan struktur dan 

aspek kebahasaan teks berita. Menulis adalah suatu kegiatan yang menuangkan 

ide, gagasan, dan pikiran seseorang ke dalam sebuah tulisan yang kemudian 

dikembangkan berdasarkan ilmu dan pengetahuan penulisnya. Oleh karena itu, 
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selain melalui latihan dan praktik yang panjang, ilmu, pengetahuan, dan luasnya 

wawasan pun harus dimiliki oleh seorang penulis yang baik. Seperti yang 

dikatakan Tarigan (2008: 4), bahwa dalam kegiatan menulis ini, penulis haruslah 

terampil memanfaatkan grafolegi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan 

menulis ini tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan 

praktik yang banyak dan teratur. Selain menulis, pembelajaran ini juga menitik 

beratkan pada keterampilan membaca. Takaran keterampilan membaca teks berita 

yang telah disusunnya harus memperhatikan lafal, intonasi, mimik dan kinesik.    

Berita (news) sebagai laporan tentang apa yang terjadi paling mutakhir 

(sangat baru), baik peristiwa maupun faktanya (Suhandang: 2010: 103). 

Departemen Pendidikan RI (1997: 108 dan 331) membakukan istilah ―berita‖ 

dengan pengertian sebagai laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. 

Teks berita biasanya mengandung susunan paragraf yang berisikan 5W 1H. 5W 

1H merupakan singkatan dari What, Where, When, Who, Why, dan How. 

Dalam pembelajaran menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita 

secara lisan dan tulis, sering kali tidak mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Pada kenyataannya sering kali siswa hanya mencari contoh berita 

yang sudah ada di internet dan membacakannya di depan kelas. Oleh karena itu 

peneliti mencoba mengembangkan sebuah model pembelajaran yang benar-benar 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dari KD 4.2 menyajikan 

data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan 

memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan (lafal, intonasi, mimik, dan 

kinesik). Model pembelajaran tersebut diberi nama model jurnalisme reportase 

televisi. 

 

PEMBAHASAN 

Hakikat Model Jurnalisme Reportase Televisi 

Model jurnalisme reportase televisi dikembangkan dari teknik reportase. 

Teknik reportase sangat cocok untuk digunakan dalam pembelajaran menulis teks 

berita.  Menurut Zaenudin (2007:147) mengemukakan teknik reportase adalah 

wartawan melakukan observasi langsung terhadap fakta-fakta yang ada di 
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lapangan dengan cara melihat, mendengar, dan bahkan merasakan apa yang 

terjadi. Menurut Badjuri (2010:73) menyatakan teknik reportase adalah kegiatan 

meliput, mengumpulkan fakta-fakta tentang berbagai unsur berita, dari berbagai 

sumber/narasumber dan kemudian menuliskannya dalam bentuk berita (produk).  

Model jurnalisme reportase televisi ini yang diadaptasi dari teknik 

reportase untuk pembelajaran pada KD 4.2 menyajikan data dan informasi dalam 

bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, 

atau aspek lisan (lafal, intonasi, mimik, dan kinesik), tidak hanya mengajak siswa 

untuk menjadi seorang wartawan yang mencari dan menulis berita, tetapi juga 

mengajak siswa untuk bisa membacakan berita dengan baik. Dapat disimpulkan 

bahwa model jurnalisme reportase televisi yaitu model yang menuntun siswa 

untuk dapat menjadi seorang wartawan pencari berita dan penulis teks berita yang 

baik, serta menjadikan siswa sebagai pembaca berita yang profesional seperti di 

televisi. 

Tujuan Model Jurnalisme Reportase Televisi 

Setiap model pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran masing-

masing. Tujuan dari model jurnalisme reportase televisi adalah sebagai berikut. 

1) Memberikan pengalaman siswa dengan terjun langsung ke lapangan untuk 

mencari berita.  

2) Membuka wawasan siswa lebih luas. 

3) Membantu siswa mengembangkan empat keterampilan berbahasa (menulis, 

membaca, menyimak, dan berbicara). 

4) Membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

Karakteristik Model Jurnalisme Reportase Televisi 

Model jurnalisme reportase televisi merupakan model yang menekankan 

pada kemampuan menulis dan membaca berita. Dalam pelaksanaannya, model 

jurnalisme reportase televisi mengajarkan bagaimana siswa dapat mencari berita 

serta menyusunnya menjadi sebuah teks berita yang benar. Selain itu, dalam 

model jurnalisme reportase televisi juga mengajarkan bagaimana siswa dapat 

membacakan teks berita yang telah disusunnya dengan baik seperti pembaca 

berita di televisi. 
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Kelebihan dan Kekurangan Model Jurnalisme Reportase Televisi 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Begitupun dengan model jurnalisme reportase televisi ini. 

Adapun kelebihan dan kekurangan model jurnalisme reportase televisi adalah 

sebagai berikut. 

1. Kelebihan  

a) Dapat memberikan pengalaman baru kepada siswa sebagai seorang 

wartawan dan pembaca berita seperti di televisi. 

b) Dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dari KD 4.2. 

c) Menjadikan siswa aktif dalam pembelajaran.  

d) Dapat melatih semua keterampilan berbahasa siswa (membaca, 

menyimak, berbicara, dan menulis). 

2. Kekurangan  

a) Membutuhkan waktu yang lama. 

b) Hanya dapat diterapkan untuk pembelajaran di KD 4.2 

Sintaks Model Jurnalisme Reportase Televisi 

Model jurnalisme reportase televisi memiliki tiga sintaks. Adapun sintaks 

beserta langkah-langkah model jurnalisme reportase televisi adalah sebagai 

berikut. 

No Sintaks Model 

Jurnalisme Reportase 

Televisi 

Langkah-langkah 

1. Pelatihan  1. Guru membagikan teks berita rumpang 

kepada masing-masing kelompok. 

2. Siswa bersama teman sebangkunya 

melengkapi teks berita yg rumpang 

tersebut dengan memperhatikan struktur 

dan aspek kebahasaan teks berita. 

3. Siswa menukarkan hasil kerjanya dengan 

kelompok lain untuk dikoreksi dan diberi 

masukan. 
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2. Penugasan  Guru memberi tugas kepada siswa bersama 

pasangannya mencari berita dengan tema berita 

―motivasi, olahraga, lingkungan, dan pariwisata‖, 

mencatat poin-poin penting dari informasi yang 

diperoleh, dan mendokumentasikan kegiatan 

tersebut. 

3. Praktek  1. Siswa bersama pasangannya menyusun poin-

poin penting yang telah didapatkannya pada 

kegiatan sebelumnya menjadi sebuah teks 

berita dengan memperhatikan struktur dan 

kebahasaan teks berita. 

2. Siswa secara bergantian membacakan teks 

berita yang telah disusunnya dengan 

memperhatikan lafal, intonasi, mimik, dan 

kinesik di tempat yg telah disediakan. 

 

Contoh Penerapan Model Jurnalisme Reportase Televisi 

4.2 Menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis 

dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan (lafal, intonasi, 

mimik, dan kinesik) 

Indikator  

1. Siswa mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara 

tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks berita. 

2. Siswa mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara 

lisan dengan memperhatikan lafal, intonasi, mimik dan kinesik.   

Materi Pembelajaran 

1. Panduan menulis teks berita 

2. Unsur pembangun isi teks berita 

3. Struktur teks berita 

4. Kaidah kebahasaan teks berita 
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5. Panduan menyajikan berita secara lisan (lafal, tekanan/nada, intonasi, jeda, 

volume suara, dan kinesik) 

Sikap utama yang ditumbuhkan: kreatif, percaya diri, aktif, dan tanggung 

jawab 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

a. Pendahuluan (20 menit) 

1) Mengucapkan salam, berdoa, mengondisikan kelas ke dalam situasi 

belajar dan mengabsen siswa. 

2) Dibuka dengan contoh teks berita yang pernah dibaca atau dilihat 

siswa 

3) Bertanya jawab tentang fungsi berita dalam dunia modern saat ini 

4) Mengungkapkan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai 

5) Membangun konteks untuk menumbuhkan sikap yang telah dirancang. 

b. Kegiatan inti (90 menit) 

1) Siswa membentuk kelompok yg terdiri dari 2 siswa (teman 

sebangkunya) 

2) Guru membagikan teks berita rumpang kepada masing-masing 

kelompok 

3) Siswa bersama teman sebangkunya melengkapi teks berita yg rumpang 

tersebut dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan teks 

berita 

4) Siswa menukarkan hasil kerjanya dengan kelompok lain untuk 

dikoreksi dan diberi masukan 

5) Guru merefleksi hasil kegiatan siswa tersebut  

6) Guru memberi tugas kepada siswa bersama pasangannya mencari 

berita dengan tema berita ―motivasi, olahraga, lingkungan, dan 

pariwisata‖, mencatat poin-poin penting dari informasi yang diperoleh, 

dan mendokumentasikan kegiatan tersebut.  

c. Penutup (10 menit) 
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1) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil kegiatan belajar. 

2) Siswa bersama guru melakukan indentifikasi keunggulan dan 

kelemahan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksnakan. 

3) Siswa menerima umpan balik tentang proses pembelajaran. 

4) Siswa menerima penyampaian tentang kegiatan pembelajaran 

pertemuan berikutnya. 

Pertemuan kedua 

a. Pembuka (10 menit) 

1) Mengucapkan salam, berdoa, mengondisikan kelas ke dalam situasi 

belajar dan mengabsen siswa. 

2) Menanyakan hasil dari tugas yang telah diberikan sebelumnya. 

b. Kegiatan inti (70 menit) 

1) Siswa menyiapkan kostum untuk membaca berita. 

2) Siswa bersama guru mendesain kelas seperti studio untuk membacakan 

teks berita. 

3) Siswa bersama pasangannya menyusun poin-poin penting yang telah 

didapatkannya pada kegiatan sebelumnya menjadi sebuah teks berita 

dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks berita. 

4) Siswa secara bergantian membacakan teks berita yang telah 

disusunnya dengan memperhatikan lafal, intonasi, mimik, dan kinesik 

di tempat yg telah disediakan. 

5) Siswa yg lain memperhatikan dan memberi masukan mengenai (lafal, 

intonasi, mimik, dan kinesik) dari siswa yg membaca berita. 

6) Guru merefleksi hasil kegiatan siswa tersebut. 

c. Penutup (10 menit) 

1) Siswa bersama guru menyimpulkan butir-butir pokok materi yang 

telah dipelajari. 

2) Siswa bersama guru melakukan indentifikasi keunggulan dan 

kelemahan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksnakan. 

3) Siswa menerima umpan balik tentang proses pembelajaran. 
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4) Siswa menerima penyampaian tentang kegiatan pembelajaran 

pertemuan berikutnya. 

Penilaian praktek  

Teknik : praktek  

Bentuk : hasil penyajian berita secara tulis dan lisan 

Hasil penyajian berita secara tulis 

Kelengkapan unsur pembangun berita 

(5W+1H) 

Skor 6 jika keenam unsur terpenuhi  

Skor 5 jika lima unsur terpenuhi 

Dst.  

Keruntutan struktur teks berita  Skor 2 jika struktur dengan runtut 

Skor 1 jika struktur kurang runtut 

Skor 0 jika struktur berantakan 

Aspek kebahasaan teks berita (verba 

transitif, verba pewarta, adverbia, dan 

konjungsi temporal) 

Skor 4 jika semua aspek kebahasaan 

terpenuhi 

Skor 3 jika tiga aspek kebahasaan yang 

terpenuhi 

Dst. 

(Jumlah skor x 8) + 4 = N 

 

Hasil penyajian berita secara lisan 

Lafal  Baik : 3 

Cukup : 2 

Kurang : 1 

Tekanan  Baik : 3 

Cukup : 2 

Kurang : 1 

Intonasi  Baik : 3 

Cukup : 2 

Kurang : 1 

Jeda  Baik : 3 

Cukup : 2 
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Kurang : 1 

Kinesik  Baik : 3 

Cukup : 2 

Kurang : 1 

(Jumlah skor x 6) + 10 = N 

 

PENUTUP 

Model jurnalisme reportase televisi diadaptasi dari teknik reportase atau 

wartawan. Teknik reportase tersebut dicoba untuk diterapkan untuk pembelajaran 

pada KD 4.2 di silabus kelas VIII SMP. Selain diadaptasi dari teknik reportase 

yang melatih siswa untuk mencari dan menulis berita, model jurnalisme reportase 

televisi juga melatih siswa untuk dapat membacakan teks berita yang telah 

disusunnya dengan baik seperti pembaca berita di televisi. Model jurnalisme 

reportase televisi dapat melatih semua keterampilan berbahasa siswa, namun lebih 

dititik beratkan pada keterampilan menulis dan membaca.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya minat siswa dalam 

membuat teks eksposisi yang disebabkan oleh kesulitan siswa 

menemukan ide, penggunaan tata bahasa yang tepat, dan pengembangan 

ide. Masalah penelitian ini mencakup kemampuan siswa menulis teks 

eksposisi sebelum dan sesudah menggunakan metode kelompok 

investigasi, serta apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan siswa dalam menulis teks eksposisi sebelum dan sesudah 

menggunakan metode kelompok investigasi. Penelitian ini ditujukan 

untuk mendeskripsikan rumusan masalah tersebut. Hasil uji hipotesis 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Berdasarkan uji hipotesisi 

tersebut dapat disimpulkan metode kelompok investigasi efektif dalam 

meningkatkan kemampuan menulis teks eksposisi pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Cimahi tahun ajaran 20013/2014. 

 

Kata Kunci: keefektifan pembelajaran, kelompok investigasi, teks 

eksposisi 
 

 

PENDAHULUAN 

Proses orang belajar berbahasa selalu dimulai dengan urutan menyimak, 

berbicara, membaca, menulis. Biarpun posisi menulis selalu terakhir tidak berarti 

menulis tidak penting, berarti dan berperan (Tarigan, 1986:185). Menulis 

merupakan salah satu kegiatan produktif. Setiap orang selalu dituntut untuk 

terampil menulis. Sejatinya menulis sudah diajarkan sewaktu masih sekolah dasar 

bahkan ketika masih taman kanak-kanak. Namun, menulis yang dimaksud dalam 

penelitian ini bukan hanya menulis biasa melainkan kegiatan menuangkan isi 

pikiran dalam bentuk tulisan yang tersusun secara sistematis. 

Menulis seperti juga halnya ketiga keterampilan berbahasa lainnya, 

merupakan suatu proses pengembangan. Menulis menuntut pengalaman, waktu, 

kesempatan, pelatihan, keterampilan-keterampilan khusus, dan pengajaran 

mailto:reza.gozhali@gmail.com
mailto:trisnapratama@gmail.com
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langsung menjadi seorang penulis (Tarigan, 2008:9). Uraian tersebut menjelaskan 

kepada kita bahwa keterampilan menulis itu tidak bisa datang dengan sendirinya, 

akan tetapi harus dengan langkah-langkah yang telah disebutkan tadi, yaitu harus 

banyak pengalaman dengan banyak latihan dan berpraktik langsung. Berdasarkan 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menulis tidak hanya 

dibutuhkan pengetahuan saja namun juga dibutuhkan keterampilan yang didukung 

dengan pengalaman yang banyak. 

Menulis bisa jadi merupakan kegiatan yang tidak disukai oleh sebagian 

orang, dalam hal ini adalah pelajar karena mereka lebih suka dengan kegiatan 

reseptif, yaitu menyimak atau membaca. Rendahnya minat menulis orang 

Indonesia bisa dilihat dari pendapat Alwasilah (2007:121) yang menyatakan 

bahwa orang Indonesia lebih  berbudaya dengar-ucap dari pada baca-tulis. 

 Kenyataannya keterampilan menulis memiliki peranan penting bagi setiap 

orang, mulai dari pelajar sampai seorang pimpinan perusahaan. Untuk itu 

keterampilan menulis harus mulai dilatih sejak dini. Menulis juga dikatakan 

sebagai suatu keterampilan berbahasa yang bisa dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung. Kita bisa melihat karakter seorang dari 

sebuah tulisannya dan kata-kata yang digunakan dalam tulisannya. Tarigan 

(2008:4) menyatakan bahwa dalam kehidupan modern ini, jelas bahwa 

keterampilan menulis sangat dibutuhkan. Kiranya tidaklah terlalu berlebihan bila 

kita katakan bahwa keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang 

terpelajar. Untuk itu peneliti ingin mengambil penelitian yang berkaitan dengan 

kegiatan menulis khususnya pada siswa SMP. 

Untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini, peneliti telah 

melakukan observasi awal yaitu berupa wawancara dengan seorang guru Bahasa 

Indonesia kelas VII yang bernama Sri Rahayu, S.Pd.. Dalam hasil wawancara 

dinyatakan bahwa kesulitan menulis pada siswa terletak pada kesulitan 

menemukan ide, penggunaan tata bahasa yang tepat, dan pengembangan ide. 

Ketiga hal tersebut merupakan hal yang paling umum dialami siswa ketika akan 

mulai menulis. 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

622 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

Untuk menanamkan minat menulis pada siswa maka guru perlu 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman bagi siswa. Salah 

satu cara yang bisa digunakan adalah menggunakan sebuah metode pembelajaran 

yang tepat.  Kurangnya minat menulis pada siswa bisa jadi karena penggunaan 

metode pembelajaran yang kurang tepat. Metode yang kurang tepat dalam 

pembelajaran dapat menjadikan siswa mudah bosan dan tidak termotivasi untuk 

menulis. 

Sebuah metode yang tepat dapat menjadi kunci utama dalam 

pembelajaran. Menurut Tarigan (1986: 38) salah satu kelemahan pengajaran 

dalam kelas di Indonesia terletak pada komponen metode. Cara guru mengajar 

mempengaruhi cara siswa belajar. Berdasarkan pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran sangat penting untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara optimal. Bila guru mengajar hanya dengan metode ceramah 

maka siswa akan belajar dengan cara menghafal. Bila guru mengajar dengan 

memberikan banyak latihan maka siswa belajar melalui pengalaman (Tarigan, 

1986: 38). Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti ingin menguji coba metode 

kelompok investigasi dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. 

Sukmalanita (2013) pernah melakukan penelitian menggunakan metode 

kelompok investigasi. Dalam penelitian itu dipaparkan penggunaan metode 

kelompok investigasi efektif dalam pembelajaran menulis teks berita. Beliau juga 

mengungkapkan bahwa penggunaan metode kelompok investigasi terbukti 

mampu meningkatkan kemampuan menulis teks berita pada peserta didik. 

Walaupun penelitian dengan menggunakan metode kelompok Investigasi  

ini pernah dilakukan, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah 

ada. Pada penelitian ini peneliti ingin menguji cobakan metode kelompok 

investigasi pada pembelajaran menulis teks eksposisi.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan seorang guru Bahasa 

Indonesia kelas VII yang bernama Sri Rahayu, S.Pd., pembelajaran yang serupa 

dengan kelompok investigasi memang pernah dilakukan namun kegiatannya 

hanya mengamati saja. Selanjutnya, teks eksposisi yang ada pada kurikulum 2013 
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terbilang masih baru sehingga peneliti merasa tertarik untuk menerapkan metode 

kelompok investigasi dalam pembelajaran menulis teks eksposisi.  

Sesuai dengan judul dan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimanakah kemampuan siswa menulis teks 

eksposisi sebelum menggunakan metode kelompok investigasi? (2) 

Bagaimanakah kemampuan siswa menulis teks eksposisi sesudah menggunakan 

metode kelompok investigasi? (3)Apakah terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kemampuan siswa dalam menulis teks eksposisi sebelum dan sesudah 

menggunakan metode kelompok investigasi? 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) mendeskripsikan kemampuan menulis teks eksposisi siswa sebelum 

menggunakan metode kelompok investigasi; (2) mendeskripsikan kemampuan 

menulis teks eksposisi siswa sesudah menggunakan metode kelompok investigasi; 

(3) mendeskripsikan perbedaan kemampuan menulis teks eksposisi siswa sebelum 

dan sesudah menggunakan  metode kelompok investigasi. 

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. Hipotesis Satu (H1) = Metode kelompok investigasi efektif dalam 

pembelajaran menulis teks eksposisi. Hipotesis Nol (H0) = Metode kelompok 

investigasi tidak efektif dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. 

 

MENULIS TEKS EKSPOSISI DENGAN METODE KELOMPOK 

INVESTIGASI 

 

Ihwal Menulis 

Menulis adalah satu keterampilan dalam menuangkan gagasan atau ide 

yang ada dalam pikiran ke dalam sebuah tulisan. Tarigan (2008:3) mengemukakan 

bahwa menulis merupakan satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Menulis merupakan satu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Sementara itu, 

Zainurrahman (2013:2) mengungkapkan bahwa menulis merupakan keterampilan 

reseptif. Maksud dari reseptif di sini adalah keterampilan tersebut digunakan 
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untuk menangkap dan mencerna makna guna pemahaman terhadap penyampaian 

dalam bentuk bahasa, baik berbal maupun nonverbal.  

 Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan satu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain 

dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa 

dan gambaran grafik itu.  

 Menurut Lado (dalam Tarigan, 2008:22) seorang pelukis dapat saja 

menulis huruf-huruf Cina, tetapi ia tidak dapat dikatakan menulis, kalau dia tidak 

tahu bagaimana caranya menulis bahasa Cina, yaitu kalau dia tidak bisa 

memahami bahasa Cina beserta huruf-hurufnya. Dengan kriteria seperti itu, 

dapatlah dikatakan bahwa menyalin/mengopi huruf-huruf ataupun menyusun 

menset satu naskah dalam huruf-huruf tertentu untuk dicetak bukanlah menulis 

kalau orang-orang tersebut tidak memahami bahasa tersebut beserta 

representasinya. Jadi, kesimpulannya adalah orang dikatakan menulis jika orang 

tersebut mengerti dan memahami bahasa apa yang ditulisnya beserta 

representasinya.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan 

keterampilan yang digunakan untuk menangkap dan mencerna makna guna 

pemahaman terhadap penyampaian dalam bentuk komunikasi tidak langsung. 

Seorang penulis juga harus paham dan mengerti tentang topik atau materi yang 

sedang ditulisnya tersebut. Sekait dengan pemahaman dalam menulis, 

Zainurrahman (2013:70) juga mengungkapkan bahwa penulis harus benar-benar 

yakin bahwa dia memahami apa yang akan ditulisnya itu. Penulis juga harus tahu 

objek apa dan dari aspek apa yang akan dibahas dalam tulisan itu. 

 

Ihwal Menulis Teks Eksposisi 

Berdasarkan asal-usulnya, istilah teks berasal dari bahasa latin yang berarti 

menenun (Christie dan Misson dalam Emila, 2011:4). Jadi, teks berkaitan dengan 

proses pembuatan atau penyatuan kata-kata atau kalimat agar menjadi satu 

kesatuan yang utuh. Sementara itu, teks didefinisikan sebagai kata-kata atau 
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kalimat yang ditenun untuk menciptakan satu kesatuan yang utuh (Christie dan 

Misson dalam Emilia, 2011:4). 

 Teks eksposisi atau pemaparan adalah salah satu bentuk tulisan atau 

retorika yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran, 

yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca 

uraian tersebut (keraf, 1981:3). Sekait dengan pengertian teks eksposisi, Emilia 

(2011:104) mengungkapkan eksposisi merupakan evaluasi kritis terhadap satu 

gagasan. Selanjutnya Emilia (2011:1044) mengungkapkan teks eksposisi 

bertujuan untuk mengungkapkan argumen mengenai satu isu dan 

menjustifikasinya. Teks eksposisi biasanya ditemukan dalam essay, editorial, 

debat politik atau commentaries. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah sebuah 

teks yang dapat berisi pendapat pribadi (ungkapan argumen) yang bertujuan untuk 

memberi informasi sejelas-jelasnya. Teks eksposisi juga dapat diartikan sebagai 

penguraian suatu topik atau pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan 

pembacanya.  

 Setiap jenis teks pasti memiliki struktur. struktur adalah bagian-bagian 

yang membangun suatu teks tersebut. Menurut kemendikbud (2013:26) 

menjelaskan bahwa struktur teks eksposisi terdiri atas tiga bagian yaitu tesis 

(pembukaan), argumentasi (isi), dan penegasan ulang (penutup). Untuk lebih 

jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut. (1) Tesis (pembukaan), merupakan 

sebuah pernyataan pendapat atau opini seorang penulis menurut pandangannya 

yang berdasarkan fakta yang ada. (2) Argumentasi (isi), meruakan alasan yang 

diutarakan terhadap suatu permasalahan. argumentasi ini merupakan isi dari teks 

eksposisi tersebut. Alasan yang yang diberikan dapat berupa fakta-fakta yang 

mendukung pendapat. (3) Penegasan ulang (penutup), merupakan bagian penutup 

dari teks eksposisi. Bagian akhir ini berupa penguatan kembali atas pendapat yang 

telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Pada bagian ini bisa 

juga disertakan hal-hal yang mungkin dapat memperkuat pendapat atau argumen 

yang telah diungkapkan sebelumnya. 
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 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi memiliki tiga 

struktur yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Teks eksposisi juga 

bisanya tidak hanya memiliki satu argumen namun bisa saja memiliki banyak 

argumen. 

 

Metode Kelompok Investigasi 

 Banyak para ahli yang menyebutkan bahwa metode kelompok investigasi 

merupakan metode yang sulit untuk dipraktikan langsung terhadap siswa. Hal ini  

juga diungkapkan oleh Heriawan (2012:129) bahwa metode kelompok investigasi 

metode yang paling kompleks untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

Kelompok investigasi (group investigation) adalah kelompok kecil untuk 

menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Walaupun demikian, 

masih banyak keunggulan dari metode kelompok investigasi ini. Menurut Johnson 

(dalam Isjoni, 2013: 23) mengungkapkan metode ini juga menghasilkan 

peningkatan kemampuan akademik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

membentuk hubungan persahabatan,meninba berbagai informasi, belajar 

menggunakan sopan santun, meningkatkan motivasi siswa, memperbaiki sikap 

terhadap sekolah dan belajar mengurangi tingkah laku yang kurang baik, serta 

membantu siswa dalam menghargai pokok pikiran orang lain. 

Taniredja (2011: 74) juga mengungkapkan metode kelompok investigasi 

ini telah secara luas digunakan dalam penelitian dan memperlihatkan 

kesuksesannya terutama untuk program-program pembelajaran dengan tugas-

tugas spesifik. Dengan demikian, dapat disimpulkan metode kelompok investigasi 

ini banyak memiliki manfaat dalam pencapaian hasil belajar siswa. 

 Secara singkat Hamdani (2011:90) menjelaskan proses pelaksanaan 

metode kelompok investigasi sebagai berikut. (1) Membagi kelas menjadi 

beberapa kelompok. (2) Setiap siswa beranggotakan dua sampai enam siswa 

degan pembagian yang heterogen. (3) Menyeleksi topik. (4) Merencanakan kerja 

sama. (5) Implementasi. (6) Analisis dan sintesis. (7) Penyajian hasil akhir. (8) 

Evaluasi. 
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 Lebih lanjut lagi, Slavin (2008:218) membagi  kelompok investigasi 

menjadi enam tahap. Tahap yang dikemukakan Slavin hampir sama dengan tahap 

yang telah dikemukakan oleh Hamdani. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. 

(1) Mengidentifikasikan topik dan mengatur murid ke dalam kelompok. (2) 

Merencanakan tugas yang akan dipelajari. (3) Melaksanakan investigasi. (4) 

Menyiapkan laporan. (5) Mempresentasikan laporan akhir. (6) Evaluasi. 

Dalam pelaksanaan kelompok investigasi, Taniredja (2012:76-79) juga 

membaginya ke dalam enam tahap. Adapun tahapannya sebagai berikut. 

a. Kelas menentukan subtema dan menyusunnya dalam kelompok penelitian. 

b. Kelompok merencanakan penelitian mereka. 

c. Kelompok melakukan penelitian. 

d. Kelompok merencanakan presentasi. 

e. Guru dan siswa mengevaluasi proyek mereka. 

Selanjutnya, Suprijono (2012: 93) menyatakan pendapatnya tentang 

pelaksanaan metode kelompok investigasi yang tidak jauh berbeda dengan 

pendapat sebelumnya. Beliau menjelaskan pembelajaran dengan metode 

kelompok investigasi dimulai dengan pembagian kelompok. Selanjutnya memilih 

topik yang akan dibahas. Setelah itu, setiap kelompok melakukan pengumpulan 

data, analisis data, sintesis, hingga menarik kesimpulan. Langkah selanjutnya 

adalah presentasi hasil oleh masing-masing kelompok. Terakhir melakukan 

evaluasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan metode kelompok investigasi adalah 

metode yang menuntut siswa dalam keterlibatan belajar dan melatih komunikasi 

siswa dalam keterampilan proses. Pelaksanaan metode kelompok investigasi 

diawali dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian memilih 

topik, melakukan investigasi, menyiapkan laporan, mempresentasikan laporan, 

dan evaluasi. 

 

METODE 

Peneliti menggunakan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen 

dalam penelitian ini. Alasan penggunaan metode eksperimen semu ini karena 
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sulitnya mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Sugiyono (2013:114) juga mengungkapkan penggunaan eksperimen 

semu karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang 

digunakan dalam penelitian. Peneliti menggunakan desain penelitian pretest-

posttest control group design. Berikut ini adalah tabel desain penelitian 

eksperimen pretest-posttest control group design yang dikutip dari Sugiyono 

(2013:112). 

Tabel 1. Desain Penelitian Eksperimen Pretest-posttest Control Group Design 

Kelompok Tes Awal Perlakuan Tes Akhir 

E O1 X1 O2 

K O3 X2 04 

 Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, 

kemudian kedua kelompok ini (O1 dan O3) diberi tes awal (prates) dengan tes 

yang sama untuk mengetahui keadaan awal. Kemudian kelas eksperimen (E) 

diberi perlakuan (X1)  dengan menerapkan metode kelompok investigasi dalam 

pembelajaran menulis teks eksposisi. Sementara itu kelas kontrol (K) dikenai 

perlakuan (X2) yang berbeda yaitu menggunakan metode ceramah. Setelah 

perlakuan diberikan, kemudian kedua kelompok (O2 dan O4) diberi tes akhir 

(pascates) dengan tes yang sama untuk mengetahui hasil akhir. Kemudian hasil 

pascates dibandingkan untuk mengetahui perbedaan antara tes awal (prates) dan 

tes akhir (pascates). Hasil  tes awal dan tes akhir yang berbeda menunjukkan 

adanya pengaruh dari perlakuan yang diberikan.  

Tahap selanjutnya adalah pemilihan sumber data. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 1 Cimahi kelas VII. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dipilih secara 

random. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 

1 Cimahi. Peneliti memilih kelas VII karena kelas VII merupakan kelas pertama 

yang menggunakan kurikulum 2013. Dalam penelitian ini digunakan sampel acak. 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian sampel (Arikunto, 2010:174) maka sampel dalam penelitian ini adalah 

kelas VII D sebagai kelas eksperimen dan kelas VII K sebagai kelas kontrol. 
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Siswa yang menjadi subjek penelitian pada kelas eksperimen (VII-D) 

berjumlah 33 siswa yang terdiri atas 14 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. 

Untuk kelas kontrol (VII-K), siswa yang menjadi subjek penelitian berjumlah 32 

siswa yang terdiri atas 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 

Adapun yang  menjadi instrumen tes dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

Adapun yang menjadi kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Kriteria Penilaian Teks Eksposisi 

 

Aspek yang Dinilai Skor Tertinggi 

Isi 30 

Struktur Teks 20 

Kosa Kata 20 

Keefektifan Kalimat 20 

Ejaan dan Tanda Baca 10 

 

Setelah semua data diperoleh, nantinya satu siswa akan dinilai oleh tiga 

penilai yang kemudian dirata-ratakan. Setelah itu langkah selanjutnya adalah 

mengolah data. Langkah dalam mengolah data dilakukan dam beberapa tahap di 

antaranya. (1) membuat nilai rata-rata pada hasil kerja siswa di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. (2) menguji reliabilitas antar penimbang. (3) menguji 

normalitas. (4) menguji homogenitas. (5) menguji hipotesis. Dalam mengolah 

data, peneliti menggunakan bantuan software IBM SPSS 20 for windows.  

 

Petunjuk 

1. Buatlah sebuah teks eksposisi dengan kriteria sebagai berikut. 

a. Teks dibuat minimal tiga paragraf yang terdiri atas tesis, argumentasi, 

penegasan ulang. 

b. Isi harus jelas dan sesuai dengan topik yang dibahas. 

c. Struktur teks harus jelas dan tertata dengan rapi 

d. Menggunakan kalimat efektif 

e. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat 

f. Beri judul yang menarik 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cimahi pada bulan Mei 2014. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen 

(kelas VII-D) dan kelas kontrol (kelas VII-K). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan metode kelompok investigasi dalam pembelajaran 

menulis teks eksposisi. 

Siswa yang menjadi subjek penelitian pada kelas eksperimen (VII-D) 

berjumlah 33 siswa yang terdiri atas 14 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. 

Pada saat pengambilan data untuk kelas eksperimen, siswa yang hadir berjumlah 

30 maka peneliti menetapkan untuk subjek penelitian pada kelas eksperimen 

berjumlah 30 siswa. Untuk kelas kontrol (VII-K), siswa yang menjadi subjek 

penelitian berjumlah 32 siswa yang terdiri atas 15 siswa laki-laki dan 17 siswa 

perempuan. Pada saat pengambilan data untuk kelas kontrol, siswa yang hadir 

berjumlah 31 maka peneliti menetapkan untuk subjek penelitian pada kelas 

kontrol berjumlah 31 siswa. 

Dalam perlakuan, setiap pertemuan memiliki alokasi waktu 2 jam 

pelajaran atau 2x40 menit baik di kelas eksperimen atau di kelas kontrol. 

Perlakuan di kelas eksperimen dilakukan dengan cara memberi materi seputar teks 

eksposisi. Selain itu, guru juga memberikan pengetahuan dari segi kebahasaan 

seperti keefektifan kalimat dan penggunaan tanda baca. Selanjutnya siswa 

dibentuk kelompok dan memilih topik yang akan mereka investigasi. Setelah itu 

setiap kelompok mulai melakukan investigasi di lingkungan sekolah. Lingkungan 

sekolah di pilih untuk memudahkan investigasi dan memudahkan pengawasan 

bagi guru. Kelompok yang sudah selesai melakukan investigasi langsung 

membuat laporan yang kemudi dipresentasikan di depan kelas. Setelah semua 

kelompok selesai kemudian setiap individu langsung membuat teks eksposisi 

sesuai topik yang mereka investigasi. 

Perlakuan di kelas kontrol dilakukan dengan cara memberi materi seputar 

teks eksposisi. Selain itu, siswa juga diberi pengetahuan tentang unsur kebahasaan 

yaitu seputar keefektifan kalimat dan penggunaan tanda baca yang tepat. 

Pemberian materi disesuaikan dengan kriteria penilaian untuk menilai hasil kerja 
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siswa. Pemberian materi pada kelas kontrol ini dilakukan dengan metode 

ceramah. 

 

Hasil Penelitian 

Data yang berupa teks eksposisi hasil kerja siswa akan dianalisis sesuai 

dengan kriteria yang  telah ditentukan. Adapun kriteria yang telah ditentukan 

adalah isi, struktur, kosa kata, keefektifan kalimat, dan ejaan dan tanda baca. 

Deskripsi analisis teks eksposisi akan diambil secara sampel. Adapun yang 

menjadi sampel adalah siswa yang memperoleh nilai tertinggi pada pascates kelas 

eksperimen. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut. 
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Pembahasan 

 Teks yang berjudul ―Prestasi Pelajar‖ ditulis oleh Fasya Nadifa Azzahra 

dengan nomor subjek 12. Isi dari teks eksposisi ini telah mencerminkan 

penguasaan topik dengan baik. Pengembangan permasalahan juga sudah cukup 

menguasai. Dari segi kesesuaian topik dengan permasalahan yang dibahas juga 

sudah cukup bagus. 

 Kriteria selanjutnya adalah struktur dari teks eksposisi. Pada paragraf 

pertama sudah mencerminkan tesis yaitu berupa penyataan yang telah didukung 

oleh argumen. Paragraf kedua juga sudah memenuhi kriteria yaitu berisi argumen 

atau pendapat yang mendukung tesis pada paragraf pertama. Paragraf terakhir 

dalam teks ini sudah termasuk ke dalam penegasan ulang yaitu berupa penegasan 

permasalahan yang dibahas. 

 Pemilihan kata sudah cukup baik dan memenuhi kriteria yang ada. 

Penguasaan kosa kata juga sudah cukup memadai. 

 Keefektifan kalimat merupakan kriteria selanjutnya yang dinilai. Dari segi 

keefektifan kalimat masih ada kalimat yang kurang efektif. Contohnya pada 

kalimat pertama paragraf kedua di sana tertulis ―Salah satu murid yang berprestasi 

di SMPN 1 Cimahi, salah satunya, adalah Nyi Ayu Putri Nabila dari kelas 7D 

ini.‖ Seharusnya dalam kalimat tersebut ditulis ―Salah satu murid yang berprestasi 

di SMPN 1 Cimahi adalah Nyi Ayu Putri Nabila yang berasal dari kelas 7D.‖ 

 Kriteria yang terakhir adalah ejaan dan tanda baca. Pada kriteria ini ada 

beberapa kesalahan contohnya dalam penggunaan huruf kapital. Penggunaan 

huruf yang masih banyak salah adalah penggunaan huruf ―K‖ dan huruf ―P‖. 

Dalam teks tersebut penggunaan kedua huruf tersebut masih terlihat seperti huruf 

kapital padahal letaknya ada di tengah kalimat. Dari segi ejaan salah satunya kata 

―modeling‖ tetapi di sana dituliskan dengan kata ―modelling‖. Selanjutnya pada 

paragraf ketiga kalimat pertama ada kata ―di dalamnya‖ yang menunjukkan 

keterangan tempat namun salam teks tersebut ditulis ―didalamnya‖ 
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Deskripsi Pengolahan Data 

Nilai Rata-rata Prates Kelas Ekperimen dan Kelas Kontrol 

Pada pemberian perlakuan kelas eksperimen, siswa dibentuk kelompok 

untuk menentukan topik yang akan mereka pilih. Setelah itu, siswa mulai 

melakukan investigasi sesuai dengan topik bahasan kelompoknya masing-masing. 

Ketika semua kelompok selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil 

temuannya di depan kelas. Setelah selesai siswa disuruh membuat teks eksposisi 

secara individu. Tidak lupa juga guru sebelumnya telah menerangkan seputar teks 

eksposisi beserta unsur kebahasaannya. 

Untuk membuktikan keefektifan metode kelompok investigasi dalam 

pembelajaran menulis teks eksposisi, peneliti melakukan beberapa perhitungan. 

Perhitungan dimulai dengan membuat nilai rata-rata hasil prates dan pascates dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai rata-rata untuk prates kelas eksperimen 

adalah 70,5 sedangkan nilai rata-rata pascates untuk kelas eksperimen adalah 84,7. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan terjadi peningkatan pada kelas 

eksperimen. 

Nilai rata-rata prates kelas kontrol adalah 72,8 sedangkan nilai rata-rata 

pascates kelas kontrol adalah 79,6. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

terjadi peningkatan pada kelas eksperimen.  

Berdasarkan hasil di atas, kelas eksperimen dan kelas kontrol mengalami 

peningkatan. Namun hanya kelas eksperimen yang memenuhi nilai KKM. Nilai 

KKM bahasa Indonesia SMPN1 Cimahi adalah 81. Untuk melihat perbedaan 

antara prates dan pascates kelas eksperimen dan kontrol disajikan dalam diagram 

berikut. 

 

Diagram 1. Nilai Rata-rata Prates dan Pascates Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 
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 Langkah selanjutnya adalah menguji reliabilitas antar penimbang, dari 

hasil uji reliabilitas antar penimbang diperoleh hasil prates eksperimen sebesar 

0,91 dan prates kelas kontrol sebesar 0,98. Untuk pascates kelas eksperimen 

sebesar 0,96 dan paascates kelas kontrol sebesar 1,00. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan semua hasil reliabiltas berkorelasi sangat tinggi. Lihat tabel 

guilford berikut. 

 

Tabel 3. Tabel Guilford 

 

Nilai Kualitas Korelasi 

< dari 0,20 Sangat rendah 

0,20-0,40 Rendah 

0,40-0,60 Cukup 

0,60-0,80 Tinggi 

0,80-1,00 Sangat tinggi 

  

 Pada uji normalitas, data dinyatakan normal jika X
2
hitung < X

2
tabel. 

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh hasil prates eksperimen X
2

hitung (5,200) 

< X
2

tabel (35,172) dan prates kontrol X
2

hitung (8,484) < X
2

tabel (35,172).  Untuk hasil 

pascates eksperimen X
2

hitung (5,200) < X
2

tabel (32,670) dan pascates kontrol X
2

hitung 
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(14,258) < X
2

tabel (33,924). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan semua 

data berdistribusi normal. Berikut ini disajikan tabel rangkuman uji normlitas 

data. 

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Prates 

 

Kelas X
2

hitung X
2

tabel Kesimpulan 

Eksperimen 5,200 35,172 Normal 

Kontrol 8,484 35,172 Normal 

 

Tabel 5. Rangkuman Uji Normalitas Pascates 

 

Kelas X
2

hitung X
2

tabel Kesimpulan 

Eksperimen 5,200 32,670 Normal 

Kontrol 14,258 33,924 Normal 

 

 Tahap selanjutnya adalah uji homogenitas. Pada uji homogenitas data 

dinyatakan homogen jika Fhitung < Ftabel. Berdasarkan hasil uji homogenitas 

diperoleh hasil prates Fhitung (1,047) < Ftabel (1,847) dan hasil pascates Fhitung 

(1,139) < Ftabel (1,847). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan semua data 

homogen. 

 Langkah selanjutnya adalah pembuktian hipotesis. Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Hipotesis Satu (H1) = Metode kelompok investigasi efektif dalam 

pembelajaran menulis teks eksposisi. 

b. Hipotesis Nol (H0) = Metode kelompok investigasi tidak efektif dalam 

pembelajaran menulis teks eksposisi. 

Hipotesis H1 diterima apabila thitung > ttabel. Berdasarkan uji hipotesis 

diperoleh nilai thitung (4,678) > ttabel (2,001). Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan 

kemampuan menulis siswa setelah adanya perlakuan berupa penerapan metode 

kelompok investigasi dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. 
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Berdasarkan hasil olahan data yang telah dilakukan, hasil menunjukkan 

metode kelompok investigasi efektif dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. 

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kemampuan siswa dalam menulis teks 

eksposisi dengan metode kelompok investigasi. Hal ini sejalan dengan pendapat 

yang diungkapkan oleh Johnson (dalam Isjoni, 2013: 23) yang mengungkapkan 

metode ini juga menghasilkan peningkatan kemampuan akademik.  

Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan metode 

kelompok investigasi efektif untuk pembelajaran menulis teks eksposisi siswa 

kelas VII di SMP Negeri 1 Cimahi. Selain itu metode kelompok investigasi juga 

menjadikan pembelajaran lebih kreatif dan tidak membosankan karena siswa akan 

berpraktik langsung dalam sebuah pembelajaran. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan 

sebuah metode dalam sebuah pembelajaran. Adapun metode yang dimaksud 

dalam penelitian adalah metode kelompok investigasi. Peneliti ingin menguji coba 

metode kelompok investigasi dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, dapat disimpulkan hasil 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1)  Hasil rata-rata nilai prates untuk kelas eksperimen adalah 70,5 dan untuk 

kelas kontrol adalah 72,8. Artinya,  kedua nilai masih di bawah KKM. Nilai 

KKM Bahasa Indonesia untuk SMP Negeri 1 Cimahi adalah 81. Selain itu 

dapat disimpulkan kedua kelas memiliki kemampuan yang hampir sama 

sebelum diberi perlakuan. 

2) Siswa yang telah diberikan perlakuan nilai rata-ratanya mengalami 

peningkatan. Nilai rata-rata untuk pascates untuk kelas eksperimen adalah 

84,7 dan untuk kelas kontrol adalah 79,6. Artinya, terjadi peningkatan nilai 

siswa setelah diberi perlakuan. Namun, Peningkatan untuk kelas eksperimen 

terjadi lebih tinggi. Nilai pascates kelas eksperimen sudah di atas KKM 

sedangkan nilai pascates kelas kontrol masih di bawah KKM. Nilai KKM 
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Bahasa Indonesia untuk SMP Negeri 1 Cimahi adalah 81. Dengan demikian, 

perlakuan yang diberikan di kelas eksperimen terbukti lebih efektif. 

3) Berdasarkan hasil uji hipotesisi  diperoleh nilai thitung (4,678) > ttabel (2,001). 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan H1 diterima dan H0 ditolak yang 

menunjukkan hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya, metode 

kelompok investigasi terbukti efektif dalam pembelajaran menulis teks 

eksposisi pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Cimahi. 

Berdasarkan hasil olahan data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

hasil menunjukkan metode kelompok investigasi efektif dalam pembelajaran 

menulis teks eksposisi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kemampuan 

siswa dalam menulis teks eksposisi dengan metode kelompok investigasi. Hal ini 

sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Johnson (dalam Isjoni, 2013: 23) 

yang mengungkapkan metode ini juga menghasilkan peningkatan kemampuan 

akademik. 
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ABSTRAK 

Model Debat Pilkada dirancang untuk kegiatan adu argumentasi antara 

dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam 

mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Model Debat 

Pilkada disimulasikan seperti kegiatan debat pemilihan kepala daerah. 

Model Debat Pilkada bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih aktif 

dan berpusat pada siswa. Secara khusus model pembelajaran ini bertujuan 

untuk melatih kemampuan berbicara dan berpikir kritis untuk membuat 

argumen yang kuat, memengaruhi orang lain untuk percaya  dan  setuju 

dengan argumennya, meningkatkan rasa percaya diri dalam 

mengungkapkan argumen di depan umum,  serta bertanggung jawab atas 

argumen yang dikemukakan. 

 
Kata kunci: debat pilkada, argumen, berbicara 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan 

oleh pihak pendidik sebagai pengajar, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta 

didik atau murid. Pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh 

pendidik untuk membantu seseorang untuk mempelajari suatu kemampuan dan 

nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap 

rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar 

(Sagala, 2003:61).  Dalam hal ini prosedur dan metode yang ditempuh oleh 

pengajar bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam 

memahami materi yang disampaikan. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, berbagai gagasan dan 

perencanaan merupakan tuntutan yang harus terus berlanjut. Pendidikan harus 

selalu mengiringi perkembangan kehidupan manusia yang terus mengalami 

perubahan ke arah penyempurnaan. Pendidikanlah yang diandalkan untuk menjadi 

pengarah kemajuan. Kebijakan-kebijakan pendidikan baru dalam melakukan 

perubahan atau penyempurnaan sebaiknya selalu didasari oleh hasil-hasil 
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pengamatan yang cermat oleh para ahli dan dari hasil-hasil penelitian. Munculnya 

masalah dalam pendidikan merupakan gejala yang menunjukkan adanya 

kesenjangan antara hasil pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Masalah ini 

muncul beraneka ragam, mulai dari masalah proses belajar mengajar di kelas yang 

berhubungan dengan bidang studi, berhubungan dengan kurikulum, berhubungan 

dengan salah satu jenjang pendidikan, sampai ke masalah yang berhubungan 

dengan kebijakan dan konsep pendidikan. 

Permasalahan proses belajar mengajar dalam pendidikan adalah sesuatu 

yang sangat membutuhkan pemikiran dan perhatian yang serius untuk 

pengembangan sehingga diperlukan gagasan-gagasan dan perencanaan-

perencanaan yang betul-betul membutuhkan pikiran dan tenaga ekstra bagi para 

pendidik untuk memikirkannya. Salah satunya adalah pembelajaran 

mengemukakan pendapat di depan umum, menyalurkan ide dan gagasan sebagai 

bentuk keterampilan berbicara. Salah satu model pembelajaran yang digunakan 

untuk mengemukakan pendapat adalah model  pembelajaran debat. Menurut 

Silberman (2006:141), debat bisa menjadi metode berharga untuk meningkatkan 

pemikiran dan perenungan terutama jika anak didik diharapkan mampu 

mengemukakan pendapat yang pada dasarnya bertentangan dengan diri mereka 

sendiri. 

Debat merupakan forum yang sangat tepat dan strategis untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir dan mengasah keterampilan berbicara. 

Debat juga dapat memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi kehidupan 

manusia.  Debat dalam pembelajaran adalah suatu model pembelajaran yang di 

dalamnya terdapat pembicara dari pihak yang pro dan kontra yang menyampaikan 

pendapat mereka yang dapat diikuti dengan suatu sanggahan atau tidak perlu dan 

anggota kelompok dapat juga bertanya kepada peserta debat atau pembicara 

(Roestiyah, 2008:148). Pendapat ini diperkuat oleh pendapat Zaini (2008:38) yang 

menyatakan bahwa model debat secara aktif dapat melibatkan setiap peserta didik. 

Pembelajaran mengembangkan permasalahan/isu dari berbagai sudut 

pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat (KD 4.13 kurikulum 2013 

revisi untuk siswa SMA/MA kelas X) menggunakan model pembelajaran Debat 
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Pilkada. Debat Pilkada adalah model pembelajaran yang diadaptasi dari model 

debat aktif. Dalam hal ini, Debat Pilkada dirancang untuk kegiatan adu 

argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun 

kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Model 

Debat Pilkada akan disimulasikan seperti kegiatan debat pemilihan kepala daerah. 

Dalam kegiatan Debat Pilkada akan ditunjuk tiga pasangan calon kepala daerah 

beserta tim sukses, moderator yang akan memandu acara debat, serta ada tim juri 

yang akan memberikan penilaian hasil debat.   

 

PEMBAHASAN 

Landasan Filosofis dan Teoretis 

Pembelajaran Debat Pilkada adalah pembelajaran yang berorientasi pada 

aktivitas siswa yang dilandasi oleh filsafat pendidikan progresivisme. Proses 

belajar menurut aliran progresivisme yaitu terpusat kepada anak, namun hal ini 

tidak berarti bahwa anak akan diizinkan untuk mengikuti semua keinginannya. 

Hal ini karena ia belum cukup matang untuk menentukan tujuan yang memadai 

serta siswa masih membutuhkan arahan dan bimbingan dari guru dalam 

melaksanakan aktivitasnya (Sadulloh, 2007:146). Dalam hal ini pendidikan harus 

dapat memberikan kemampuan berpikir kritis dan fleksibel sehingga hasil 

pendidikan akan menghasilkan individu yang dapat mengatasi berbagai masalah 

kehidupan yang dihadapi dengan kemampuan merefleksikan pengalaman belajar 

dalam memecahkan masalah secara mandiri dan bertanggung jawab. 

Kemampuan tersebut dalam pandangan filsafat progresivisme merupakan 

hasil dari proses pendidikan sehingga mengharuskan pendidikan harus berpusat 

pada siswa atau sering disebut dengan student centered aproach. Dalam hal ini, 

meskipun berpusat pada siswa, tidak berarti siswa bebas melakukan apapun yang 

mereka inginkan tanpa pengawasan dari guru, tetapi tetap dalam bimbngan guru.  

Pandangan filsafat progresivisme pendidikan didasarkan pada enam asumsi 

sebagai berikut. Pertama, muatan kurikulum harus diperoleh dari minat dan 

interest siswa, bukan dari disiplin akademik. Kedua, pembelajaran dikatakan 

efektif jika mempertimbangkan interest, minat-minat serta kebutuhan-kebutuhan 
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siswa secara menyeluruh dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga, 

pembelajaran pada dasarnya aktif bukan pasif sehingga guru yang efektif adalah 

guru yang memberikan siswa pengalaman-pengalaman yang memungkinkan 

mereka belajar dengan melakukan kegiatan secara langsung yang bersifat 

kontekstual. Keempat, tujuan pendidikan adalah mengajar siswa berpikir secara 

rasional sehingga mereka menjadi cerdas, dan mampu memberi kontribusi pada 

masyarakat. Kelima, di sekolah para siswa mempelajari nilai-nilai personal dan 

juga nilai-nilai sosial. Keenam, manusia berada dalam suatu keadaan yang 

berubah secara konstan, dan pendidikan memungkinkan masa depan yang lebih 

baik dibandingkan dengan masa lalu. 

Dalam pandangan progresivisme, belajar bukan proses penerimaan 

pengetahuan dari guru pada siswa, tetapi merupakan pengalaman yang dilakukan 

secara aktif, baik aktif secara mental dalam bentuk aktivitas berpikir, maupun 

aktif secara fisik dalam bentuk kegiatan-kegiatan praktik dan melakukan langsung 

(Nurjannah, 2015). Dengan demikian, alasan filsafat progresivisme menjadi 

landasan pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa, yaitu karena pendidikan 

dipandang sebagai proses pembelajaran yang harus memerhatikan interest dan 

minat-minat siswa secara keseluruhan. Belajar merupakan aktivitas siswa, baik 

pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga memberikan kemampuan 

berpikir rasional dan cerdas dalam menghadapi masalah dan perubahan dalam 

kehidupan. 

 

Tujuan Model 

Model Debat Pilkada bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih aktif 

dan berpusat pada siswa. Secara sederhana debat bertujuan untuk memengaruhi 

sikap dan pendapat orang atau pihak lain agar mereka mau percaya dan akhirnya 

melaksanakan, bertindak, mengikuti, atau setidaknya mempunyai kecenderungan 

sesuai apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh pembicara atau penulis, melihat 

jenis komunikasinya lisan atau tulisan (Subari, 2002:22). Siswa dibentuk menjadi 

beberapa kelompok dengan tugas yang berbeda-beda. Pembagian kelompok 

Model Pilkada terdiri atas, Cagub Hebat, Cagub Merakyat, Cagub Independen, 
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Moderator, Tim Sukses, dan Juri. Pembentukan masing-masing kelompok 

tersebut melatih siswa untuk mencari argumentasi yang kuat dalam memecahkan 

suatu masalah yang kontroversial serta memiliki sikap demokratis dan saling 

menghormati perbedaan pendapat dengan peserta lain. 

Adapun secara khusus model pembelajaran ini bertujuan untuk melatih 

kemampuan berbicara, melatih kemampuan berpikir kritis untuk menyusun 

argumen yang kuat, memengaruhi orang lain untuk percaya  dan  setuju dengan 

argumennya, meningkatkan rasa percaya diri dalam mengungkapkan argumen di 

depan umum, serta bertanggung jawab atas argumen yang dikemukakan. Dengan 

demikian, debat merupakan sarana yang paling fungsional untuk menampilkan, 

meningkatkan dan mengembangkan komunikasi verbal. Selain itu, melalui debat 

pembicara dapat menunjukkan sikap intelektualnya. 

 

Karakteristik Model 

Model Debat Pilkada memiliki tiga karakteristik. Karakteristik tersebut 

dipaparkan sebagai berikut. 

Pertama, berpusat pada peserta didik. Model Debat Pilkada dalam 

implementasinya berpusat pada siswa. Dalam hal ini guru berperan sebagai 

fasilitator yang memberikan pengetahuan awal pada siswa. Siswa diberi sebuah 

permasalahan untuk dipecahkan. Pemecahan masalah tersebut disertai dengan 

argumen-argumen yang akan dikemukakan dalam acara Debat Pilkada Calon 

Gubernur Masa Depan Cerah. 

Kedua, menuntut siswa untuk menguasai permasalahan yang diberikan. 

Siswa sebagai calon gubernur bersama tim sukses membuat argumen-argumen 

berdasarkan fakta yang ditemukan agar saat acara debat berlangsung, argumen 

mereka tidak mudah dijatuhkan oleh lawan debatnya. Siswa sebagai moderator 

harus menguasai materi debat karena ia bertugas untuk memandu acara, 

menghidupkan acara dan menjadi penengah saat debat berlangsung. Sementara 

itu, siswa sebagai tim juri harus menguasai materi karena harus memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus dipecahkan oleh calon gubernur beserta 
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tim, memberikan penilaian objektif terhadap argumen-argumen yang 

dikemukakan oleh masing-masing pasangan calon gubernur beserta timnya. 

Ketiga, kekompakan dan keaktifan anggota kelompok. Setiap anggota tim 

sukses dan pasangan calon gubernur harus kompak, serta dituntut untuk berpikir 

kritis dalam memecahkan masalah yang diberikan. Siswa dituntut untuk cerdik 

dalam mengatur argumen yang akan dikemukakan dan memanfaatkan waktu 

dengan baik. 

Keempat, kritis. Kritis bagi pasangan calon gubernur dan tim sukses 

adalah mampu membuat argumen yang didasarkan pada fakta dan peristiwa yang 

terjadi, sehingga menjadi argumen yang akurat dan valid. Kritis bagi moderator 

adalah mampu memaparkan isu-isu, peristiwa-peristiwa yang menjadi 

permasalahan di sekitar dengan jelas dan lugas (sesuai dengan tema), mampu 

menyimpulkan masing-masing argumen yang dikemukakan masing-masing cagub 

di akhir acara, serta mampu mengendalikan situasi debat dengan baik. Kritis bagi 

tim juri adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada masing-masing 

pasangan calon gubernur, bersikap objektif, serta menentukan pemenang debat 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 

 

Kelebihan dan kekurangan 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, 

begitu pula pada implementasi model ini terdapat beberapa kelebihan dan  

kekurangan sebagai berikut. 

Kelebihan model Debat Pilkada dipaparkan berikut. Pertama, dengan 

perdebatan yang aktif dari masing-masing pasangan calon gubernur akan 

mempertajam hasil pembicaraan. Kedua, kedua segi permasalahan dapat 

disajikan, yang memiliki ide dan yang mendebat atau menyanggah sama-sama 

berdebat untuk menemukan hasil yang lebih tepat mengenai suatu masalah. 

Ketiga, siswa dapat terangsang untuk menganalisa masalah di dalam kelompok, 

sehingga analisa itu terarah pada pokok permasalahan yang dikehendaki bersama. 

Keempat, pada saat debat berlangsung, siswa dapat menyampaikan fakta dari 

kedua sisi masalah, kemudian diteliti fakta mana yang benar atau valid dan bisa 
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dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta dan peristiwa yang terjadi. Kelima, 

membangkitkan daya tarik untuk turut berbicara, turut berpartisipasi 

mengeluarkan pendapat. Keenam, siswa dilatih untuk berpikir kritis, mengaitkan 

tema yang diangkat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar. Ketujuh, 

seluruh siswa dituntut untuk aktif  menyumbangkan pemikirannya. 

Dalam pelaksanaan metode debat ini juga ditemukan sedikit kelemahan. 

Akan tetapi jika dapat diatasi, maka guru akan mampu menggunakan model ini 

dengan baik. Adapun kelemahan model tersebut sebagai berikut. Pertama, 

keinginan untuk menang mungkin terlalu besar, sehingga tidak memperhatikan 

pendapat orang lain. Kedua, suasana perdebatan bisa menimbulkan banyak emosi, 

sehingga debat semakin gencar dan ramai. Ketiga, agar bisa dilaksanakan dengan 

baik maka perlu persiapan sebelumnya. Guru harus menyiapkan tema dan 

membentuk tim satu minggu sebelum acara Debat Pilkada Calon Gubernur Masa 

Depan Cerah berlangsung. 

 

Sintaks Model Debat Pilkada 

Model Debat Pilkada memiliki delapan sintaks. Adapun sintaks beserta 

langkah-langkah model Debat Pilkada adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1 Sintaks Model Debat Pilkada 

No. 
Sintaks Model Debat 

Pilkada 
Langkah-langkah Model Debat Pilkada 

1. Menonton video debat 

(Pra-acara debat) 

Pertemuan sebalumnya guru memutarkan video debat pilkada, 

debat kompetitif. 

2. Pembagian Kelompok 

(Pra-acara debat) 

Guru membentuk tim 

(asumsi jumlah siswa 24* orang) 

 Tim Cagub Hebat (A): 6 orang (2 orang sebagai 

cagub dan 4 orang sebagai tim sukses) 

 Tim Cagub Merakyat (B): 6 (2 orang sebagai cagub 

dan 4 orang sebagai tim sukses) 

 Tim Cagub Independen (C): 6 (2 orang  sebagai 

cagub dan 4 orang sebagai tim sukses) 

 Tim Juri: 4 orang 

 Moderator: 2 orang 

Keterangan *: Jika siswa lebih dari 24 orang, maka guru harus 

mengatur tim secara proporsional dan bisa menambah tim 

audiens sebagai tim netral yang tidak memihak salah satu 

cagub dan bertugas memberi pertanyaan berdasarkan argumen 

yang disampaikan oleh masing-masing pasangan cagub. 

3. Penentuan Tema Guru memberikan tema ―Indonesia Krisis Kebanggan terhadap 
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(Pra-acara debat) Bahasa Nasional‖, ―Pembatasan Penggunaan Bahasa Asing‖. 

4. Penugasan Guru menugaskan siswa untuk berdiskusi mengaenai tema 

yang diangkat dengan anggota timnya. Dalam diskusi siswa 

mengumpulkan fakta-fakta dari data yang diperoleh, sehingga 

dapat membuat argumen yang kuat dan valid. 

5. Acara Debat Pilkada 

Masa Depan Cerah 

Acara debat berlangsung, guru menjadi mediator dan Tim ahli. 

Siswa berperan sesuai dengan tim yang yang ditentukan guru 

a) Moderator memandu 

acara (1) 

Moderator membuka acara, mengenalkan masing-masing tim 

cagub dan tim juri. Kemudian, moderator menjelaskan 

permasalahan yang terjadi sesuai dengan tema yang telah 

ditentukan.  

b) Moderator memandu 

acara (2) 

Moderator memberi kesempatan kepada masing-masing calon 

gubernur untuk mengemukakan argumen 

c) Moderator memandu 

acara (3) 

Moderator memberi kesempatan kepada masing-masing calon 

untuk menanggapi atau menyanggah argumen yang 

disampaikan oleh tim lawan. 

d) Moderator memandu 

acara (4) 

Moderator memberi kesempatan kepada juri untuk 

memberikan pertanyaan kepada masing-masing cagub. 

e) Moderator memandu 

acara (5) 

Moderator memberi kesempatan kepada masing-masing calon 

untuk meneguhkan argumen terakhir sebelum acara usai. 

6. Penilaian Juri Tim juri memberikan penilaian disertai dengan alasan-alasan. 

7. Penganugrahan Tim juri melakukan diskusi dengan tim ahli (guru) untuk 

menentukan pemenang debat. 

8. Evaluasi Guru memberikan evaluasi menyeluruh terhadap masing-

masing tim, mulai dari diskusi awal pra-acara sampai acara 

debat berlangsung. 

 

Konteks Pemakaian 

Implementasi model pembelajaran ini akan lebih maksimal jika ada sarana 

pendukung yang menunjang sebagai berikut. Pertama, suasana kelas yang 

mendukung. Suasana kelas yang mendukung akan membuat tahapan demi tahapan 

pembelajaran berjalan maksimal. Kedua, peserta didik yang kolaboratif. Peserta 

didik adalah faktor yang mendominasi kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan 

pembelajaran siswa dituntut aktif dan memiliki jiwa kompetisi yang tinggi, serta 

menjunjung tinggi toleransi saat tim lain mengemukakan argumen. Ketiga, 

pendidik yang inovatif. Peran guru sangat dibutuhkan dalam pemilihan tim, 

menentukan tema, memfasilitasi media yang digunakan untuk memperkuat 

agumen, misalnya surat kabar, buku-buku, tayangan-tayangan peristiwa, dan lain-

lain. Keempat, persiapan perangkat yang maksimal. Pemilihan tema menarik yang 

dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Guru harus memilih 

video-video debat untuk ditayangkan. Memilih sumber yang akurat sebagai 

rujukan siswa dalam memperkuat argumen. 
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PENUTUP 

 Model Debat Pilkada merupakan adaptasi dari model pembelajaran Debat 

Aktif. Model ini mengajak siswa belajar dengan lebih berkesan dan melekat pada 

memorinya. Selain itu, model ini juga mengajarkan siswa untuk berpikir kritis 

dalam menyikapi setiap peristiwa yang terjadi. Siswa berlatih untuk membuat 

argumen yang akurat dan valid berdasarkan sumber rujukan dan data-data faktual. 

Dengan demikian, siswa akan menjadi orang yang berpendirian teguh bukan 

berdasarkan atas pembenaran sepihak tetapi berdasarkan pemikiran kritis dan 

data-data. 

Model pembelajaran Debat Pilkada juga diharapkan menumbuhkan 

percaya diri siswa untuk berani berargurmen di depan umum, cakap berpendapat, 

dan menghargai pendapat orang lain. Sementara itu, peran guru dalam 

pembelajaran ini tidak mendominasi, tetapi secara terbimbing mengarahkan siswa 

untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hasil analisis materi 

kearifan lokal yang terdapat dalam buku Bahasa Indonesia  sebagai 

bentuk penguatan pendidikan karakter siswa SMA. Metode 

penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif dengan 

memaparkan data temuan yang dikaji. Hasil analisis isi terhadap  

materi yang ada dalam  buku Bahasa Indonesia untuk siswa SMA 

adalah ditemukannya beberapa bentuk  kearifan lokal yang tertuang 

dalam materi Bahasa Indonesia, di antaranya a) sikap terhadap 

peraturan yang sudah ditentukan oleh adat istiadat; b) Penggunaan 

nama di dalam masyarakat; c) kepercayaan terhadap mitos yang 

berkembang dalam masyarakat; d) bentuk bangunan yang ada di 

dalam masyarakat; e) sistem kepemimpinan dalam masyarakat; f) 

kesenian tradisional yang berkembang; 7) tradisi masyarakat; g) 

pengobatan tradisional; dan h) pengelolaan lingkungan sekitar.  

 

Kata kunci: materi pembelajaran, kearifan lokal, buku Bahasa 

Indonesia 

 

 

PNDAHULUAN 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran 

penting di sekolah. Pembelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya mencakup tata 

bahasa, namun juga pengetahuan lain yang penting untuk diketahui. Saat itu, hal 

yang penting dalam pembelajaran Bahasa Indonesia adalah guru dapat 

memberikan pengetahuan yang memadai, keterampilan yang cukup, dan 

penguatan pendidikan  karakter. Penguatan pendidikan karakter siswa   dapat 

dibentuk oleh guru dan dikembangkan melalui berbagai cara, salah satunya 

dengan mengangkat kembali materi-materi atau bahan ajar yang berbasis kearifan 

lokal. Dengan cara ini, siswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang 

nilai-nilai yang terkandung dalam materi yang berbasis kearifan lokal sekaligus 

mailto:toetyhidayat@gmail.com
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siswa dapat mengembangkan karakternya setelah mengetahui materi kearifan 

lokal yang bernilai pendidikan karakter. 

Salah satu media yang dapat membantu siswa mengembangkan dan 

menguatkan karakternya adalah dengan mempelajari kearifan lokal. Kearifan 

lokal merupakan kekayaan budaya lokal yang mengandung nilai-nilai moral 

ataupun nilai-nilai budi pekerti.  Sejatinya, nilai-nilai kearifan lokal tidak boleh 

hilang ditelan zaman karena arus globalisasi dan modernisasi. Hal ini tidak 

menutup kemungkinan bahwa kearifan lokal yang selama  ini diketahui dan 

dipahami masyarakat hanya menjadi cerita.  

Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlulah kiranya nilai-nilai kearifan 

lokal diperkenalkan kembali kepada siswa melalui pemberian materi dengan tema 

yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Pengenalan kearifan lokal kepada 

siswa dapat dilakukan dengan pemilihan materi yang tepat. Untuk menentukan 

ketepatan pemilihan materi, penelitian tentang materi buku pelajaran Bahasa 

Indonesia perlu dilakukan terlebih dahulu untuk kemudian dapat dikembangkan 

menjadi model pembelajaran Bahasa Indonesia berkarakter yang berbasis kearifan 

lokal.  

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan hasil analisis materi kearifan lokal yang terdapat 

dalam buku Bahasa Indonesia  sebagai bentuk penguatan pendidikan karakter 

siswa SMA. Sumber data terdiri atas 7 buku Bahasa Indonesia Kelas X yang 

ditulis oleh Kosasih, E (Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA/MA Kelas X, 

Cerdas Berbahasa Indonesia untuk SMA/MA Kelas X Kelompok Wajib,  dan 

Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk Kelompok Peminatan Ilmu 

Bahasa dan Budaya); Tatang, A., dkk (Bahasa Indonesiaku Bahasa Negeriku 

untuk Kelas X SMA dan MA); Yustinah (Produktif Berbahasa Indonesia untuk 

SMK/MAK Kelas X); Mulyadi, Y. (Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA/MA 

Kelas X Peminatan); dan Suryanta (BUPENA Bahasa Indonesia untuk SMA/MA 

Kelas X). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kearifan Lokal Terkait Sikap 

Sikap yang dimunculkan sebagai kearifan lokal biasanya disebut karakter. 

Sikap ini dapat muncul dalam berbagai cerita di buku Bahasa Indonesia, mulai 

anekdot sampai cerita rakyat. Ada beberapa sikap yang dapat dilihat dalam 

beberapa cerita yang akan dipaparkan dalam uraian berikut. 

 

Malu Jika Tidak Berbuat Baik. 

Sikap malu jika tidak berbuat baik ditunjukkan seseorang kepada 

sesamanya, termasuk juga ditunjukkan seseorang kepada pasangannya. Seorang 

suami merasa malu jika tidak menafkahi istrinya, karena seorang suami 

mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap istri dan keluarganya. Sikap malu 

jika tidak berbuat baik ini dapat terlihat dari kisah seorang tukang kayu yang 

kehilangan istrinya. Berikut kutipan datanya. 

(Ketika tukang kayu bersikap jujur mengakui bahwa kapak yang jelek dan terjatuh di 

dasar sungai, Peri menghadiahkan beberapa kapak yang ditunjukkan Peri sebelumnya. 

Namun ketika istri tukang kayu terjatuh ke sungai dan peri menunjukkan seorang wanita 

cantik dan bertanya apakah wanita itu istri tukang kayu atau bukan, tukang kayu 

menjawab iya. Untuk itulah Peri berprasangka buruk. Akhirnya tukang kayu 

memberikan jawaban). (Suryanta, 2014:10). 

 

Berdasarkan data tersebut, siswa belajar menyimpulkan bahwa jika 

menjadi seorang pria haruslah bertanggung jawab, dan tidak boleh berbohong 

dengan kata lain ia harus jujur. Dari contoh materi pembelajaran di tersebut guru 

mengajak siswa untuk dapat berbuat baik, jujur, bertangnggung, dan tidak serakah.  

 

Sikap Taat Terhadap Peraturan atau Adat Istiadat. 

Orang suku pedalaman yang masih belum terpengaruh arus modernisasi 

dan globalisasi cenderung mentaati adat istiadat. Mereka sangat takut akan bahaya 

yang mengancam jika mereka melanggar adat istiadat. Karena kepercayaan dan 

keyakinan inilah, maka suku pedalaman cenderung memilih mentaati peraturan 

yang dibuat oleh tetua adat karena orang suku pedalaman menganggap tetua adat 

sangat memahami kehidupan. 

Orang Baduy Dalam tinggal di pedalaman hutan dan masih terisolir dan belum 

dimasuki kebudayaan luar. Orang Baduy sangat patuh terhadap seluruh ketentuan 
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maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pu‘un (kepala adat)...Ciri khas orang 

Baduy Dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua serta memakai ikat 

kepala putih dan selalu menyandang golok....Orang Baduy Luar berciri khas 

mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam (Suryanta, 2014:95). 

 

Selain peraturan adat yang membedakan suku satu dengan suku yang lain, 

mayoritas orang Indonesia menganggap tangan kanan merupakan tangan yang 

berkaitan dengan hal-hal baik, sementara tangan kiri berhubungan dengan hal-hal 

yang buruk. Anggapan dan keyakinan ini terkait dengan adat dan kebiasaan orang 

Indonesia dan hal inilah yang membedakan antara orang Indonesia dan orang 

Barat atau orang di luar Indonesia. Orang Indonesia sangat mentaati adat, dan 

santun. Jika tidak mentaati peraturan yang telah ditentukan oleh adat, mereka takut 

dikucilkan secara sosial seperti terlihat pada materi ajar berikut. 

Dalam kehidupan sosial budaya, ―kanan‖ dianalogkan kepada hal-hal yang baik. 

Sebaliknya ―kiri‖ dikaitkan dengan hal yang tidak baik. Ketika anak balita menjulurkan 

tangan kiri untuk menerima permen pemberian orang, orang tuanya akan segera 

mencegah dan bilang,‖Hayo, tangan kanannya mana?‖ 

Larangan menggunakan tangan kiri juga berlaku untuk aktivitas keseharian yang lain, 

seperti makan dan minum. Mereka yang menggunakan tangan kiri untuk menerima atau 

member sesuatu, makan, dan minum dianggap tidak mengerti etika. Orang di desa saya 

menyebutnya sebagai budaya barat. Kurang sesuai dengan adat ketimuran. Bisa jadi 

pemecahan seperti itu yang menyebabkan sedikit sekali orang kidal di negeri ini 

(Mulyadi, 2013:171). 

 

Melalui contoh materi buku ajar seperti di atas, siswa dapat diajak oleh 

guru untuk mencoba menanggapi nilai-nilai karakter yang dapat disimpulkan.  

Nilai-nilai karekter yang dapat diajarkan pada siswa adalah penggunaan tangan 

kanan atau kiri pada masyarakat tertentu sangatlah diperhatikan. Kebanyakan 

masyarakat Indonesia, dan para siswa selalu mengutamakan penggunaan tangan 

kanan adalah yang utama. 

Selain pengunaan istilah kanan dan kiri, dalam kelompok masyarakat 

tertentu,  masyarakat Indonesia juga gemar menyapa. Menyapa merupakan hal 

yang wajar ketika ada orang lewat atau menghampiri yang lain karena ini juga 

merupakan bentuk nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dalam masyarakat.  

Seperti terlihat pada materi isi buku pelajaran. 

Pada suatu hari di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sedang ada antrean 

panjang pengendara sepeda motor yang akan membeli premium. Seorang mahasiswi 

ikut mengantre dan ia berada di urutan belakang. Ia tampak sangat terburu-buru. 

Petugas SPBU : Selamat pagi, isi berapa? 

Mahasiswi : (tidak menjawab, hanya memberi isyarat 20 dengan jarinya) 
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Petugas SPBU : Mulai dari nol ya... 

Mahasiswi : (tidak menjawab, hanya tersenyum dan berulang kali melihat 

jam tangannya) 

Petugas SPBU : Sedang buru-buru ya, mbak? 

Mahasiswi : (tidak menjawab, hanya mengangguk dan berulang kali 

melihat jam tangannya) 

Petugas SPBU : owhh...memangnya mbak ini kuliah atau kerja? 

Mahasiswi : (Rina merasa Umar ini terlalu banyak bicara, sedang ia sangat 

terburu-buru, lalu seketika ia menjawab) Saya kuliah. Kalau 

mas sendiri, kuliah atau kerja? 

Petugas SPBU : ...??? 

Menyadari kekonyolan pertanyaan itu, muka mahasiswi berubah menjadi merah. Mesin 

SPBU menunjukkan angka 20.000, si mahasiswi segera membayar dan pergi dengan 

perasaan malu (Yustinah, 2014:32). 

 

Contoh di atas merupakan sebuah percakapan yang tujuannya adalah 

memberikan pelayanan terbaik dengan cara menyapa, namun ternyata ada juga 

beberapa orang yang tidak menyadari makna dari sapaan tersebut. Guru 

memberikan contoh bagaimana sebaiknya sebagai seorang mahasiswa agar lebih 

santun dalam menanggapi sapaan orang lain. 

Sikap yang ada di dalam materi pelajaran yang lain adalah keyakinan yang 

kuat. Masyarakat Indonesia seringkali merasa yakin akan sesuatu. Keyakinan ini 

biasanya didasarkan pada firasat, mimpi, atau kepercayaan terhadap sesuatu. 

Keyakinan yang kuat salah satunya disimbolkan dengan bunga mawar yang akan 

layu jika seorang istri berkhianat. Dalam sebuah dongeng dikisahkan, seorang 

suami merasa ragu ketika akan meninggalkan istrinya untuk berniaga. Sang istri 

meyakinkan suaminya dengan cara memberikan setangkai bunga mawar. Sang 

istri menyampaikan bahwa bunga mawar tersebut akan layu kalau sang istri tidak 

setia. Dengan keyakinan yang kuat, ternyata bunga tersebut tidak layu walaupun 

sang suami pergi berhari-hari. Berikut kutipannya. 

Tersebutlah perkataan seorang suami yang terlalu cemburuan. Selama duduk dengan 

istrinya, ia tidak mau berniaga lagi, takut kalau-kalau istrinya berbuat jahat. Tatkala 

hartanya sudah habis, istrinya menyuruhnya pergi berniaga dengan menceritakan 

kepadanya hikayat seorang suami yang tidak menaruh cemburu akan istrinya. Suaminya 

tetap tidak mau pergi. Akhirnya perempuan itu memberikan suaminya setangkai bunga 

mawar untuk dibawa berlayar. Katanya kepada suaminya, bunga itu akan layu kalau 

berbuat khianat (Kosasih (c), 2014:39-40).  

 

 

Kearifan Lokal Terkait Penggunaan Nama 

Kearifan lokal yang terdapat dalam teks buku Bahasa SMA atau yang 

sederajat juga terlihat dari penggunaan nama-nama yang menunjukkan dari daerah 
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mana tokoh itu berasal. Sebagai contoh, penulis menggunakan sebutan nama Gus 

(Suryanta, 2014:13), yaitu sebutan untuk orang yang sangat dihormati, khusus 

untuk Jawa Timur. Penulis menggunakan nama Suparman (Yustinah, 2014:13), 

Tigor (Kosasih (b), 2013:20), mas, jeng, ucok dll (Mulyadi, 2013:184) untuk 

menunjukkan bahwa tokoh itu dari daerah Jawa, Medan, dan sebagainya. 

Sementara itu, dalam sebuah buku juga disebutkan kata situ (Tatang, 2015:6) 

untuk menunjukkan waduk. Penggunaan kata situ menunjukkan bahwa waduk itu 

berada di daerah Jawa Barat. 

Nama yang diberikan oleh orang tua adalah nama yang memiliki makna. 

Pemberian makna pada masyarakat Indonesia juga dilakukan melalui sebuah ritual 

yang tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Guru juga dapat memberikan 

penjelasan kepada siswa mengapa orang tua memberikan nama atau sebutan yang 

telah ditentukan.  

Dengan mengenal nama-nama atau istilah lainnya, siswa diharapkan dapat 

mengetahui nilai-nilai karakter apa yang muncul dalam nama tersebut. Materi ini 

sangat menunjang pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas, dengan 

menghargai nama sesorang siswa belajar bagaimana seharusnya menggunakan 

nama tersebut. 

 

Kearifan Lokal Terkait Mitos 

Kearifan lokal juga dapat dilihat dalam mitos yang dipercayai oleh 

masyarakat Indonesia. Biasanya, mitos ini dipercaya dan dilaksanakan agar 

seseorang tidak mengalami hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Mitos bahwa 

makanan dari upacara grebeg dapat membawa berkah merupakan salah satu mitos 

dalam masyarakat Jawa. Dalam upacara grebeg, makanan yang tersedia diarak dan 

dibawa ke masjid untuk didoakan, sehingga masyarakat yang memakan makanan 

tersebut akan mendapatkan berkah. Hal ini sebenarnya dapat diambil hikmahnya, 

yaitu jika akan memakan sesuatu, hendaknya berdoa terlebih dahulu agar manusia 

mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sesungguhnya doa merupakan 

ungkapan rasa syukur dan percaya kepada Tuhan. 

Sebagian warga mempunyai keyakinan bahwa sesaji itu bisa mendatangkan berkah atau 

keselamatan dan berbagai hal yang positif bagi orang yang memilikinya (Kosasih (b), 
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2013:37). Sesaji yang berasal dari upacara Grebeg diyakini dapat membawa berkah atau 

hal positif bagi yang memakan atau memilikinya. 

 

Pada masyarakat tertentu sesaji memang memiliki makna yang sakral dan 

ungkapan bentuk rasa syukur untuk sesuatu yang sudah mereka terima dari sang 

pencipta. Ritual ini selalu disajikan pada saat-saat tertentu seperti upacara Grebeg. 

Pemberian saji pada bumi dan diperebutkan oleh masyarakat adalah sebuah bentuk 

kegiatan pelestarian budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal, lalu 

masyarakat juga mempercayai jika mengambil dengan cara berebut sesajen 

tersebut maka akan membawa berkah.  Ini tetap diyakini sampai saat ini, sehingga 

materi pembelajaran pun tetap tidak menghilangkan budaya tersebut. 

 

Kearifan Lokal Terkait Bangunan 

Indonesia terdiri atas beragam suku dan adat istiadat. Masing-masing suku 

biasanya mempunyai aturan terkait dengan bangunan. Seperti misalnya, 

masyarakat Minangkabau membangun rumahnya dengan model rumah panggung 

yang terbuat dari kayu. Bentuk rumah yang seperti itu ternyata mempunyai 

maksud, yaitu agar tahan terhadap bencana. Bangunan di kampung Naga juga 

unik, semua bentuk rumahnya sama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat 

Kampung Naga merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan. 

Selain itu, masyarakat kampung Naga tidak membeda-bedakan orang, mereka 

menganggap semua orang adalah sama derajatnya. 

Bangunan rumah di kampung Naga sangatlah unik. Semua rumah di kampung Naga 

bentuk bangunannya sama. Kesamaan terlihat dari semua berlabur putih, dan dibuat dari 

bahan alam mulai dari atap, dinding, hingga alas rumahnya. Setiap rumah selalu terbagi 

atas tiga ruangan, yaitu dapur, ruang tidur, dan ruang tamu. Mereka tidak memiliki WC 

di dalam rumah. Keunikan lain, dalam setiap rumah tidak ada kursi. Bagi mereka, kalau 

ada kursi akan membuat ada yang lebih rendah. Di balik kesamaan dan keunikan 

tersebut, terselip sebuah pesan nonverbal, yakni bahwa semua orang itu kedudukannya 

sederajat dan sama (Suryanta, 2014:122). 

 

Kesamaan yang dimaksud adalah bahwa warga Kampung Naga adalah 

warga yang rukun duduk sama rendah berdiri sama tinggi, apa yang mereka miliki 

juga dimiliki oleh orang lain di Kampung Naga. Mereka menjunjung tinggi nilai-

nilai kearifan lokal, mereka tidak menyediakan WC di dalam rumah karena warga 
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Kampung Naga meyakini jika ada sekat dalam rumah maka tidak akan tercipta 

sebuah kerukuna, akan ada perbedaan kedudukan maupun derajat masyarakat. 

Guru dapat menjelaskan kepada siswa makna apa sebenarnya yang 

terkandung dalam keyakinan masyarakat Kampung Naga dalam hal kedudukan 

manusia di dalam sebuah golongan. Hal ini juga ada dalam keyakinan orang Islam 

bahwa di mata Allah manusia itu kedudukannya sama yang menbedakannya 

adalah ketakwaannya. 

 

Kearifan Lokal Terkait Sistem Kepemimpinan 

Seorang pemimpin harus mempunyai sifat-sifat yang baik. Walaupun tidak 

ada pemimpin yang sempurna, paling tidak ada usaha untuk menjadi pemimpin 

yang baik. Dalam sebuah cerita, sifat-sifat pemimpin disimbolkan sebagai 

matahari, tanah, api, angin, bintang, bulan, langit, dan air. Tanah berarti seorang 

pemimpin harus bersikap bijaksana. Angin merupakan lambang kekuatan. Air 

berarti seorang pemimpin harus mempunyai hati yang luas dan mempunyai sifat 

pemaaf. Bulan berarti seorang pemimpin harus mempunyai sifat rendah hati dan 

menebarkan suasana ketentraman. Matahari berarti seorang pemimpin dapat 

memberikan penerangan pada rakyatnya. Langit berarti seorang pemimpin harus 

berwibawa. Api berarti seorang pemimpin harus menindak tegas kepada siapa saja 

yang melanggar peraturan. Bintang berarti seorang pemimpin harus menjadi kiblat 

kesusilaan serta berpikir secara jelas. 

Tempat tinggal Retno tak lepas dari unsur Jawa. Maklum, sebagai putri Solo, dia 

mengenal budaya leluhur itu sejak kecil, tterutama lewat wayang, tari klasik, dan 

kehidupan sehari-hari. Nuansa Jawa itu terlihat dari kayu berukir yang dipasang di 

beberapa sudut seperti di pintu, jendela, atau di gebyok pendopo tari. Selain itu, 

beberapa ruang disekat dengan sekat tembus pandang yang dihiasi ornament pawukon 

Jawa. Langit-langit di ruang tamu ditempeli ornament hasta brata alias delapan sifat 

kepemimpinan yang disimbolkan sebagai matahari, tanah, api, angin, bintang, bulan, 

langit, dan air (Tatang, 2015:152). 

 

Pada masyarakat Jawa khususnya, sifat seorang pemimpin dalam 

menjalankan tugasnya selalu dikaitkan pada hal-hal yang berhubungan dengan 

sejarah masa lalu.  Keadaan ini bukan semata-mata mengisyaratkan bahwa 

pemimpin jaman dulu lebih bagus dan baik daripada pemimpin masa kini. 

Kepemimpinan pada masyarakat Jawa selalu dihubungkan dengan kejayaan 
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masyarakat Jawa pada masa lalu, sehingga perlu dijadikan sebagai landasan 

kepemimpinan di masa sekarang.  

Melalui contoh-contoh yang ditampilkan lewat materi ajar, guru dapat 

menjelaskan lebih jauh pada siswa tentang bagaimana cara pemimpin yang 

tauladan itu harus memimpin rakyatnya dengan  berlandaskan alam sebagai soko 

guru. 

 

Kearifan Lokal Terkait Kesenian Tradisional 

Kearifan lokal juga dapat dilihat dari alat musik tradisional yang ada di 

daerah. Alat musik tradisional biasanya dibuat dari bahan-bahan yang ada di 

sekitar lingkungan tempat tinggal, dengan bahan yang sederhana dan 

menggunakan teknologi yang sederhana. Cara memainkannya biasanya lebih 

mudah dibandingkan dengan cara memainkan alat musik modern. Nada yang 

dihasilkan dari alat musik tradisional biasanya tidak sama dengan alat musik 

modern. Hal ini menambah kekayaan nada. Salah satu alat musik tradisional 

adalah Karinding yang berasal dari kampung Naga. Berikut kutipannya. 

Karinding merupakan alat musik tradisional yang sangat khas di Kampung Naga. Alat 

musik tersebut berbentuk sangat kecil, tetapi dapat mengeluarkan suara yang bagus. 

Meskipun kecil, pembuatan karinding tidaklah mudah. Bahkan, untuk membuat alat 

musik sekecil itu membutuhkan waktu sekitar tiga tahun. Cara memainkan karinding 

adalah dengan memukul ujung dari alat musik tersebut dan menaruhnya di mulut 

(Suryanta, 2014:122). 

 

Alat musik pada masyarakat tertentu memiliki makna yang berhubungan 

dengan kehidupan mereka. Untuk tetap menjaga kelestariannya, alat musik apapun 

perlu diperkenalkan pada generasi penerus agar tidak hilang begitu saja. Dengan 

musik kita dapat mengerti dan memahami apa yang terpendam dalam setiap 

nadanya.  

Sebagai seorang pendidik, guru tentunya tidak akan pernah lupa 

mengingatkan para siswa untuk tetap mencintai alat musik tradisional, alat musik 

peninggalan nenek moyang yang penuh arti, siswa tetap dapat mengembangkan 

kepribadiannya melalui alat musik tradisional. 
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Kearifan Lokal Terkait Tradisi 

Tradisi Grebeg di Jawa sampai sekarang masih menjadi pusat perhatian 

masyarakat. Masyarakat selalu antusias denga tradisi ini. Biasanya masyarakat 

mengharapkan berkah dari makanan yang ada dalam upacara grebeg tersebut. 

Makanan yang ada dalam upacara Grebeg biasanya merupakan simbol, di 

antaranya gunungan merupakan simbol hubungan antara manusia dengan Tuhan. 

Ribuan orang menyaksikan upacara adat tradisional Grebeg (sesaji) dari Kraton 

Kesultanan Yogyakarta, yang berlangsung di alun-alun utara kraton itu. Antara biro 

Yogyakarta melaporkan, upacara adat tradisional Grebeg yang diadakan setahun sekali, 

yakni pada lebaran atau lebaran hari kedua, berlangsung sekitar 40 menit, sejak pukul 

09.50 WIB hingga pukul 10.30 WIB. Berbagai ubarampe (barang) dan udik-udik 

(sesaji), berupa berbagai jenis sayuran, buah-buahan, dan makanan tradisional yang 

ditata dan disusun seperti bentuk gunung, dikirap oleh para prajurit abdi dalem Kraton 

Yogyakarta dengan rute dari dalam kraton (Pagelaran). Pada saat dibawa kkeluar dari 

kraton Yogyakarta, ubarampe dan udik-udik dikirabkan di alun-alun utara kraton 

tersebut dan dibawa ke Pengulun atau salah satu gedung yang berada di sebelah masjid 

besar kraton itu, gunungan (sesaji berbentuk gunung) menjadi tontonan menarik ribuan 

penonton. Sesampainya di Pengulon, sesaji berupa, antara lain apel, jeruk, kacang 

panjang, telur rebus, dan jadah (makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan) itu 

dioakan oleh para abdi dalem terlebih dahulu, baru selanjutnya diperebutkan oleh para 

warga yang menonton (Kosasih (b), 2013:37). 

 

 

Kearifan Lokal Terkait Pengobatan Tradisional 

Indonesia juga kaya akan keragaman hayati. Banyak tumbuhan yang 

mengandung khasiat untuk pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional 

biasanya diketahui secara turun temurun dari nenek moyang. Sebagian masyarakat 

lebih menyukai pengobatan tradisional karena pengobatan tersebut tanpa efek 

samping. Contoh tumbuhan yang mengandung khasiat banyak yaitu jeruk nipis, 

daun kemangi, jantung pisang, jahe, dan tomat. Berikut kutipan datanya. 

Kita dapat memanfaatkan jeruk nipis sebagai obat batuk dengan cara memeras satu 

buah jeruk nipis yang sudah tua, mengambil airnya, mencampurkannya dengan satu 

sendok madu asli kemudian diminum. 

Kita dapat menghilangkan bau badan dengan jeruk nipis. Caranya sebagai berikut. 

Potonglah jeruk nipis menjadi dua bagian. Pada bagian yang teriris tadi, tambahkan 

kapur sirih. Tambahkan kapur sirih. Oleskan jeruk pada ketiak setelah kita mandi. 

Kita juga dapat menggunakan obat alternative ini jika mengalami kerontokan pada 

rambut. Caranya, potong jeruk nipis menjadi beberapa bagian, kemudian oleskan ke 

kulit kepala. Biarkan sampai satu malam. Kita harus membungkus kepala agar air jeruk 

tersebut benar-benar meresap di kulit...(Yustinah, 2014:53-54). 

 

Keanekaragaman hayati di Indonesia sudah bukan lagi hanya sekedar 

pembicaraan yang tidak berarti, masyarat Indonesia masih percaya dengan yang 
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namanya pengobatan tradisional. Banyak sekali yang dapat dipelajari oleh siswa 

melalui materi ajar ini. Pengobatan tradisional juga merupakn bentuk pelestarian 

kearifan lokal.  

Pada masyarakat tradisional, dengan menggunakan pengobatan ini mereka 

tetap menjaga kelestariannya, tidak semua bahan alami mereka habiskan hanya 

untuk pengobatan tetapi meeka juga tetap menjaganya agar tidak punah. 

Keberadaan tanaman obat-obatan tradisional ini seyogyanya tetap dijaga dan 

terpelihara.  

Guru dapat menjelaskan pada siswa keuntungan-keuntungan 

lainnya tentang penggunaan bahan tradisional sebagai obat, dan siswa 

diharapkan dapat melestarikannya. 

Kearifan Lokal Terkait Pengelolaan Lingkungan 

Penggunaan teknologi sederhana merupakan salah satu cara pengelolaan 

lingkungan yang baik. Penggunaan teknologi sederhana bukan berarti tidak dapat 

menghasilkan sesuatu yang besar. Salah satu contoh penggunaan teknologi 

sederhana yang ramah lingkungan dan dapat menghasilkan hasil yang besar adalah 

mencari ikan dengan kail yang dimodifikasi. Hal ini seperti yang dilakukan oleh 

nelayan dalam sebuah cerita berikut ini. 

―Mengail.‖ 

―Ha?‖ 

―Cara mengail mereka lain. Panjang kailnya mungkin 60 km lebih.‖.... 

Kail itu ditarik di belakang kapal dan pada suatu ketika diangkat. Saya lihat 

ratusan ikan tongkol terkena umpan pancing tersebut (Tatang, 2015:263). 

 

Selain tetap mempertahankan kearifan lokal yang bersifat tradisional, 

masyarakat kita juga tidak ketinggalan jaman. Sebagai contoh, ketika nelaian 

menjaring ikan di laut, mereka menggunakan perahu modern tetapi tetap 

menangkap menggunakan kail dan jaraing yang tidak membahayakan ikan kecil. 

Jika nelayan menggunakan alat-alat modern yang merusak lingkungan, itu berarti 

masyakat tidak melestarikan kearifan lokal.  

Simpulan dan Saran 

Kearifan lokal yang terdapat dalam buku Bahasa Indonesia kelas X SMA 

sangat bermanfaat untuk memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus dapat 

dipergunakan sebagai sumber pengembangan karakter. Dengan pemanfaatan 
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materi pembelajaran yang berkearifan lokal sebagai sumber pengembangan dan 

penguatan  karakter, generasi muda Indonesia  dapat mengenal, melestarikan, 

sekaligus sebagai pelaku, sehingga pada akhirnya bangsa Indonesia akan menjadi 

bangsa yang besar, berkarakter, dan bermartabat. 

Materi lain yang berkaitan dengan penguatan karakter sebagai jati diri 

anak bangsa dapat dikembangkan lebih lanjut oleh guru dengn melibatkan siswa, 

hal ini penting sekali sesuai yang diamanahkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, bahwa karakter itu selayaknya mulai dikenalkan sejak diri dan terus 

dikembangkan sampai dewasa agar siswa Indonesia memiliki yang namanya 

berkarakter Indonesia, generasi muda yang mencintai lokalitas budayanya.  

Terima kasih atas perhatian, saran dan usul dari para  peserta seminar 

semoga penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut demi menciptakan generasi 

yang bermartabat. Salam  
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ABSTRAK 

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia memegang peranan penting 

dalam pendidikan. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia diajarkan 

empat keterampilan berbahasa yang berguna membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang berdaya guna. Di antara empat keterampilan 

berbahasa tersebut. Keterampilan membaca dan menulis lah yang paling 

utama dan sebagai literasi yang penting. Selain itu dengan pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia dapat menumbuhkan budi pekerti siswa. 

Dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa tersebut, pemerintah 

melalui kemdikbud meluncurkan sebuah gerakan yang disebut Gerakan 

Literasi Sekolah (GLS). Sejauh mana pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia berperan dalam GLS ini menjadi fenomena yang menarik 

untuk dibahas. 
 

Kata kunci: pembelajaran, bahasa dan sastra Indonesia, literasi, GLS 

 

PENDAHULUAN  

 Dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa, pemerintah melalui 

Kemdikbud meluncurkan sebuah gerakan yang disebut Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS). Gerakan ini bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis 

sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini bermula dari hasil uji 

pemahaman membaca peserta didik Indonesia (selain matematika dan sains) yang 

dilakukan oleh Organisasi untuk Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD 

– Organization for Economic Cooperation and Development) dalam Programme 

for International Student Assesment (PISA) pada peserta didik tingkat sekolah 

menengah (usia 15 tahun).  Pada tahun 2009, PISA menunjukkan peserta didik 

Indonesia berada pada peringkat ke-57 dengan skor 396, sedangkan PISA 2012 

menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-64 dengan skor 

396 (Kemendikbud, 2016). Jumlah negara yang berpartisipasi dalam PISA 2009 

dan 2012 ini sebanyak 65 negara.  

 Dari kedua hasil ini dapat dikatakan bahwa praktik pendidikan yang 

dilaksanakan di sekolah belum memperlihatkan fungsi sekolah sebagai organisasi 

mailto:syaquillazah@gmail.com
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pembelajaran yang berupaya menjadikan semua warganya menjadi terampil 

membaca untuk mendukung mereka sebagai pembelajar sepanjang hayat. 

 Padahal pada abad ke-21 ini, seharusnya kemampuan berliterasi peserta 

didik berkaitan erat dengan tuntutan keterampilan membaca yang bermuara pada 

kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Namun 

faktanya, pembelajaran di sekolah saat ini belum mampu mewujudkan hal 

tersebut.  

 Peserta didik pada umumnya kurang memiliki minat dan budaya baca dan 

karenanya kompetensi membaca mereka kurang. Untuk siswa SMP, misalnya, 

berdasarkan riset yang dilakukan Suwandi (2007b:43) diketahui bahwa rerata 

kemampuan membaca cepat mereka adalah 144 kata per menit. Anak-anak 

Indonesia—khususnya generasi muda—banyak membelanjakan waktunya untuk 

sekadar ―ngobrol‖ melalui berbagai media sosial (medsos) yang ada, seperti 

Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, dan Path. 

 Berdasarkan penelusuran terbatas pengguna medsos di kalangan generasi 

muda, sedikit di antara mereka yang memanfaatkan media tersebut untuk 

menambah atau memperkaya ilmu pengetahuan. Rendahnya minat dan budaya 

membaca berdampak pada kurangnya kompetensi menulis mereka. Aktivitas 

menulis mereka lebih banyak didominasi untuk keperluan chatting dan menulis 

caption. Mereka juga kurang memiliki kemahiran berbicara dengan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar.  

 Para siswa pun kurang memiliki kemampuan mengapresiasi dan berkspresi 

sastra. Setelah diketahui prestasi literasi siswa Indonesia dibandingkan dengan 

prestasi literasi siswa dari negara-negara lain dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, perlu dirumuskan kebijakan dan strategi implementasi yang 

tepat untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan Indonesia. Pendidikan yang 

berkualitaslah yang mampu menggaransi keberhasilan upaya tersebut. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

  Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang melibatkan semua 

pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, 

kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan. Setelah berjalan kurang lebih satu 

tahun ini, bagaimana peran dan dampak dari GLS ini? Bagaimana dengan 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan program GLS? 

 

PEMBAHASAN 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

Banyak pihak yang masih mengkhawatirkan kualitas pembelajaran bahasa 

Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, siswa SMA di 

Amerika, Belanda, dan Prancis diwajibkan membaca 30 buku sastra. Demikian 

pula di negara-negara Asia, seperti di Jepang, para siswa diwajibkan membaca 15 

buku sastra, di Brunai diwajibkan membaca 7 buku sastra, dan di Singapura 

diwajibkan membaca 6 buku sastra. Oleh karena punya keinginan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca bagi para siswa di negara kita, di dalam 

Standar Isi ditetapkan target jumlah bacaan sastra dan nonsastra yang harus 

dibaca. Namun, di dalam kenyataan hal ini masih diabaikan. 

Kualitas pembelajaran yang dilakukan guru masih belum menyentuh 

permasalahan yang esensial. Penekanan standar kompetensi di dalam Standar Isi 

dengan hanya mengarahkan pada empat kompetensi berbahasa (mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis) masih belum dipahami pendidik. kenyataan ini 

masih ditemukan ketika pendidik membelajarkan siswa untuk membaca dengan 

standar kompetensi ―Memahami ragam wacana tulis dengan membaca intensif‖ 

dengan kompetensi dasar ―Menemukan perbedaan paragraf induktif dan deduktif 

melalui kegiatan membaca intensif‖. Di dalam kelas guru menerangkan kedua 

jenis paragraf tersebut, baik melalui teknik ceramah maupun tanya jawab. 

Selanjutnya, siswa berlatih menuliskan kedua jenis paragraf tersebut. Sampai 
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dengan akhir pembelajaran, siswa tidak dilatih membaca paragraf demi paragraf 

untuk menemukan perbedaan kedua paragraf tersebut. 

Pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diujian-negarakan. Penyusunan soal UN diselenggarakan oleh BSNP dan 

Puspendik Depdiknas dengan mengundang para guru terpilih untuk menyusun 

soal sesuai dengan SI dan SKL dengan arahan dari ahli. Setiap soal diseleksi 

sangat ketat dengan kajian dari berbagai pihak ini dimaksudkan agar soal valid 

dan reliabel. Oleh karena pertimbangan pembagian kewenangan, maka tidak 

seluruh kompetensi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di-UN-kan, karena harus 

memberi porsi untuk Ujian Sekolah dalam mengukur kompetensi mendengarkan 

dan berbicara. Soal UN lebih diarahkan untuk mengukur kompetensi membaca 

dan menulis. Namun kenyataannya, para pendidik pelajaran Bahasa Indonesia di 

tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK atau MA/MAK selalu saja dihantui ketakutan 

jika siswanya tidak dapat menjawab soal dengan baik. Tidak sedikit di antara 

mereka kemudian melakukan berbagai upaya ―nakal‖ untuk menghilangkan 

ketakutan itu, bahkan ―terorganisasi dengan rapi‖. 

Persoalan lain tentang kondisi sumber daya tenaga pendidik yang belum 

adaptif dan visioner. Pada beberapa sekolah, masih terdapat pendidik yang 

menggunakan teknik ceramah untuk membelajarkan siswa belajar berbahasa atau 

bersastra. Mereka beranggapan bahwa jika tidak menerangkan maka tidak 

termasuk mengajar. Padahal, guru bahasa Indonesia bukan harus mengajarkan 

―bahasa atau sastra‖ tetapi membuat siswa belajar menggunakan bahasa atau 

sastra dalam konteks kehidupannya. Dari hal ini, diharapkan siswa memiliki 

pengalaman berharga dalam berbahasa di dunia nyata, bukan dunia sekolah. Hal 

ini sejalan dengan ungkapan Magnessen (dalam Silberman, 1996) bahwa ―kita 

belajar 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa 

yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita 

katakan, 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan.‖ Dengan demikian, jika 

guru mengajari siswa berpidato dengan menerangkan pengertian pidato, jenis-

jenis pidato, dan cara berpidato maka siswa hanya beroleh 20% saja dari materi 

yang diajarkan. Berbeda halnya jika membelajarakan mereka untuk mengalami 
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berpidato, ia harus mampu mengungkapkan dan melakukan kegiatan berpidato 

sehingga perolehan materi akan mencapai 90% dari yang dibelajarkan guru. 

 

Membangun Budaya Literasi 

Dari kenyataan yang kita saksikan tentang pembelajaran Bahasa Indonesia 

di atas, arah pembelajaran harus diubah. Pembelajaran Bahasa Indonesia yang 

diarahkan pada upaya membangun budaya literasi, terutama pembelajaran yang 

dapat meningkatkan aktivitas peserta didik menggunakan bahan ajar dalam 

berkehidupan. Peserta didik belajar berbahasa atau bersastra untuk dunia nyata, 

bukan dunia sekolah. Pembelajaran berbasis literasi dilakukan dengan 

mengembangkan gagasan atau ide melalui pengembangan pertanyaan-pertanyaan 

pada waktu menulis, kemudian mengembangkannya melalui keterhubungan 

antaride dan kontroversi dari setiap ide. Pembelajaran berbasis budaya literasi 

dalam dunia pendidikan memiliki keunggulan karena model literasi bukan hanya 

dimaksudkan agar siswa memiliki kapasitas mengerti makna konseptual dari 

wacana melainkan kemampuan berpartisipasi aktif secara penuh dalam 

menerapkan pemahaman sosial dan intelektual. 

Pembelajaran berbasis budaya literasi akan mengondisikan peserta didik 

untuk menjadi seorang literat. Peningkatan kemampuan literasi dalam belajar 

sejalan dengan tujuan pendidikan, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Pemerolehan tujuan ini dapat dilakukan 

siswa jika mereka telah menjadi sosok literat. Para siswa memiliki bekal literasi 

dalam dirinya sehingga mampu melengkapi diri dengan kemampuan yang 

diharapkan. 

Proses pengembangan kemampuan berbahasa dan bersastra dilaksanakan 

dengan cara mengembangkan kemampuan kognitif, analisis, sintesis, evaluasi, 

dan kreasi melalui suatu kajian langsung terhadap kondisi sosial dengan 

menggunakan kemampuan berpikir cermat dan kritis. Proses pemahaman peserta 

didik terhadap fenomena sosial dengan pengenalan secara langsung akan lebih 
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memudahkan bagi pembelajar dalam mengembangkan kompetensinya. Peserta 

didik harus terbiasa dengan membaca berbagai informasi dan mengakses 

informasi dari media elektronis maupun media tertulis. Selain itu, ia perlu 

mengikuti perkembangan peradaban yang sedang terjadi secara faktual. Oleh 

karena itu, dalam mengembangkan kompetensi berbahasa dan bersastra berbasis 

literasi perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas dalam membangun insan literat. 

Aktivitas pendidik dalam kelas ketika melaksanakan pembelajaran bahasa 

Indonesia berbasis literasi lebih ringan, yaitu (1) mengarahkan aktivitas peserta 

didik; (2) memilih dan menyiapkan bahan pembelajaran; (3) memerika hasil kerja 

peserta didik; (4) mengarahkan sistem berkomunikasi keilmuan; (5) berkoordinasi 

dalam menyiapkan latar kelas untuk kegiatan literasi 

 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

 Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dimulai sejak tahun 2015 sebagai 

pelaksanaan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang ―Penumbuhan Budi 

Pekerti Siswa‖. Pemikiran ini dilandasi adanya kondisi secara umum bahwa masih 

dirasa lemahnya generas muda Indonesia dalam hal literasi. Oleh sebab itu perlu 

ada terobosan untuk merubah kondisi itu melalui gerakan literasi sekolah.  

 Salah satu kegiatan dari pelaksanaan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 

adalah membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dalam membaca buku 

15 menit ini tidak harus satu buku habis, siswa dapat melanjutkan membaca 

keesokan harinya. Intinya buku itu harus dapat memancing kebiasaan 

membacayang menyenangkan. 

 GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk 

menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warga sekolahnya 

literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Sementara itu dalam konteks ini 

yang dimaksudkan dengan pengertian ―literasi‖ dalam konteks GLS adalah 

―kemampuan mengakses, memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas dengan 

berbagai aktivitas, antara membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau 

berbicara‖ (Kemendikbud, 2016).  
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 GLS dilakukan dalam beberapa tahap, di mana tahapan ini dilakukan secara 

berjenjang. Tahap-tahap tersebut dipaparkan berikut ini. 

 Tahap ke-1: Pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di 

ekosistem sekolah. Pembiasaan ini bertyujuan untuk menumbuhkan minat 

terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. 

Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan 

kemampuan literasi peserta didik. 

 Tahap ke-2: Pengembangan minat baca untuk meningkatkan 

kemampuan literasi. Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan mengembangkan 

kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, 

berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui 

kegiatan menanggapi bacaan pengayaan (Anderson & Krathwol, 2001: 22). 

 Tahap ke-3: pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Kegiatan 

literasi pada tahap pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan 

memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, 

dan mengolahkemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi 

teks buku bacaan pengayaan dan buku pelajaran. Dalam tahap ini ada tagihan 

yang sifatnya akademis (terkait dengan mata pelajaran). Kegiatan membaca pada 

tahap ini untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 yang mensyaratkan 

peserta didik membaca buku nonteks pelajaran yang dapat berupa buku tentang 

pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus, atau teks multimodal, dan juga 

dapat dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu sebanyak 6 buku bagi siswa SD, 

12 buku bagi siswa SMP, dan 18 buku bagi siswa SMA/SMK. Buku laporan 

kegiatan membaca pada tahap pembelajaran ini disediakan oleh wali kelas.  

 Fokus kegiatan di tiap-tiap jenjang perlu melibatkan aspek-aspek 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis yang didukung oleh jenis bacaan 

dan sarana/prasarana yang sesuai dengan kegiatan di setiap jenjang. Berikut ini 

cakupan kegiatan literasi berdasarkan kompetensi dengan menyebutkan jenis 

bacaan dan sarana-prasarana (sapras). 
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Tabel 1 Cakupan Kegiatan Literasi Berdasarkan Kompetensi 

Jenjang Menyimak Membaca Kegiatan Jenis Bacaan Sarpras 

SD awal Menyimak 

cerita untuk 

menumbuhkan 

empati 

Mengenali dan 

membuat 

inferensi, 

prediksi, 

terhadap gambar 

Membacakan 

buku cerita 

dengan 

nyaring, 

membaca 

dalam hati 

Buku cerita 

bergambar, buku 

tanpa teks, buku 

dengan teks 

sederhana, baik 

fiksi maupun 

nonfiksi 

Sudut buku 

kelas, 

perpustakaan, 

area baca, 

kantin, kebun 

sekolah 

SD lanjut Menyimak 

(lebih lama) 

untuk 

memahami isi 

bacaan 

Memahami isi 

bacaan dengan 

berbagai strategi 

(mengenali jenis 

teks, membuat 

inferensi, 

koneksi dengan 

pengalaman/teks 

lain, dll) 

Membacakan 

buku cerita 

dengan 

nyaring, 

membaca 

dalam hati 

Buku cerita 

bergambar, buku 

bergambar kaya 

teks, buku novel 

pemula, baik 

dalam bentuk 

cetak/digital/visua

l 

Sudut buku 

kelas, 

perpustakaan, 

area baca, 

kantin, kebun 

sekolah 

SMP  Menyimak 

untuk 

memahami 

makna implisi 

dari 

cerita/pendapat 

penulis 

Memahami isi 

bacaan dengan 

berbagai strategi 

(mengenali jenis 

teks, membuat 

inferensi, 

koneksi dengan 

pengalaman/teks, 

dll) 

Membacakan 

buku dengan 

nyaring, 

membaca 

dalam hati 

Novel anak, 

artikel media, 

komik, semua 

jenis tulisan 

(narasi, 

ekspositori, 

argumentatif), 

dalam bentuk 

cetak/digital/visua

l 

Sudut buku 

kelas, 

perpustakaan, 

area baca, 

kantin, kebun 

sekolah 

SMA/S

MK 

Menyimak 

cerita dan 

melakukan 

analisis kritis 

terhadap 

tujuan/pendapat 

penulis 

Mengembangkan 

pemahaman 

terhadap bacaan 

menurut tujuan 

penulisan, 

konteks, dan 

ideologi dalam 

penulisannya 

Membacakan 

buku dengan 

nyaring, 

membaca 

dalam hati 

Semua jenis teks 

cetak/visual/digita

l yang sesuai 

dengan 

peruntukan usia 

Sudut buku 

kelas, 

perpustakaan, 

area baca, 

kantin, kebun 

sekolah 

Sumber: Kemendikbud, 2016 

 

Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di Tingkat Menengah (SMP) 

 Sejak dilaksanakan pada awal tahun 2016, pelaksanaan GLS ibaratnya 

masih ―mbabat alas‖ yang berati benar-benar dilaksanakan dari awal. Kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan GLS dirasa masih sangat butuh usaha ekstra.  

 Budaya membaca masih kurang di antara para guru maupun siswa karena 

semuanya terfokus kepada pelajaran. Ada anggapan kalau membaca novel, kisah 

atau cerita pendek, bukanlah belajar karena belajar dimaknai membaca buku 

pelajaran.  
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Membaca adalah sarana untuk merangsang kecerdasan. Dengan membaca 

akan tumbuh berpikir kritis, logis, reflektif serta kreatif dan inovatif. Sebagaimana 

dibenarkan hasil penelitian Wartono (2010) di Sekolah Dasar Negeri 1 Dadaha 

Kota Tasikmalaya, bahwa ada hubungan positif antara minat baca dengan tingkat 

kecerdasan emosional. Begitu juga penelitian Repsa (2013) di SMP Negeri di 

Sleman yang menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara tingkat intelegensi dan minat siswa dalam kegiatan membaca dengan 

kemampuan memahami bacaan. 

Selain itu kaitannya dengan menulis, Hernowo (2005:10) menyatakan 

bahwa menulis dapat membuat pikiran lebih tertata tentang topik yang ditulis, 

mengikat dan mengonstruksi gagasan, mengefektifkan atau membuat kita 

memiliki sugesti (keyakinan/ pengaruh) positif, membuat kita semakin pandai 

memahami sesuatu (menajamkan pemahaman), meningkatkan daya ingat, 

membuat kita lebih mengenali diri kita sendiri, mengalirkan diri, membuang 

kotoran diri, merekam momen mengesankan yang kita alami, meninggalkan jejak 

pikiran yang sangat jelas, memfasihkan komunikasi, memperbanyak kosa-kata, 

membantu bekerjanya imajinasi, dan menyebarkan pengetahuan.  

 

Solusi Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) berkaitan dengan 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 

 

Alangkah naifnya orang tua yang berharap anaknya rajin membaca, tetapi 

mereka sendiri tidak mempersentuhkan jiwa anak dengan kegemaran membaca. 

Bagaimana orang tua dapat menyuruh anak-anaknya untuk membaca buku-buku 

yang baik dan sehat, jika dirinya sendiri merasa cukup dengan membaca suat 

kabar dan majalah hiburan. Ditegaskan oleh al Mandari (2004: 118-119), peran 

orang tua yang setiap hari rajin membaca akan menarik anak-anak mereka untuk 

mengikutinya. Demikian pula, kedisiplinan tak akan terwujud dalam perilaku anak 

jika orang tunya tidak memperlihatkan kebiasaan hidup teratur dalam rumah. 

Walhasil, apapun yang diharapkan menjadi sikap jiwa dan perilaku kehidupan 

anak, hendaklah terdorong berkat contoh yang ditampilkan orang tuanya. Anak-

anak akan menyikapi suatu tindakan karena kebiasaan hidup yang tertanam sejak 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

669 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

dini. Kesemuanya berpangkal dari rumah, dan akarnya berupa teladan orang tua. 

Dengan demikian, yang menjiwai pendidikan di rumah tangga adalah keteladanan.  

Partisipasi aktif guru untuk meningkatkan minat baca siswa sangat 

diperlukan. Guru harus memberikan contoh gemar membaca dan memiliki 

kemampuan membaca yang baik. Ditegaskan oleh Suwandi (2007:13) bahwa guru 

dituntut memiliki keterampilan berbahasa. Dengan keterampilan berbahasa itu 

pula guru dapat menjadi model yang baik bagi para siswa, baik yang berkaitan 

dengan performasi berbahasa (yang mencakup empat aspek keterampilan 

berbahasa) maupun dalam menghasilkan karya. Guru diharapkan dapat berperan 

sebagai figur percontoh. Selain itu, guru harus aktif menyediakan bahan bacaan 

dan juga secara aktif meningkatkan kemampuan membaca para siswa. 

Selain sebagai figur percontoh, ada beberapa hal yang dapat 

dipertimbangkan untuk dilakukan guru dalam upaya meningkatkan budaya baca 

siswa. Berikut ini adalah paparannya. 

Pertama, guru menyediakan pojok buku (book corner) di ruang-ruang 

kelas. Bagi sekolah-sekolah yang sebenarnya memiliki koleksi buku yang 

memadai atau bahkan dalam jumlah banyak, tetapi tidak memiliki ruang 

perpustakaan (termasuk ruang baca) yang memadai, kegiatan ini dapat dicobakan. 

Prinsip dasar kegiatan ini adalah mendekatkan buku pada diri siswa. Guru 

menempatkan sejumlah buku (misalnya 50 judul dan jumlahnya bisa disesuaikan) 

di sudut ruang kelas yang telah disediakan. Buku itu dapat ditempatkan dalam 

almari atau rak buku. Penempatan buku di kelas didahului dengan kegiatan 

pemetaan koleksi buku yang dimiliki sekolah. Hal ini dimaksudkan agar guru 

secara berkala dapat mengganti buku-buku itu dengan judul buku yang lain. 

Demikian pula yang dilakukan di kelas lain. Guru juga menyediakan buku pinjam. 

Selanjutnya, siswa ditugasi membaca dan membuat ringkasan atau sinopsisnya 

dalam buku yang telah ditentukan. Untuk melatih tanggung jawab siswa, guru 

meminta siswa untuk mencatatkan judul buku yang dipinjam, tanggal pinjam, dan 

tanggal kembali pada buku pinjam yang telah disediakan. Jika dalam jangka 

waktu tertentu buku-buku itu telah dibaca oleh siswa, guru menggantinya dengan 

buku lainnya.  
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Kedua, guru melakukan kampanye membaca. Guru perlu membuat 

program kampanye membaca dan memilih dan menentukan pemenangnya. Anak-

anak dapat meminjam buku yang telah tersedia di pojok buku, perpustakaan 

sekolah, atau perpustakaan lainnya dan meminta mereka menyusun sinopsis 

(untuk buku fiksi) atau rangkuman (untuk buku nonfiksi). Dalam setiap minggu 

anak dapat meminjam 1-2 buku (fleksibel menurut kebutuhan). Setelah itu, anak-

anak ditanyai tentang isi buku yang dipinjam. Bentuknya bisa berbagai macam: 

anak diminta mengulang cerita yang dibaca di depan kelas atau menjawab 

pertanyaan dari guru seputar isi buku yang dibaca. Bagi siswa yang bisa 

menjawab atau menceritakan dengan baik atas buku yang dibacanya, siswa itu 

bakal dapat stampel di bagian belakang buku harian anak tersebut atau dapat juga 

diberi bintang (disiapkan guru). Pada akhir semester, guru akan mengumumkan 3 

anak pembaca buku terbanyak dan mereka akan mendapat hadiah. Program ini 

dapat memicu dan memacu minat baca siswa. Mereka akan berkompetisi untuk 

mendapatkan predikat pembaca terbaik atau terbanyak.  

Untuk lebih menggairahkan siswa membaca, guru dapat memprogramkan 

pemberian hadiah tambahan yang berupa voucher. Misalnya, kalau anak berhasil 

mengumpulkan 5 tanda bintang, ia akan mendapatkan voucher minum (drink 

voucher). Itu murah sekali, tapi yang penting bagi anak-anak adalah penghargaan 

terhadap usaha mereka. Ketiga, guru meningkatkan kemampuan membaca siswa. 

Makin maju dan berkembangnya informasi yang dikemas dalam bentuk tulisan, 

khususnya yang berupa buku, menjadi tantangan bagi guru. Guru dituntut 

memiliki keterampilan membaca dengan baik. Namun demikian, karena kita tidak 

memiliki banyak waktu, kita bukan sekadar dituntut memiliki kemampuan 

membaca, tetapi yang diperlukan adalah kemampuan membaca cepat dan efektif. 

Berkenaan dengan pembelajaran membaca, guru perlu memahami faktor-faktor 

yang menghambat siswa dalam membaca cepat dan efektif dan harus beruoaya 

secara optimal untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa hingga sampai 

pada taraf yang efektif. Guru perlu mencoba menerapkan berbagai strategi 

membaca efektif dan efisien, seperti SQ3R (Survey-Question-Read-Recite-

Review), PQRST (Preview-Question, Read-Summarize-Test), dan sebagainya.  
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Selain itu, guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam 

mengembangkan karakter peserta didik, baik pada konteks pembelajaran maupun 

di luar pembelajaran. Guru harus mampu menanamkan cara berpikir dan tindakan 

positif pada disi siswa. Sebagaimana ditegaskan oleh Orlick (2002:86) bahwa 

tindakan positif adalah langkah paling penting yang bisa kita ambil sebagai 

individu dan masyarakat untuk mempengaruhi perubahan nyata.  

Peran pemerintah jelas sangat diperlukan dan sangat menentukan. 

Persoalan ketersediaan buku atau bacaan, misalnya, penanggulangannya menuntut 

campur tangan pemerintah. Masalahnya terlalu nasional untuk hanya dipikirkan 

dan diatasi oleh inisiatif sementara orang atau usaha swasta. Masalahnya terlalu 

besar untuk hanya dihadapi secara sporadis. Penyedian buku berkaitan dengan 

usaha pengadaan perpustakaan, baik perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, 

maupun perpustakaan perguruan tinggi. Selain itu, untuk memperluas jangkaun 

pelayanan pada masyarakat dalam hal akses baca, pemberdayaan perpustakaan 

keliling menjadi pilihan penting yang mendesak untuk segera dilakukan. 

Penyediaan buku-buku yang baik, berbobot dan memperhatikan konteks untuk 

mengisi dan melengkapi perpustakaan-perpustakaan tersebut akan makin 

memprovokasi pelajar dan masyarakat agar gemar membaca. 

 

PENUTUP 

 Pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tertuang di 

dalam Standar Isi sudah sejalan dengan konsep literasi. Pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah-sekolah diarahkan pada upaya membangun budaya literasi. 

Oleh karena itu, para pendidik seharusnya memahami konsep literasi secara 

mantap agar menggeser kebiasaan dari mengajar menjadi membelajarkan siswa 

berbahasa atau bersastra. 

 Berbagai upaya perlu dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Indonesia dengan memerhatikan esensi dari ―belajar‖ 

berbahasa atau bersastra Indonesia. Siswa belajar bahasa Indonesia itu meliputi 

keseluruhan kompetensi berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis bukan hanya mendengarkan tentang bahasa atau tentang sastra. Mudah-
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mudahan upaya-upaya kecil sekalipun merupakan sesuatu yang akan menjadi 

besar. Semoga. 
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ABSTRAK 
Artikel ini bertujuan memaparkan model Permainan Fiksi Kata 

yang dapat digunakan untuk pembelajaran menulis puisi. Model 

Permainan Fiksi Kata merupakan model berdasarkan hasil 

perpaduan model konstruktivisme dan model Pembelajaran 

Berbasis Masalah yang diadaptasi menjadi sebuah model 

pembelajaran yang aktif, kreatif, kondusif dan menyenangkan. 

Model pembelajaran Permainan Fiksi Kata dapat digunakan oleh 

pendidik dalam pembelajaran menulis puisi dengan 

mempertimbangkan konsep dan langkah-langkah penggunaannya.  

 

Kata Kunci: Model Permainan Fiksi Kata, pembelajaran menulis 

puisi 

 

PENDAHULUAN 

 Pesatnya perkembangan zaman tidak dapat terhindarkan pada masa ini. 

Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang mengimplikasikan kemajuan juga 

akan teknologi pada generasi penerus, termasuk pada dunia pendidikan yang 

terkait dengan pembelajaran di kelas seyogianya turut memanfaatkan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Berbagai alternatif seperti strategi, 

teknik, metode, dan model pembelajaran semakin mengalami perkembangan  dan 

kemajuan mengingat akan kepentingan generasi saat ini. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia juga dapat diterapkan dengan tujuan mengubah 

pola pembelajaran yang klasikal dalam proses pencapaian kompetensi peserta 

didik secara maksimal terkait keterampilan dalam berbahasa.  

 Keterampilan berbahasa terdiri atas empat komponen yakni keterampilan 

membaca, menulis, menyimak dan berbicara. Salah satu keterampilan yang 

penting dikuasai oleh siswa adalah keterampilan menulis, karena dengan menulis 

maka proses kreatif siswa akan terbangun. Menulis merupakan suatu kegiatan 

yang produktif dan ekspresif (Tarigan, 2008:3). Dengan demikian, menulis 

merupakan proses yang harus diajarkan di sekolah agar peserta didik mampu 
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berkomunikasi dalam bentuk tulisan. Sejalan dengan sastra, hal itu sangat menarik 

kaitannya dengan kemampuan (penguasaan kosakata dan imajinasi) seseorang. 

Jika seseorang mampu berekspresi dengan baik, dan mampu menuangkannya 

dalam bentuk tulisan, itu berarti dia telah melakukan sebuah produksi berupa 

tulisan, dan tulisan yang dihasilkan bisa memberikan kepuasan terhadap diri 

sendiri bahkan orang lain. Oleh sebab itu, menulis (membuat karya sastra) adalah 

salah satu keterampilan yang perlu dikembangkan. Keterampilan menulis kreatif 

sastra dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dibagi ke dalam tiga kategori yaitu, 

puisi, prosa (fiksi), dan apresiasi drama (Suryaman, 2010:6). 

Berdasarkan kompetensi dasar yang terdapat pada kurikulum yang sedang 

berlaku yakni kurikulum 2013 edisi revisi 2016 pada jenjang SMP, mata pelajaran 

bahasa Indonesia berorientasi pada pembelajaran bahasa dan sastra. Jadi, bahasa 

dan sastra merupakan suatu perpaduan mata pelajaran yang harus diajarkan secara 

sejalan kepada peserta didik di sekolah. Kemampuan menulis oleh siswa belum 

menunjukkan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Hal demikian 

dibuktikan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa 

minat siswa dalam menulis masih tergolong kurang sehingga menyebabkan 

kemampuan siswa dalam menulis masih rendah. Rendahnya kemampuan siswa 

dalam belajar terutama menulis disebabkan oleh beberapa faktor baik internal 

maupun eksternal. Di samping kurang berminatnya siswa dalam mempelajari 

materi bahasa dan sastra Indonesia, penggunaan media maupun model 

pembelajaran kurang dimanfaatkan oleh guru dalam proses pembelajaran 

sehingga kurang memacu keinginan siswa dalam belajar. Sementara, penggunaan 

model maupun media pembelajaran dapat merangsang pengetahuan siswa 

sebelum memulai maupun menuntaskan proses pembelajaran secara aktif, kreatif 

dan menyenangkan.  

Rendahnya kemampuan menulis puisi diungkapkan oleh Astari dalam 

penelitiannya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Dengan 

Model Pembelajaran Mind Mapping Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Gemolong. Hal yang paling menonjol dalam temuannya adalah kegiatan atau 

proses belajar mengajar di sekolah masih sangat monoton, tidak bervariasi, dan 
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hanya ditekankan pada satu kompetensi dasar saja sehingga siswa mendapatkan 

kesulitan dalam belajar terkhususnya dalam hal menulis puisi. Dalam penelitian 

tersebut, rendahnya kemampuan siswa dalam menulis puisi disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain dalam penyajian, pengajaran sastra lebih banyak 

ditekankan pada pemberian pengetahuan teori yang sering disajikan hanya dengan 

model ceramah saja. 

Hal yang sama juga ditunjukkan bahwa rendahnya kemampuan menulis 

puisi oleh siswa terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Munirul Hadi (2009) 

dengan judul Peningkatan Kemampuan Menulis Puisipada Siswa Kelas V SDN 

Teguhan 2 Kecamatan Paron Melalui Penerapan Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah Tahun Pelajaran 2008/2009 yang menyatakan bahwa kurangnya 

kemampuan siswa dalam menulis puisi disebabkan kurangnya pembinaan 

kemampuan dalam menulis puisi. 

Cara guru mengajar di kelas mempengaruhi perolehan belajar siswa. 

Apabila penyajian materi itu menarik, siswa tentu akan senang belajar, karena 

siswa termotivasi, sebaliknya cara penyajian yang monoton dan tidak banyak 

melibatkan siswa akan berakibat siswa tidak tertarik dengan pelajaran yang 

disampaikan guru. Bur Rahmanto (1988:118) mengatakan bahwa latihan menulis 

puisi tidak hanya bertujuan untuk mempertajam dan meningkatkan kemampuan 

berbahasa, tetapi juga diharapkan dengan menulis puisi dapat diperoleh minat 

yang muncul dari kedalaman puisi itu sendiri. Keberhasilan menulis puisi siswa 

tergantung pada komponen-komponen antara lain: siswa, kurikulum, guru, 

metode, sarana prasarana dan lingkungan.  

Proses belajar mengajar dapat berjalan efektif bila seluruh komponen yang 

berpengaruh saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan. Untuk itu, dalam 

proses pembelajaran menulis puisi hendaknya guru menyediakan serangkaian 

kegiatan yang memungkinkan siswa senang dan tertarik pada pelajaran. Metode 

yang dipakai oleh guru sebaiknya banyak mengikutsertakan siswa untuk terlibat 

langsung dalam pembelajaran sehingga tingkat pemahaman siswa terhadap 

konsep menjadi lebih baik dan hasil belajar yang diperoleh meningkat pula. 

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu model pembelajaran yang 
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mendekatkan siswa dengan kehidupan nyata yang mereka temui dalam kehidupan 

sehingga siswa memiliki konsep akan pentingnya belajar yang dalam hal ini 

dikhususkan pada menulis puisi. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat membentu siswa dalam 

mengembangkan kreativitas berfikir dan mengekspresikan pengetahuannya adalah 

dengan penggunaan Model Permainan Fiksi Kata. Model Permainan Fiksi Kata 

dirancang untuk dapat merangsang dan mengkondisikan pengetahuan siswa dalam 

kehidupan nyata. Model ini menekankan aktivitas dengan adanya interaksi peserta 

didik dengan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar siswa. Peserta didik akan 

mengkonstruk pengetahuan mereka dalam menuangkan ide, gagasan, perasaan 

melalui tulisan atau bahasa yang indah serta imajinatif.  Dalam konteks menulis 

puisi, model Permainan Fiksi Kata akan sangat membantu siswa dalam menulis 

maupun membacakan puisi karena pada model ini terdapat permainan kata yang 

nantinya menghasilkan komponen-komponen kalimat yang nantinya dapat 

disusun secara kompleks dan diimajinasikan. Dengan penggunaan Model 

Permainan Fiksi Kata menciptakan suasana yang aktif, kreatif, produktif dan 

menyenangkan sehingga siswa dapat mengembangkan bakat dan potensi mereka 

jauh lebih baik. 

 

HAKIKAT PUISI 

Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang terlahir dari pemikiran 

dan pernyataan seorang penulis. Secara etimologis, puisi berasal dari bahasa 

Yunani ―poeis‖ yang berarti penciptaan, pembangun, pembentuk, atau pembuat. 

Menurut Waluyo (2003:1) puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang 

dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan 

kata-kata kias (imajinatif). Puisi memiliki unsur, yaitu segala elemen yang 

digunakan penyair dalam membangun atau menciptakan puisinya. Unsur-unsur 

puisi membentuk puisi menjadi karya sastra yang utuh. Unsur-unsur puisi jugalah 

yang membedakan puisi dengan non puisi. Puisi terbagi atas dua struktur, yakni 

struktur fisik dan struktur batin. Adapun unsur-unsur atau struktur yang 

membangun puisi tersebut ialah sebagai berikut.   

a) Diksi  
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Diksi berarti pilihan kata yang biasanya diusahakan oleh penyair secermat 

dan seteliti mungkin. Kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya 

tidaklah seluruhnya bergantung pada makna denotatif, tetapi lebih cenderung 

bergantung pada makna konotatif. Jabrohim, dkk (2003:35) menyatakan bahwa 

diksi adalah pilihan kata, atau kemampuan membedakan secara tepat nuansa-

nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan 

untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki 

kelompok masyarakat pendengar.   

b) Citraan (Pengimajinasian)  

Citraan adalah salah satu sarana utama untuk mencapai kepuitisan. Pradopo 

(dalam Suryaman, 2012:55) mengungkapkan bahwa, citraan merupakan 

gambaran-gambaran angan dalam puisi yang ditimbulkan melalui kata-kata.  

Imajinasi adalah bayangan atau khayalan yang timbul akibat kata-kata yang 

digunakan oleh penyair sehingga pembaca tergugah untuk menggunakan 

kemampuannya, melihat, mendengar perasaan secara fantasi yang dilakukan oleh 

penyair dengan puisi-puisinya.   

c) Unsur Bunyi 

Salah satu peran utama bunyi dalam puisi adalah agar puisi itu merdu jika 

didengar sebab pada hakikatnya puisi adalah utuk di dengar (Sayuti, 2002:102).  

d) Majas  

Bahasa figuratif merupakan istilah lain dari majas. Majas (figurative 

language, figures of though) merupakan teknik pengungkapan bahasa, 

penggayabahasaan, yang maknanya tidak menunjuk pada makna harafiah kata-

kata yang mendukungnya, melainkan pada makna yang ditambahkan atau makna 

yang tersirat (Nurgiyantoro, 2014:215).  

e) Tema (sense)  

Cuddon dan Cohen (dalam Senet, 2009:30) menyatakan bahwa tema 

merupakan gagasan pokok atau subject-matter atau ide sentral yang dikemukakan 

oleh penyair dalam karya sastranya.  

f) Rasa (feeling) 
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Kehidupan sehari-hari sering dijumpai dua orang atau lebih menghadapi suatu 

masalah dengan sikap berbeda, demikian juga seorang penyair. Ada penyair yang 

menaruh sikap simpatik, memuja, marah, rasa sedih, dan berduka. Jadi, rasa 

(feeling) adalah sikap sang penyair terhadap pokok permasalahan atau persoalan 

yang terkandung dalam puisi.  

g) Nada dan Suasana (tone)  

Nada (tone) merupakan sifat emosional penyair yang tergambarkan dalam 

karya sastra. Zaidan (dalam Senet, 2009:32) menjelaskan bahwa nada (tone) itu 

adalah sikap mental yang mencerminkan suasana hati pengarang yang tersirat 

dalam karyanya.  

h) Amanat atau Pesan (Massage) 

Amanat (massage) adalah maksud atau pesan yang disampaikan penyair atau 

pengarang berupa gagasan kepada pembaca, pendengar, penonton, baik tersurat 

maupun tersirat yang disampaikan penyair melalui karyanya, Zaidan (dalam 

Senet, 2009:32). 

HAKIKAT MODEL PEMBELAJARAN PERMAINAN FIKSI KATA 

Model Permainan Kata Fiksi merupakan model yang berasal dari tiga suku 

kata, yakni permainan, fiksi, dan kata. Dalam penggunaan model ini, adanya 

bentuk permainan kata-kata yang mengonstruk pemikiran peserta didik 

memproduksi kata-kata secara kreatif. Selain itu, pada model ini diterapkan 

sejenis game‘s sebagai simulasi untuk membantu penalaran peserta didik terhadap 

materi yang diajarkan, dan adanya pemberian reward atas hasil kerja peserta 

didik. 

Landasan Teoretis Model Permainan Fiksi Kata 

 Landasan teori pada model yang dikembangkan, yakni Model Permainan 

Fiksi Kata adalah dengan perpaduan teori pembelajaran konstruktivisme dan 

pembelajaran berbasis masalah sebagai acuan pengembangan model ini. 

Pendekatan konstruktivistik pada dasarnya menekankan pentingnya siswa 

membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif proses belajar 

mengajar. Proses belajar mengajar lebih diwarnai student centered daripada 
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teacher centered. Sebagian besar waktu proses belajar mengajar berlangsung 

dengan berbasis pada aktivitas siswa. 

 Konstruktivisme (constructivism)  merupakan landasan berpikir (filosofi) 

pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit 

demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak 

sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau 

kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Menusia harus mengonstruksi 

pengetahuan itu dan memberikan makna melalui pengalaman nyata (Tianto, 

2007:108). Dalam hal ini siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide.  

Esensi dari teori konstruktivis adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan 

mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila 

dikehendaki, informasi itu akan menjadi milik mereka sendiri. 

 Dengan dasar pemikiran di atas, pembelajaran harus dikemas menjadi 

proses mengonstruksi bukan menerima pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, 

siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam 

proses belajar mengajar. Siswa menjadi pusat kegiatan bukan pendidik atau guru. 

Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Instruction) merupakan 

model pembelajaran yang berorientasi pada kerangka kerja teoritik  

konstruktivisme. Dalam model pembelajaran berbasis masalah, fokus 

pembelajaran  ada  pada  masalah yang dipilih  sehingga pelajar tidak saja 

mempelajari konsep-konsep  yang berhubungan dengan masalah tetapi  juga  

metode ilmiah  untuk  memecahkan  masalah  tersebut. Oleh sebab itu, pelajar  

tidak saja harus memahami konsep yang relevan dengan masalah yang menjadi 

pusat perhatian tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang berhubungan 

dengan ketrampilan, menerapkan  metode  ilmiah  dalam  pemecahan masalah 

sehingga menumbuhkan pola berpikir kritis.  

Pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada pelajar 

dengan masalah-masalah praktis, berbentuk ill-structured, atau open ended 

melalui stimulus dalam   belajar. Pembelajaran berbasis masalah memiliki 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut: (1) belajar dimulai dengan suatu 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

680 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

masalah, (2) memastikan  bahwa  masalah  yang  diberikan  berhubungan dengan 

dunia nyata siswa/mahasiswa, (3) mengorganisasikan pelajaran diseputar masalah,  

bukan  diseputar  disiplin  ilmu, (4) memberikan tanggung jawab yang  besar  

kepada  pebelajar  dalam  membentuk  dan  menjalankan secara langsung proses 

belajar mereka  sendiri, (5) menggunakan kelompok kecil, dan (6) menuntut 

pebelajar untuk mendemontrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk 

suatu produk atau kinerja. Berdasarkan uraian tersebut tampak jelas bahwa 

pembelajaran dengan model PBL dimulai oleh adanya masalah (dapat 

dimunculkan oleh siswa atau guru), kemudian siswa memperdalam 

pengetahuannya  tentang  apa yang  mereka telah ketahui  dan apa yang mereka 

perlu ketahui untuk memecahkan masalah tersebut. 

Berdasarkan asumsi di atas, model pembelajaran Permainan Fiksi Kata 

lebih mengarahkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan tugas guru 

sebagai fasilitator. Dalam penggunaan model ini, guru memang harus menyiapkan 

materi pembelajaran secara matang dan benar-benar menguasai topik yang akan 

atau sedang dibahas. Merancang stimulus sedemikian rupa tidak lepas dari model 

pembelajaran ini. Pembelajaran yang demikian akan dapat mengonstruk 

pemikiran siswa dan cukup signifikan penggunaannya dalam proses pembelajaran 

di kelas karena dapat mengaktifkan siswa sekaligus memotivasi untuk lebih 

meningkatkan pengetahuan lewat kegiatan belajar baik individual maupun dalam 

kelompok. 

Tujuan Model Permainan Fiksi Kata 

 Model Permainan Fiksi Kata merupakan model yang hasil dari adaptasi 

dari model konstruktivisme dan pembelajaran berbasis masalah. Adapun tujuan 

dari Model Permainan Fiksi Kata adalah sebagai berikut. 

1) Membantu siswa menghasilkan, menuangkan serta mengkreasikan ide 

dengan bahasa yang imajinatif  

2) Mengorganisasi siswa dalam belajar sehingga tercipta suasana belajar 

yang aktif, kreatif, kondusif dan menyenangkan. 

3) Membantu siswa dalam membangkitkan rasa percaya diri dalam 

memproduksi sesuatu secara menarik dan kreatif 
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4) Memudahkan siswa dalam hal menulis puisi karena pemberian stimulus 

‗Kata‘ untuk membangun kalimat yang kompleks dan imajinatif serta 

kreatif. 

5) Membantu siswa untuk mampu berkomunikasi secara efektif baik dalam 

hal tulis maupun lisan. 

Karakteristik Model Permainan Fiksi Kata 

 Model pembelajaran Permainan Fiksi Kata merupakan hasil dari 

kolaborasi dari model konstruktivime dan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan mengedepankan pembelajaran yang inovatif, konstruktif yang berbeda 

dengan model lainnya. Perbedaaan yang cukup signifikan pada proses 

pembelajaran terlihat dari adanya sejenis permainan akan kata-kata yang 

diinstruksikan guru untuk ditelusuri oleh peserta didik. Karakterisik pembelajaran 

berbasis masalah meliputi: (1) pengajuan pertanyaan atau masalah, (2) berfokus 

pada keterkaitan antar disiplin, (3) penyelidikan autentik, (4) menghasilkan 

produk dan memamerkannya, (5) kolaborasi.  

Adapun yang menjadi karakteristik dari model konstruktivisme, meliputi: 

(1) pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah 

ada sebelumnya, (2) belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia, 

(3) belajar merupakan proses yang aktif dimana makna dikembangkan 

berdasarkan pengalaman, (4) pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan 

(negosiasi) makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan 

dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain, (5) belajar harus 

disituasikan dalam latar (setting) yang realistik, penilaian harus terintegrasi 

dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang terpisah (Yuleilawati, 

2004:54). Mengacu pada landasan tersebut, model pembelajaran Permainan Fiksi 

Kata menambahkan dua karakteristik tambahan, yaitu: (1) mengimplementasikan 

pemberian kata kunci sebagai stimulus untuk mengembangkan pemikiran dalam 

menulis puisi, (2) adanya permainan (game) singkat yang dilakukan oleh 

pendidik, (3) pemberian reward kepada peserta didik yang hasilnya dinilai lebih 

baik  
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Kelebihan dan Kelemahan Model Permainan Fiksi Kata 

Model pembelajaran yang dirancang merupakan hasil dari pemikiran yang 

matang untuk membenahi proses kegiatan belajar mengajar ke arah yang lebih 

baik. Namun demikian, setiap model yang dirancang pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan tersendiri, begitu pun Model pembelajaran Permainan Fiksi Kata juga 

memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun yang menjadi kelebihan 

dari model Permainan Fiksi Kata adalah sebagai berikut. 

1) Dengan adanya pemberian kata kunci untuk membangun kalimat akan 

memudahkan siswa memudahkan siswa dalam menemukan pilihan kata 

untuk dikonstruk menjadi puisi 

2) Model Permainan Fiksi Kata akan dapat membimbing siswa ke arah yang 

lebih kreatif dengan mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. 

3) Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara individual maupun 

kelompok untuk memeroleh informasi maupun untuk memecahkan 

masalah. 

4) Adanya game singkat yang diakukan disela-sela pembelajaran berlangsung 

untuk menghindari kejenuhan peserta didik. 

5) Merangsang siswa pada pembelajaran yang lebih aktif, kreatif dan 

menyenangkan.  

6) Pembelajaran akan mudah diingat oleh siswa dan diingat dalam rentang 

waktu yang lebih panjang.  

Kekurangan model pembelajaran Permainan Fiksi Kata, meliputi: (1)  

model ini memerlukan kematangan akan materi yang perlu dipersiapkan oleh 

pendidik sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, (2) memerlukan kreativitas 

yang tinggi baik dari siswa maupun guru, (3) memerlukan sejumlah fasilitas guna 

menunjang keberlangsungan pembelajaran, (4) terkadang kelas menjadi tidak 

kondusif setelah pemberian game. 

Konteks Pemakaian dan Sarana Pendukung 

 Model pembelajaran Permainan Fiksi Kata merupakan model yang dapat 

diterapkan pada siswa baik secara individual maupun secara kelompok. Model ini 
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dilakukan dengan memberikan permasalahan (kata kunci) sebagai dasar 

penugasan siswa yang dapat membantu siswa dalam merangkai kata-kata menjadi 

kalimat yang imajinatif. Penggunaan model pembelajaran ini juga dapat 

membantu untuk menanamkan rasa peduli dan cinta tanah air kepada siswa, 

karena model ini mengadaptasi salah satu model konstruktivisme yang hakikatnya 

merupakan bagian dari model kontekstual. Kecintaan pada lingkungan akan 

mendorong siswa untuk menjaga dan melestarikannya, maka untuk itu peserta 

didik akan menuangkan ide, gagasan, pikiran maupun perasaan untuk 

menggambarkan bagaimana realita pada lingkungan sekitarnya dalam bentuk 

puisi. 

 Sarana pendukung pada model pembelajaran Permainan Fiksi Kata berupa 

hasil kreativitas pendidik menampilkan kata-kata kunci yang akan segera 

dikonstruk. Selain itu, guru juga dapat menerapkan penggunaan benda-benda yang 

ada di sekitar peserta didik. Melakukan perjalanan (field trip) juga dapat 

dilakukan pada model ini guna membantu guru dalam memberikan contoh kata-

kata kunci yang akan dikembangkan oleh peserta didik. Untuk penyajian puisi 

secara lisan, seorang guru harus memiliki inisiatif untuk menampilkan model 

yang tepat guna membangkitkan minat dan bakat peserta didik dalam menyajikan 

puisi secara lisan, yang dalam hal ini guru dapat menggunakan LCD dengan video 

pembacaan puisi yang dipilih oleh guru karena dianggap memenuhi kualifikasi 

tergolong baik. Selain itu alat yang perlu disediakan oleh guru dapat berupa media 

elektronik sepert laptop, dan lainnya. 

 

Sintak Model Pembelajaran Model Permainan Fiksi Kata 

No Sintaks Model 

Permainan Fiksi Kata 

Langkah-langkah Model Permainan Fiksi 

Kata 

1 Persiapan  Pada awal kegiatan ini guru melakukan 

apersepsi untuk membangun kesiapan 

siswa dalam belajar.  

 Pendidik melakukan tanya jawab 

sederhana terkait materi pembelajaran 

yang sebelumnya dan materi yang akan 

berlangsung pada saat itu. 

 Pendidik menjelaskan kompetensi dasar 
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dan tujuan pembelajaran yang akan 

berlangsung 

 Pendidik memaparkan materi 

pembelajaran  

2 Kata Kunci (Stimulus) Hal ini dilakukan untuk mempermudah 

peserta didik dalam merangkai kata-kata 

menjadi kalimat yang dapat melukiskan 

sesuatu serta imajinatif. Dalam tahap ini guru 

memberikan kata kunci, misalkan untuk 

menggambarkan keadaan yang indah, guru 

memberikan stimulus kata ―putih‖ dan 

menginstruksi mencari kata-kata yang lebih 

banyak yang berakhiran -i. Selanjutnya kata-

kata yang telah dihasilkan tadi diarahkan guru 

dalam memproduksi menjadi kalimat-kalimat 

yang indah dan imajinatif. 

3 Pemecahan Masalah Pemecahan masalah pada model ini dapat 

dilakukan secara individu maupun secara 

berkelompok, namun pendidik tetap 

membimbing dan mengarahkan peserta didik 

dalam memecahkan suatu permasalahan. 

4 Produksi Pada tahap ini peserta didik melakukan 

pemroduksian akan kalimat-kalimat sebagai 

tugas pribadi. 

6 Presentasi Peserta didik membacakan hasil pekerjaan 

yang telah dilakukan. Dalam hal ini peserta 

didik membacakan puisi berdasarkan intonasi 

dan penghayatan yang tepat sesuai dengan 

arahan dari pendidik 

7 Game Setelah salah seorang peserta didik 

membacakan puisinya, guru melakukan 

permainan (game) kecil dengan mengaitkan 

isi puisi yang baru dibacakan. Dalam hal ini 

dibutuhkan kreativitas oleh pendidik untuk 

menyiasati game yang akan dilakukan. 

8 Penilaian & Reward Pendidik dan peserta didik secara bersama-

sama pemberikan penilaian terhadap 

penampilan peserta didik yang telah membaca 

puisi dan puisi yang paling baik dan menarik 

akan mendapatkan hadiah dari guru. 

8 Evaluasi Guru melakukan evaluasi terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa 

penggunaan model pembelajaran merupakan hal yang krusial untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Salah satu inisiatif untuk meningkatkan pemahaman dan 

kreativitas siswa dalam menulis puisi adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran Permainan Fiksi Kata. Model Permainan Fiksi Kata merupakan 

model yang diadaptasi dari model konstruktivisme dan model pembelajaran 

berbasis masalah. Model Permainan Fiksi Kata dapat membantu dan 

memudahkan siswa dalam memproduksi kata-kata menjadi kalimat yang 

imajinatif untuk melukiskan keadaan. Selain itu model ini dapat diterapkan dalam 

belajar secara individual maupun dengan kelompok belajar untuk memecahkan 

masalah maupun untuk mendapatkan suatu informasi. Model ini adalah model 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan sehingga dapat digunakan 

untuk menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa terutama dalam hal untuk 

keterampilan menulis. 
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ABSTRAK 
Manusia diharapkan memperlakukan sesamanya, hewan, dan 

tumbuhan dengan kasih sayang. Perilaku ini adalah upaya untuk 

keseimbangan ekosistem. Keseimbangan alam yang dapat memberi 

peningkatan nilai ekonomi bagi manusia ini, lama-kelamaan 

membuat rasa percaya diri manusia kian meningkat sehingga 

manusia berpikir bahwa kuasa atas sumber daya alam dan 

lingkungan adalah miliknya. Rasa percaya  yang meningkat ini, 

membuat manusia menjadi serakah, dan menguasai mahluk ciptaan 

lainnya dengan semena-mena, seperti halnya perilaku  manusia 

yang tergambar dalam  novel Black Beauty. Penulisnya 

mengingatkan sesamanya untuk kembali pada peranan manusia 

sebagai pemelihara lingkungan dan agen moral.  

 

Kata kunci: black beauty, antroposentris, novel ekologi 

 

PENDAHULUAN 

Manusia diciptakan Tuhan dengan tujuan tertentu antara lain sebagai 

pemelihara lingkungan dan agen moral. Dalam Wikipedia uraian kisah 

penciptaan, Robert Alter dan Jacques Ruitan menjelaskan kajian tentang kisah 

penciptaan manusia dan mahluk lainnya sebagai berikut: 

 

Kisah penciptaan yang terdiri dari dua bagian itu termuat dalam dua pasal 

pertama Kitab Kejadian (Alter 1981) . 

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pada tiga hari yang pertama setiap harinya ada tindakan pemisahan: 

Pada tiga hari berikutnya pemisahan ini diisi: 

 hari keempat: mengisi kegelapan dan terang dengan matahari, bulan dan bintang-

bintang. 

 hari kelima: mengisi laut dan udara dengan ikan-ikan dan burung-burung. 

 hari keenam: mengisi daratan dengan binatang darat dan manusia.(Ruiten:2000) 

Kedua kisah penciptaan ini bersifat komplementer atau saling melengkapi bukan 

tumpang tindih, di mana bagian pertama lebih berpusat pada rencana penciptaan 

semesta, sedangkan yang kedua berpusat pada manusia sebagai pemelihara 

lingkungan dan agen 

moral. (https://id.wikipedia.org/wiki/Penciptaan_menurut_Kitab_Kejadian). 

   

mailto:roorohbetsi@gmail.com
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Kejadian
https://id.wikipedia.org/wiki/Penciptaan_menurut_Kitab_Kejadian#CITEREFAlter1981
https://id.wikipedia.org/wiki/Penciptaan_menurut_Kitab_Kejadian#CITEREFRuiten2000
https://id.wikipedia.org/wiki/Penciptaan_menurut_Kitab_Kejadian
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Manusia dan binatang darat diciptakan pada hari yang sama yakni hari 

keenam. Seharusnya manusia menyadari dari sisi penciptaan, manusia setara 

dengan mahluk hidup lainnya. Pada perkembangannya, lama-kelamaan manusia 

menyadari kelebihannya yakni sebagai mahluk berpikir yang dapat membedakan 

mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan manusia, dalam 

mendominasi mahluk ciptaan lainnya. Mana yang dapat dikelola dan mana yang 

tidak dapat dikelola, mana yang menguntungkan dan mana yang tidak 

menguntungkan,  semua hal tersebut menjadi area pemikiran manusia dalam 

kehidupannya ditengah mahluk ciptaan lainnya. Kesadaran-kesadaran yang 

muncul secara alamiah inilah yang akhirnya membentuk suatu kesadaran 

universal yakni manusia sebagai pemelihara lingkungan dan agen moral. Sebagai 

pemelihara lingkungan, manusia diharapkan mengenal jenis mahluk hidup dan 

habitat yang cocok untuk pelestariannya. Sebagai agen moral, tentunya hal ini 

tidak terbatas pada hubungan sesama manusia saja, tetapi bagaimana perilaku 

manusia terhadap mahluk lainnya.  Kajian ini diolah berdasarkan deskripsi cerita 

dalam novel ‗Black Beauty‘ disingkat BB.  Teks diprafrasekan atas kesatuan ide 

yang mengandung ide keadaan  tokoh bahagia dan keadaan tokoh sedih (contoh 

dalam lampiran). Indikator bahagia dan sedih yang dijadikan bahan analisis untuk 

melihat bagaimana manusia memperlakukan mahluk hidup lainnya, 

 

ANTROPOSENTRIS 

Bidang ilmu antroposentris menempatkan manusialah yang menjadi pusat 

segalanya. ―Anthropocentrism is understood that the man is the most central and 

important species than the species of animals or assessment of human reality 

through the exclusive viewpoint‖. (Wikipedia; Merriam-Webster Dictionary). 

Pandangan antroposentris dari segi agama dipercaya berasal dari ajaran agama 

monotheis. Contohnya dalam tradisi Yudeo-Kristen tampak pada kitab- kitab 

Kejadian. Kekuasaan seorang raja sangatlah luas mencakup seluruh kehidupan 

mahluk hidup seantero area kekuasaannya. Kerabat dan keluarga kerajaan, 

mendapatkan hak ekslusif setingkat di bawah kuasa raja. Para Raja dan 

kerabatnya di zaman itu menganut paham antroposentris. Anthroposentris 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Spesies_hewan
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(anthropus = manusia, centrum = pusat) adalah anggapan bahwa manusialah yang 

menjadi pusat segala-galanya. Pandangan ini masih dalam tahap awal 

perkembangan pikiran manusia, namun hal inilah yang terwaris dalam diri 

manusia hingga saat ini jika hatinya tidak disentuh untuk menyayangi mahluk 

ciptaan Tuhan lainnya melalui agama dan pendidikan serta aturan sosial lainnya.  

Antroposentris menjelaskan kecenderungan manusia untuk menganggap 

diri mereka sebagai entitas pusat dan yang paling penting di alam semesta, atau 

penilaian realitas melalui perspektif eksklusif manusia. Pada abad pertengahan, 

dunia barat masih dipengaruhi pikiran mitologis yang berasal dari mitologi 

Yunani. Saat itu banyak filosof yang berpikiran seolah-olah Tuhan membelenggu 

manusia dengan berbagai aturan dalam agamaNya (ketika ajaran menyayangi 

sesama dan hukum-hukum  diatur dalam kitab suci). Antroposentrisme tetap 

hidup subur, ketika para filsuf menolak ajaran kasih diterapkan. Hingga kini, 

antroposentrisme menjadi hal utama dalam kajian di bidang etika 

lingkungan dan filsafat lingkungan, karena sering dianggap sebagai akar masalah 

yang tercipta akibat interaksi negative manusia terhadap lingkungan. 

Antroposentrisme tertanam kuat dalam berbagai budaya manusia modern dan 

tindakan-tindakan sadarnya. Antroposentrisme ini berasal dari pikiran 

rasionalisme yang tidak percaya lagi bahwa hukum alam bersifat mutlak. ―If the 

Eiffel Tower is currently representing the age of the world, the paint on the skin 

represents a peak age of mankind; and anyone would assume that the skin is the 

purpose of the construction of this tower. I guess they would think that way. I do 

not know.‖ Mark Twain, menyindir keyakinan antroposentris Alfred Russel 

Wallace bahwa alam semesta diciptakan khusus untuk evolusi manusia 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Antroposentrisme).  

 

HUBUNGAN MANUSIA DAN HEWAN DALAM BEBERAPA KAJIAN  

Zoologi telah mulai mengambil minat yang kuat dalam hubungan 

manusia-hewan (Kellert  & Wilson, ‗The biophilia hypothesis‘1993). Minat yang 

mendorong zoologi bergabung dengan ilmu kehidupan lainnya seperti 

sosiobiologi, psikologi dan ilmu kedokteran hewan. Geografer juga memberi 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Etika_lingkungan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Etika_lingkungan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Filsafat_lingkungan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain
https://id.wikipedia.org/wiki/Antroposentrisme
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perhatian melalui keterlibatan dalam isu-isu lingkungan dan ekologis. Disiplin 

dengan track record yang lebih mapan dalam memahami hubungan manusia-

hewan yakni antropologi sosial, sejarah dan filsafat. Memang dari sudut pandang 

sosiologis proyek-proyek akademik sangat terpisah dan picik di antara banyak 

jenis perilaku dan asumsi dalam modernitas yang membutuhkan penjelasan dan 

penjelasan (Adrian Franklin, 1999) 

Penelitian terkait hubungan manusia dan hewan pernah dilakukan oleh 

Yovita Mumpuni Hartarini, Thesis Program Magister Imu Susastra Pascasarjana 

Universitas Diponegoro Semarang dengan judul Naluri Kebinatangan Sebagai 

Kepribadian Alamiah Manusia dalam Of Mice And Men(OMM)  Karya John 

Ernst Steinbeck (JES) : Telaah Skeptis Naturalisme dengan Analisis Sosiologi 

Sastra. Hasil penelitian yang termuat pada simpulan, sebagai berikut: Berdasarkan 

pada perspektif filosofis Santayana dalam SAF (1923), peneliti telah 

mengidentikkan kepribadian alamiah yang diderivikasikan terhadap para tokoh 

OMM adalah bersifat dasar naluri kebinatangan. Kita harus melakukan hal yang 

terbaik untuk diri dan hidup kita di masa depan, dan demikian pula terhadap 

seseorang atau sahabat kita yang kita sayangi. Wacana inilah, bagi JES, 

merefleksikan imbas dari the Great Depression(hal.132-133).  

Thusha Rani Rajendra dan Fauziah Taib dari University of Malaya telah 

mengkaji novel ―Black Beauty‖ seperti yang termuat dalam Journal of Modern 

Languages Vol. 24, (2014) dengan judul Antroposentrisme dalam Graphic Novel 

Black Beauty, Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara formasi linguistik dan 

makna sosial dalam novel grafis dari genre klasik yang disesuaikan. Fokus 

penelitian khusus pada teks verbalnya yang terkandung dalam bentuk ujaran 

langsung dan keterangan. Penelitian ini menggunakan  Sistemik Linguistik 

Fungsional (SFL) kerangka Halliday dari metafunction ideasional yang 

menggunakan metode analisis transitivitas (1994). Artikel membahas bagaimana 

ideologi antroposentrisme dan tema penganiayaan hewan terwakili dalam tata 

letak lisan dari novel Anna Sewell Black Beauty. Selain itu, analisis tipografi 

kata-kata onomatope juga akan diperiksa, seperti yang melengkapi representasi 

ideologi dan tema. Analisis data menunjukkan bahwa pilihan linguistik dari 
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penulis mendukung struktur ideologi dan tema. Makna utama dari studi ini adalah 

menyoroti bagaimana pilihan diskursif yang mewakili pengalaman dalam dan luar 

yang dibangun dalam karya Black Beauty ini (Rajendra & Thaib, 2014:34).  

Novel Black Beauty diterbitkan dalam versi Indonesia oleh penerbit Gagas 

Media. Penulisnya seorang wanita bernama Anna Sewel. Anna Sewel dilahirkan 

di Great Yarmouth County Norfolk, Inggris, pada 30 Maret 1820. Black Beauty 

adalah satu-satunya karya Anna Sewell yang diterbitkan. Ditulis selama 1871-

1877, awalnya Sewell ingin membuat buku ini untuk oorang-orang yang bekerja 

dengan kuda. ―Tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan cara merawat 

kuda dengan kebaikan dan penuh simpati‖, ujarnya (Sampul belakang, dari 

penerbit).  

Novel dengan jumlah halaman sebanyak 325 halaman ini dikategorikan 

novel grafis. Sebuah novel grafis adalah "sebuah, buku komik panjang kokoh 

yang berisi cerita tunggal atau satu set cerita yang saling terkait ..." (Rothschild, 

1995, p.xiii seperti dikutip Rajendra dan Thaib, 2014: 34).  

Pemaknaan dalam novel ini meminjam pendapat Heinrich Gomperz dalam 

sebuah karyanya Uber Sinn und Sinngebidle; Verstehen und Erklaren (1929)  

mengulas tentang persoalan makna dengan berusaha menunjukkan bahwa basis 

pemahaman terletak pada kecendrungan habitual untuk memahami. Dengan 

demikian, menekankan nilai penting karakteristik kecendrungan individu, dan 

menggarisbawahi nilai penting regularitas dan kedekatan dengan kapasitas ini. 

Sejauh pengetahuan nomologis memuat regularitas, fungsi eksplanatoris 

pengetahuan masuk ke dalam wilayah secara fundamental bisa dipahami, dalam 

pengertian yang luas tentang dunia ini (Hans Albert, 1985:331). Kajian novel ini 

akan menggunakan multidisiplin ilmu untuk pemaknaan dengan menekankan nilai 

penting karakteristik kecendrungan individu dengan tetap focus pada nilai penting 

regularitas dan kedekatan dengan kapasitas dimaksud.  

 

ALAM ‗NYA‘ BLACK BEAUTY 

Hewan dalam kehidupannya memiliki keinginan untuk bahagia, seperti 

tergambar dalam sebuah novel dengan tokoh utama seekor kuda yang memiliki 
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nama (awal) Darkie selanjutnya mendapat nama baru Black Beauty. Nama yang 

sama dengan judul novel tentang hewan ini. Bagi Black Beauty hidup bahagia 

adalah berlari-lari dengan bebas di padang rumput yang luas. Ia menghabiskan 

tahun-tahun pertamanya bersama sang ibu, yang mengajarinya untuk selalu 

berprilaku baik dan bekerja dengan tulus serta melakukan yang terbaik. Namun 

kehidupan tidak memberikan kemewahan semacam itu, sejak usia empat tahun, ia 

berganti-ganti pemilik dan mangalami berbagai perlakuan dari para majikannya. 

Ada yang lembut dan pengertian, tetapi beberapa diantara mereka kejam dan tak 

berperasaan. Penulis novel ini Anna Sewell menuliskan kisah klasik ini dari sudut 

pandang seekor kuda pada zaman Victoria, dengan sebuah pesan yang universal 

dan tak lekang waktu bahwa binatang akan melayani manusia dengan baik apabila 

mereka diperlakukan dengan baik. Ini menunjukkan perwujudan dari 

antroposentrisme positif dan dapat dilihat sebagai cara halus Sewell mencoba 

untuk meningkatkan kesejahteraan hewan melalui representasi yang jujur. 

Sikapnya terhadap hewan dan dalam mengemban hak-hak hewan adalah jelas 

dalam baris berikut yang diambil dari penggalan cerita novel BB, sebagai berikut; 

. . . Nasehat guru James setelah menyelesaikan kasus anak lelaki: …‖kekejaman 

adalah ciri khas iblis sendiri, dan jika kita melihat siapapun menikmati kekejaman, 

kita akan tahu siapa tuannya, karena iblis adalah pembunuh sejak awal dan 

penganiaya sampai akhir. Sebaliknya, jika kita melihat orang yang mencintai 

tetangganya, dan baik kepada manusia maupun  binatang, kita bisa tahu, itu ciri 

Tuhan…. Kata John kepada James: ― Gurumu benar sekali, tak mungkin ada 

agama tanpa cinta, dan orang bisa membual sebanyak mungkin tentang agama 

mereka, tetapi jika itu tidak mengajari mereka agar baik dan ramah kepada 

manusia dan binatang, agama itu palsu—palsu james, dan tidak akan bertahan jika 

semua hal ternyata terbalik (Sewell, 2006, hal. 82-83). Pada halaman lain Sewel 

menegaskan; . . . Teguran majikan pada tuan Sawyer: … dan ingat, kita semua 

akhirnya akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita, baik terhadap manusia 

maupun binatang (hal. 69). Sewel juga memberikan beberapa teguran melalui 

dialog yang disampaikan seorang tokoh cerita, sebagai berikut; . . . Teguran 

majikan kepada kapten Langley: …nah kau orang militer Langley, dan sudah pasti 
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suka melihat resimenmu tampak bagus saat pawai. ‗tegakkan kepala‘ dan 

semacam itulah. Tetapi kau tidak akan menerima pujian atas latihanmu jika semua 

prajuritmu diikat ke papan di punggung! Mungkin itu tidak berbahaya dalam 

pawai, kecuali meresahkan dan melelhkan mereka. Tetapi bagaimana jadinya 

dalam serbuan ke sarang musuh, saat para prajurit itu perlu bebas menggunakan 

otot-otot mereka, dan menggunakan segenap tenaga mereka? Aku tak akan yakin 

mereka berpeluang menang. Begitu pula dengan kuda; kau tidak membiarkan 

mereka mencurahkan berat badan untuk menarik beban mereka, dan karena itu 

mereka harus bekerja terlalu keras menggunakan sendi-sendi dan otot, yang tentu 

saja lebih cepat meletihkan mereka. Percayalah padaku: kuda diciptakan untuk 

menggerakkan kepala mereka dengan bebas, sebebas manusia, dan jika kita bsa 

lebih banyak menuruti akal sehat dan jauh lebih sedikit menuruti mode, kita akan 

melihat semua pekerjaan kita selesai lebh muda. Lagipula, kau sama tahunya 

denganku bahwa jika kuda terpeleset, peluangnya memulihkan keseimbangan 

lebih kecil jika kepala dan lehernya ditahan. .. Bersediakah kau mencobanya juga, 

Kapten? Teladanmu akan membuat banyak perubahan (hal. 71). 

Hewan adalah mahluk hidup yang dapat berpindah tempat seperti manusia. 

Kelebihan ini menempatkan hewan lebih dekat dengan manusia dari pada 

tumbuh-tumbuhan. Hewan dan manusia memiliki keunikan dan kemampuan 

masing-masing. Keunikan dan kemampuan ini membuat ikatan manusia dan 

hewan lebih intens dari pada tumbuhan. Hewan dapat membantu meringankan 

pekerjaan manusia, seperti halnya gajah, kuda, dan anjing. Beberapa hewan dapat 

dilatih untuk itu.  

Yudhadaniel12 dalam blognya menjelaskan cara merawat kuda yang baik 

gunanya supaya kuda tidak gampang terkena penyakit. Untuk perawatan rutin 

kuda, dilakukan secara khusus seperti mandi dua kali sehari. Sedangkan makanan 

juga diramu khusus baik dari makanan lokal maupun makanan nutrisi tambahan. 

Makanan diberikan dua kali dalam sehari. Sumber energi yang dibutuhkan kuda 

berasal dari carbohidrat pada tanaman forages (cellulosa) rumput-rumputan, biji-

bijian (grain), protein dan lemak. Rumput hijau memiliki kandungan energi dan 

nutrisi lebih tinggi dibanding yang sudah tua dan kering. Tiap hari untuk satu ekor 

https://yudhadaniel12.wordpress.com/
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kuda menghabiskan 6 kg pakan, sedangkan untuk rumput hijau merupakan 

makanan ringan saja bagi kuda. Ransum kuda sehari-hari terdiri atas rumput hijau 

(forages), biji-bijian, serta mineral yang dibutuhkan. Biji-bijian (grain) bisa dari 

jagung giling, bekatul, bren, oats, padi dll. Baik dalam bentuk pecah giling 

ataupun berupa pellete. Air bersih yang tidak terkontaminasi harus diberikan 

sebagai asupan sehari-hari secara bebas sesuai kebutuhannya, kuda membutuhkan 

air untuk proses metabolisme, sebagai pengganti keringat yang keluar saat bekerja 

atau berlari. Namun pemberian air ini diatur setelah melalui proses pendinginan 

badan, kira-kira 1 jam setelah kerja atau lari selesai. Berikan rumput setelah kuda 

selesai berlari sampai suhu badan betul-betul dingin normal kembali baru 

diperbolehkan minum air. Pemberian air setelah kerja keras dilakukan dapat 

menyebabkan gangguan seperti munculnya cholic.   

Ketentuan seperti yang dijabarkan Yudadaniel12 di atas sesuai yang 

dialami Darkie kecil di tempat tinggal pertamanya. Perilaku baik majikan Grey ; 

Majikan kami orang yang baik dan ramah. Dia memberi kami makanan enak, 

tempat tinggal hangat, dan kata-kata ramah (Hal. 5). Sebelum berpindah tuan, 

majikannya melatih Darkie dengan berbagai perlengkapan untuk ditunggangi dan 

untuk menarik kereta. Semua peralatan itu sangat menyiksa Darkie awalnya, 

namun dengan bujukan gandum lezat dan tepukan, kata-kata ramah dan 

kelembutan majikanku, aku pun memakai bit dan kekang (hal. 15). Begitu juga 

setelah Darkie berusia empat tahun, walaupun telah berpindah tuan dan mendapat 

nama baru Black Beauty; . . . Semua orang yang berurusan denganku baik hati, 

aku punya istal yang sejuk dan tenang dan makanan terbaik (hal.33). 

Mendapatkan kebebasan beberapa jam pada hari Minggu, dilepas ke lapangan 

rumput (hal. 35). Berbeda dengan yang dialami Ginger, setelah pelatihan yang 

keras oleh putra majikannya bernama Samson, Ginger tidak langsung diberi 

makanan untuk mengembalikan energinya, malah ia dibiarkan di  lapangan yang 

tidak ada cukup rumput; . . .dia datang untuk mengeluarkanku pagi-pagi dan 

menyuruhku berlari berputar-putar lagi sampai lama. Aku masih belum 

beristirahat selama satu jam ketika dia lagi-lagi mendatangiku dengan pelana, 

kekang dan bit jenis baru . . dia baru saja menaikiku di lapangan latihan ketika 
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sesuatu yang kulakukan membuatnya marah . . . Akhirnya, setelah satu pergulatan 

hebat, aku melemparnya ke belakang . . . dan tanpa menengok ke belakang, aku 

berlari ke ujung lapangan. Di sana, aku berbalik dan melihat penganiayaku . . . 

tetapi tidak ada yang mengejarku. Waktu berlalu, dan matahari semakin terik . . . 

aku lapar karena belum makan sejak dini hari, tetapi tidak ada cukup rumput di 

padang itu . . . tidak ada air setetespun untuk diminum . . . aku melihat anak-anak 

kuda lain digiring masuk, dan aku tahu mereka akan makan banyak  (Hal. 40-41).  

Nasib kuda-kuda dalam novel Black Beauty ini ada yang bernasib baik, 

namun adapula yang bernasib buruk. Anna Sewell mengangkat kisah ini di 

jamannya, karena melihat perlakuan manusia terhadap hewan khususnya kuda  

ada yang diperlakukan dengan baik dan ada yang diperlakukan dengan buruk. 

Kuda menjadi alat bantu transportasi darat saat itu dan sarana untuk menunjukkan 

derajat pemiliknya saat bersenang-senang dengan keluarga, menyenangkan tamu, 

ke pesta, dan ke tempat-tempat elite lainnya. Untuk tujuan yang kedua ini hanya 

sebagai mode, kuda diperlakukan sangat tidak adil.  

Untuk keanggunan, majikan menghendaki kusir memasang kekang 

pendek, agar kuda terlihat anggun saat berjalan; Si pedagang mengendaraiku 

dengan kekang pendek . . . karena si kusir dan majikannya merasa kami tampak 

lebih keren jika begitu. Kami sering kali dibawa  berkeliling taman dan tempat 

berkelas lainnya . . . selain itu, kami harus menggigit dua bit dan bukannya satu – 

dan bitku tajam sehingga menyakiti lidah dan rahangku, dan darah dari lidahku 

memerahkan busa yang terus keluar dari mulutku sementara aku dibuat lecet dan 

resah oleh bit dan kekang itu. Paling parah adalah kami harus berdiri satu jam 

menunggu nyonya kami di sebuah pesta besar atau acara hiburan, dan jika aku 

gelisah atau menghentak-hentak tak sabar, pecutpun menghajar. Pengalaman itu 

cukup membuat kita gila (hal.46). Cerita Sir Oliver tentang ekornya yang 

dipotong majikannya dulu untuk mode saja, tanpa pernah memikirkan fungsi ekor 

panjang yang sangat dibutuhkan seekor kuda:  ―Itu buka kecelakan! Itu gara-gara 

tindakan kejam, memalukan dan berdarah dingin! . . . aku diikat kuat sampai tidak 

bisa bergerak, lalu mereka datang dan memotong ekor panjang indahku . . . tetapi 

yang terburuk; bagaimana aku bisa mengusir lalat dari sisi tubuh dan kaki 
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belakangku lagi?‖ . . . ―Kenapa mereka melakukannya, kalau begitu?‖ Tanya 

Ginger.  ―untuk mode . . . Cuma untuk mode! Kalau kau tahu maksudku. Tidak 

ada satupun kuda bagus di zamanku yang ekornya tidak dipangkas dengan cara 

memalukan begitu . . .‖ (hal .59).   

Demikian pula keadaan masyarakat saat itu memperlakukan hewan 

lainnya, seperti anjing yang harus kelihatan indah sesuai dengan yang mereka 

inginkan. Cerita sedih Sir Oliver tentang Skye seekor anjing terrier coklat 

temannya dulu. Sir Oliver pernah menyaksikan anak-anak Skye dipotong daun 

telinga dan ekor hanya untuk mode yang dijunjung majikan mereka: ― Menurutku, 

mode itu salah satu hal paling keji di dunia. Sekarang perhatikan, misalnya cara 

mereka memperlakukan anjing dengan memotong ekor mereka supaya tampak 

gagah, dan memangkas telinga mungil cantik mereka sampai kelihatan runcing . . 

. .‖ (hal 60). 

Kenapa manusia-manusia itu tidak memotong telinga anak mereka sendiri 

supaya tampak runcing? Kenapa mereka tidak memotong ujung hidung mereka 

supaya tampak gagah? Itu baru adil . . . . (hal.61). Pertanyaan dan pernyataan Sir 

Oliver ini membawa kita memahami keinginan-keinginan manusia yang 

menggambarkan sisi kejam manusia. Setiap manusia memiliki kepribadian 

masing-masing. Kepribadian manusia didasarkan pada id, ego dan super ego. 

  Id, ego, dan super-ego adalah tiga bagian dari aparat psikis didefinisikan 

dalam model struktural jiwa Sigmund Freud; mereka adalah tiga konstruk teoritis 

dimana kegiatan dan interaksi kehidupan mental kita digambarkan. Menurut 

model dari jiwa ini, id adalah himpunan tren insting tidak terkoordinasi; super-ego 

memainkan peran penting dan bermoralisasi; dan ego adalah terorganisir, bagian 

realistis yang menengahi antara keinginan id dan super-ego.Yang diamati dalam 

Super-ego adalah bagaimana seseorang dapat melihat diri mereka sebagai 

bersalah, buruk, menyedihkan, memalukan, lemah, dan merasa terdorong untuk 

melakukan hal-hal tertentu, seperti terlihat pada penggalan novel BB 

ini;….‖Sewaktu  akan memasuki pelatihan; orang-orang menangkapku, yang satu 

menjambak suraiku, dan yang lain memegang moncongku erat-erat sampai aku 

tak bisa bernapas dan ada yang mencengkeram rahang bawah dengan tangan 
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kasarnya dan membuka paksa mulutku. Sesudah itu yang  satu menarikku dengan 

tali kendali sementara yang lain memecut dari belakang, dan inilah pertama 

kalinya aku mengalami kebaikan manusia melalui kekerasan mereka tidak 

memberiku kesempatan mengetahui keinginan mereka(hal.38-39).  Pelatih 

terdorong melakukan hal tersebut karena ia berusaha menunjukkan bahwa mereka 

tidak lemah, mereka mampu menaklukkan kuda tersebut, hingga kuda merasa 

tertekan dan melakukan apa yang diperintahkan.  Freud (1923) dalam The Ego 

dan Id membahas "karakter umum dari kekerasan dan kekejaman dipamerkan oleh 

[ego] ideal - '. Engkau' yang diktator".  Sebelumnya dalam pertumbuhan, semakin 

besar estimasi kekuasaan orangtua. Ketika salah satu meredakan persaingan 

imago dengan orangtua, maka salah satu merasa 'engkau diktator' untuk 

mewujudkan kekuatan imago. Empat tingkat umum ditemukan di karya Freud. 

Auto-erotis, yang narsis, anal, dan phallic. Tingkat perkembangan ini berbeda 

antara hubungan untuk imago orangtua sesuai dengan bentuk agresi id tertentu 

dan kasih sayang. Misalnya, keinginan agresif untuk memenggal, untuk 

mencabik-cabik, mencopoti, menelan utuh, mengisap kering, untuk membuat 

menghilang, untuk menerbangkan, dll..  Perilaku agresif ini ditunjukkan oleh 

tokoh Samson seperti diuraikan pada teks dalam novel BB;…. Salah satu pemburu 

berkuda mendekat dan menyabet yang sebentar lagi pasti mencabik-cabiknya. Dia 

mengangkat si kelinci dengan kaki yang robek dan berdarah, dan semua orang itu 

tampak sangat puas (hal.9). Pada halaman lainnya;…. Samson dipercaya ayahnya 

untuk mengurus kuda, dialah yang melatihnya. Mereka memanggilnya Samson, 

dan dia sering menyombong kalau dia tidak pernah bertemu kuda yang bisa 

menjatuhkannya.tidak ada sifat lembut pada dirinya . . . yang ada hanya 

kekerasan, suara keras, mata yang kejam, dan tangan yang kasar. …dia datang 

untuk mengeluarkanku pagi-pagi dan menyuruhku berlari berputar-putar lagi 

sampai lama. Aku masih belum beristirahat selama satu jam ketika dia lagi-lagi 

mendatangiku dengan pelana, kekang dan bit jenis baru . . dia baru saja menaikiku 

di lapangan latihan ketika sesuatu yang kulakukan membuatnya marah, dan dia 

menghelaku kuat-kuat dengan kekangnya. Bit yang baru itu sangat menyakitkan, 

dan aku mendadak berdiri dengan kaki belakang, yang semakin membuatnya 
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marah, dan dia mulai mencambukku. Aku merasa sangat ingin melawannya, dan 

aku mulai menendang, menukik, dan mengangkat kaki depan lebih kuat dari yang 

sudah-sudah, dan kami menjadi musuh sampai lama, dia tetap bertahan di 

pelananya dan menghukumku dengan kejam menggunakan cemeti dan hak sepatu 

berpakunya,  tetapi aku sudah benar-benar naik darah dan tidak peduli pada apa 

yang dilakukannya, asalkan aku bisa menjatuhkannya. Akhirnya, setelah satu 

pergulatan hebat, aku melemparnya ke belakang (hal. 40). 

Menurut Freud id tidak sadar dalam definisi ini, adalah area gelap, tidak 

dapat diakses bagian dari kepribadian kita, apa yang sedikit kita tahu itu kita telah 

belajar dari studi kerja mimpi dan tentu saja pembangunan gejala neurotik, dan 

sebagian besar yang dari karakter negatif dan dapat digambarkan hanya sebagai 

kontras dengan ego. Karakter negative ini tergambar dalam teks novel BB, 

sebagai berikut;…… Cerita James tentang anak lelaki Mr. Bushby yang adalah 

adik kelasnya di sekolah. Anak lelaki ini sedang menangkap lalat dan mencabuti 

sayapnya.  James memukul telinganya dan anak itu meraung-raung sehingga 

gurupun turun tangan. Tetapi setelah James menunjukkan lalat-lalat yang 

menderita akibat dicabuti sayapnya, gurupun sangat marah pada anak lelaki itu 

(hal. 82). Karakter negative lainnya seperti sensasi tersendiri memaksa kuda untuk 

berlarian tanpa berpikir akibatnya, termuat pada halaman lainnya dari teks, 

sebagai berikut;….Kisah sedih Ginger yang pernah mendapatkan perlakuan 

buruk. Merasa takut terkurung distal dan selalu ingin dilepas. Ginger dan kawan-

kawannya sering dilempari batu oleh anak-anak lelaki yang sudah mulai besar, 

agar kuda-kuda berlarian. Ginger tak pernah kena, tetapi kuda lainnya tergores 

parah dimukanya dan meninggalkan parut yang tak pernah hilang (hal. 38). 

Awalnya, Freud menggunakan kata ego berarti rasa diri, namun kemudian 

direvisi itu berarti satu set fungsi psikis seperti penghakiman, toleransi, pengujian 

realitas, kontrol, perencanaan, pertahanan, sintesis informasi, fungsi intelektual, 

dan memori.  "Jadi ego, didorong oleh id, dibatasi oleh super-ego,  Super-ego 

terus mengawasi setiap salah satu langkah ego dan menghukum dengan perasaan 

bersalah, kecemasan, dan rendah diri‖. Mekanisme pertahanan ego yang sering 

digunakan oleh ego ketika konflik perilaku id dengan realitas baik moral 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

698 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

masyarakat, norma, dan tabu atau harapan individu, adalah sebagai hasil dari 

internalisasi dari moral, norma, dan tabu mereka. penolakan, perpindahan, 

kecendekiaan, fantasi, kompensasi, proyeksi, rasionalisasi, reaksi formasi, regresi, 

represi, dan sublimasi adalah bentuk mekanisme pertahanan ego seperti 

diidentifikasi oleh Freud.  (https://en.wikipedia.org/wiki/Id,_ego_and_super-ego). 

Menyadari kepribadian manusia seperti diuraikan di atas, tidaklah 

mengherankan jika hubungan manusia dengan lingkungan tidak seramah yang 

diharapkan sebagai pemelihara lingkungan dan agen moral. Banyak jenis 

kerusakan lingkungan memprovokasi panggilan untuk protes, tindakan atau 

perbaikan di tempat, di lokal atau skala nasional:  penebangan berlebihan di hutan 

kuno, pencemaran sungai melalui pembuangan limbah atau tumpahan bahan 

kimia, perburuan dan pemusnahan satwa liar yang disengaja di daerah tertentu,. . . 

Ini semua adalah masalah dengan efek yang sangat jelas dan tampak destruktif 

dan mereka meminta wujud respons emosional dan protes yang jelas. 

Bagian awal novel ini digambarkan oleh Anna Sewell sebuah ruang 

kehidupan yang mendukung konsep cinta lingkungan :  ―Rumah pertama yang 

kuingat jelas adalah sebuah padang rumput yang menyenangkan dengan sebuah 

kolam berair jernih. Kolam ini dinaungi pohon rindang dan ditumbuhi rumput air 

serta teratai di bagian yang dalam . . . bagian padang yang lebih tinggi ditumbuhi 

hutan cemara kecil, sedangkan bagian yang lebih rendah dialiri sungai bertepi 

curam (hal.3)‖. Lingkungan berkehidupan yang diidamkan setiap manusia hingga 

dengan saat ini. Namun pada saat itu juga perkembangaan dari revolusi industry 

seperti kereta api telah menjadi sarana transportasi alternative dan keperluan 

industry yang sangat membutuhkan percepatan. Dampak asap kereta api sudah 

mulai membahana langit;  ―Aku tak akan lupa kereta pertama yang lewat itu . . . 

dengan deru angin dan suara gemeretak, dan asap berkepul-kepul – sebuah kereta 

hitam panjang melesat lewat, dan lenyap bahkan sebelum aku sempat menarik 

napas (hal.17). Anna Sewell menuntun pembaca pada gambaran asap berkepul-

kepul sebagai kontras dari tempat ternak seperti sapi, domba, dan kuda merumput 

di dekat pagar yang memisahkan padang dari rel kereta api.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Id,_ego_and_super-ego
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Polusi yang disebabkan oleh asap kereta, asap industry, dsbnya sangat 

berpartisipasi pada fenomena seperti pengasaman laut, perubahan iklim, efek 

umum bentuk tambahan dari degradasi ekologis di seluruh planet, Pengakuan 

sebagian besar dampak dari kenyataan ini telah menjadi salah satu ciri kehidupan 

dalam apa yang disebut-Anthropocene, untuk menggunakan istilah saat ini masih 

informal bagi zaman di mana dampak manusia sebagian besar tidak direncanakan 

pada sistem ekologi dasar planet ini telah yang melewati ambang berbahaya. 

Salah satu upaya baru yang besar di area praktek seni, sastra kontemporer, dan 

kritik adalah untuk menemukan beberapa cara otentik dalam masalah penting itu, 

tepatnya ketika mengakui bahwa mereka menolak perwakilan area operasi pada 

pemikiran, budaya, seni dan politik. Beberapa tahun terakhir telah terlihat 

penelitian semakin kuat dari kedua penolakan perubahan iklim dan cara 

Anthropocene menghindari kategori perhatian normal dan sebagai hasilnya, varian 

baru yang disebut ecocriticism terasa sangat diperlukan. 

Sejak abad ketujuh belas telah terjadi kerusakan lingkungan. Jika musim 

hujan di bagian yang rendah air mulai tergenang. Ini semua terjadi karena daerah 

resapan semakin berkurang; Lelaki di gerbang memberi tahu bahwa sungai sedang 

meluap dengan cepat, dan dia kuatir malam itu cuaca buruk (hal.74). Arus yang 

kencang sering terjadi di kala hujan.: ―Lelaki di gerbang tol di seberang berlari 

keluar rumah, sambil melambai-lambaikan obor seperti orang gila. ― hoi, hoi, hoi! 

Stop!‖ serunya. ―ada apa?‖ seru majikanku ― Jembatan patah di tengah, dan 

sebagian terbawa arus. Kalau Anda terus, Anda akan tercebur ke sungai (75-76). 

Estok (2011) menunjukkan kepada kita bahwa drama Shakespeare sering 

memuji kebajikan alam. Tapi dia sering mengambil bukti bahaya alam sebagai 

tanda-tanda bentuk awal ecophobic. Hal ini lebih akurat untuk mengatakan bahwa 

alam menyajikan keindahan dan kadang-kadang berbahaya. Visi alam ini tentu 

antroposentris, tetapi dapat sebagai ecophilic karena ecophobic. Apapun manfaat 

dari usulan Estok ini, mewakili Anthropocene dalam hal apapun sampai di mana 

hal tersebut menjadi lebih rumit. Topik Estok adalah kerusakan lingkungan pada 

abad ketujuh belas, menggunakan awal teks modern sebagai dasar untuk 

menggambarkan kondisi yang lebih umum, ecophobia. Namun, bagaimana pun 
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setara masalah abad ketujuh belas dan abad ke-dua puluh ini mungkin, namun 

tidak memungkinkan untuk efek-efek ambang dalam masalah pada 

'Anthropocene', yang sangat berbeda dari teknologi dan material lain entitas di 

abad kedua puluh satu. Kesulitan adalah bahwa tindakan budaya dan politik di 

satu tempat atau satu kelompok sekarang lebih terperangkap dalam ruang 

permainan impersonal yang menjadi dinamika kejam secara proporsional dengan 

jumlah lain ‗pemain‘ yang terlibat dan skala dampak penyebaran mereka dalam 

ruang dan waktu, untuk banyak pemain signifikan di masa depan. Struktur nilai-

nilai masyarakat, bahkan ketika nilai-nilai tersebut dalam arti bersama, dapat 

merusak  nilai-nilai kolektif. 

 

SIMPULAN 

Hubungan manusia dan hewan yang dekat dengannya, terkadang baik 

terkadang sangat buruk. Kesombongan, keserakahan atau kebencian yang 

bersumber dari keakuan akan bermuara pada kejahatan, sehingga mendorong 

seseorang untuk menaklukkan orang lain. Akibat kejahatan ini adalah kepuasan 

hawa nafsu bagi dirinya sendiri dan kesengsaraan bagi orang lain. Sedangkan 

kepuasan hawa nafsu itu sendiri pasti membuat seseorang selalu terangsang, 

gelisah, dan cemas. Sebaliknya, apabila seseorang dapat menaklukkan keakuan 

dengan pengendalian diri dan melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka akan 

menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri seseorang, sehingga membawa manfaat 

bagi orang lain.  
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LAMPIRAN 

Tabel Parafrase  ‗Bahagia dan Sedih‘ Novel ‗Black Beauty‘ 

Bahagia  Sedih 

 Rumah pertamaku (masa kecil). Ibu duchess 

dipanggil Pet oleh Daniel pengurus kuda…. hal.3 

anak tukang bajak bernama Dick yang nakal 

yang suka melempar.. hal. 5 

Nasehat  ibu …hal 4 Berburu menjadi hiburan manusia dan 

anjing pemburu… hal.8 

Prilaku baik majikan Grey pada ibu (Pet) dan 

semua kuda; Majikan kami orang yang baik dan 

ramah. Dia memberi kami makanan enak, tempat 

tinggal hangat, dan kata-kata ramah….  hal 5 

2 kuda pemburu tercebur  seorang  pemburu 

meninggal dan seekor kuda ditembak karena 

kakinya patah…..hal. 9-11  

Pengurus kuda  Daniel yang menegur anak yg 

suka melempari kuda 

Salah satu pemburu berkuda mendekat dan 

menyabet yang sebentar lagi pasti mencabik-

cabiknya. Dia mengangkat si kelinci dengan 

kaki yang robek dan berdarah, dan semua 

orang itu tampak sangat puas….hal.9 

Bab 2  Perburuan… hal. 7 Persaingan dengan penghuni lama Ginger  

yang suka menggigit… hal.23 

Bab 3 Pelatihanku usia 4 tahun…. hal.13-19 

pengenalan tugas dan lingkungan tugas.  

Cerita merrylegs tentang James, miss Flora 

dan miss Jessie yg pernah digigt Ginger 

….hal.24 

Bab 4 Birtwick Park pertama kali masuk istal Mengetahui kalau kuda yg ditembak karena 

http://eprints.undip.ac.id/17640/1/YOVITA__MUMPUNI__HARTARINI.pdf
http://eprints.undip.ac.id/17640/1/YOVITA__MUMPUNI__HARTARINI.pdf
http://books.google.com/?id=1xxo82l7TeQC&pg=PA9&dq=framework#v=onepage&q=eight%20acts%20of%20creation%20six%20day%20framework&f=false
https://id.wikipedia.org/wiki/Penciptaan_menurut_Kitab_Kejadian
https://en.wikipedia.org/wiki/McGraw-Hill
https://en.wikipedia.org/wiki/Id,_ego_and_super-ego
http://icmsm2009.um.edu.my/filebank/published_article/7261/Rajendra
https://yudhadaniel12.wordpress.com/
https://yudhadaniel12.wordpress.com/2014/04/03/cara-merawat-dan-memilih-kuda-dengan-baik/
https://yudhadaniel12.wordpress.com/2014/04/03/cara-merawat-dan-memilih-kuda-dengan-baik/


 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

702 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

lingkungan baru ditempatkan di kandang yang 

baik …hal.21-22 

patah kaki waktu ditunggangi putra 

majikannya adalah kakaknya Rob Roy, dari 

penjelasan John pada James Howard 

pengurus kandang….hal.30 

Mendapat teman yg baik merrylegs… hal.24 Kisah sedih Ginger yang pernah mendapatkan 

perlakuan buruk. Merasa takut terkurung 

distal dan selalu ingin dilepas. Ginger dan 

kawan-kawannya sering dilempari batu oleh 

anak-anak lelaki yang sudah mulai besar, agar 

kuda-kuda berlarian. Ginger tak pernah kena, 

tetapi kuda lainnya tergores parah dimukanya, 

meninggalkan parut yang tak pernah hilang. 

Hal. 38 

Bab 5 Awal yg baik ….John Manly memiliki 

seorang istri dan anak kecil tinggal di pondok 

dekat istal bersama kusir…. hal. 27 

Sewaktu  akan memasuki pelatihan; orang-

orang menangkapnya, yang satu menjambak 

suraiku, dan yang lain memegang 

moncongku erat-erat sampai aku tak bisa 

bernapas dan ada yang mencengkeram 

rahang bawah dengan tangan kasarnya dan 

membuka paksa mulutku. Sesudah itu yang  

satu menarikku dengan tali kendali 

sementara yang lain memecut dari belakang, 

dan inilah pertama kalinya aku mengalami 

kebaikan manusia melalui kekerasan mereka 

tidak memberiku kesempatan mengetahui 

keinginan mereka. Hal.38-39 

Laporan John untuk latihan awal dan perilaku 

black beauty yg mampu melewati beberapa 

situasi seperti ketakutan pada kereta dan bunyi 

tembakan  karena Darkie tdk pernah diperlakukan 

buruk sejak kecil. Hal.28-29 

diperlakukan buruk saat pelatihan oleh  

Samson anak majikan lama mr. Ryder. 

Samson dipercaya ayahnya untuk mengurus 

kuda, dialah yang melatihnya. Mereka 

memanggilnya Samson, dan dia sering 

menyombong kalau dia tidak pernah 

bertemu kuda yang bisa 

menjatuhkannya.tidak ada sifat lembut pada 

dirinya . . . yang ada hanya kekerasan, suara 

keras, mata yang kejam, dan tangan yang 

kasar. …dia datang mengeluarkan untuk 

mengeluarkanku pagi-pagi dan menyuruhku 

berlari berputar-putar lagi sampai lama. Aku 

masih belum beristirahat selama satu jam 

ketika dia lagi-lagi mendatangiku dengan 

pelana, kekang dan bit jenis baru . . dia baru 

saja menaikiku di lapangan latihan ketika 

sesuatu yang kulakukan membuatnya marah, 

dan dia menghelaku kuat-kuat dengan 

kekangnya. Bit yang baru itu sangat 

menyakitkan, dan aku mendadak berdiri 

dengan kaki belakang, yang semakin 

membuatnya marah, dan dia mulai 

mencambukku. Aku merasa sangat ingin 

melawannya, dan aku mulai menendang, 

menukik, dan mengangkat kaki depan lebih 

kuat dari yang sudah-sudah, dan kami 

menjadi musuh sampai lama, dia tetap 

berrtahan di pelananya dan menghukumku 

dengan kejam menggunakan cemeti dan hak 
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sepatu berpakunya,  tetapi aku sudah benar-

benar naik darah dan tidak peduli pada apa 

yang dilakukannya, asalkan aku bisa 

menjatuhkannya. Akhirnya, setelah satu 

pergulatan hebat, aku melemparnya ke 

belakang. Hal. 40  

Besoknya latihan dengan hakim Gordon 

majikannya. Karena puas hakim dan istri hakim 

menamainya Black beauty. Hal 29 

Setelah pelatihan Ginger dibeli seorang 

pedagang, kemudian dijual kembali kepada 

seorang lelaki parlente dan dibawa ke 

London. Si pedagang mengendaraiku 

dengan kekang pendek . . . karena si kusir 

dan majikannya merasa kami tampak lebih 

keren jika begitu. Kami sering kali dibawa  

berkeliling taman dan tempat berkelas 

lainnya . . . selain itu, kami harus menggigit 

dua bit dan bukannya satu – dan bitku tajam 

sehingga menyakiti lidah dan rahangku, dan 

darah dari lidahku memerahkan busa yang 

terus keluar dari mulutku sementara aku 

dibuat lecet dan resah oleh bit dan kekang 

itu. Paling parah adalah kami harus berdiri 

satu jam menunggu nyonya kami di sebuah 

pesta besar atau acara hiburan, dan jika aku 

gelisah atau menghentak-hentak tak sabar, 

pecutpun menghajar. Pengalaman itu cukup 

membuat kita gila. Hal.46 

Menarik kereta bersama Ginger hal.31 Justice 

dan sir Oliver yg mendapat perlakuan yang baik. 

Hal.32 

James menyebut Merrylegs berandal karena 

Merrylegs menjatuhkan anak-anak pendeta 

Mr. Blomefield yang menungganginya. 

Mereka   menggunakan sebatang ranting 

hazel besar sebagai cemeti dan terus 

menerus memukuli Merrylegs. Hal.53 

Bab 6 Kebebasan hal.33 John mengerti sikap 

black beauty ketika merasa bebas di jalanan 

setelah keluar dari istal. Hal.34 

Cerita Sir Oliver tentang ekornya yang 

dipotong majikannya dulu untuk mode saja, 

tanpa pernah memikirkan fungsi ekor 

panjang yang sangat dibutuhkan seekor 

kuda. Hal .59 

Mendapatkan kebebasan beberapa jam pada hari 

Minggu, dilepas ke lapangan rumput. Hal 35 

Cerita sedih sir Oliver tentang Skye seekor 

anjing terrier coklat temannya dulu. Sir 

Oliver pernah n menyaksikan anak-anak 

Skye dipotong daun telinga dan ekor hanya 

untuk mode yang dijunjung majikan mereka. 

Hal 61 

Majikan Ginger saat itu datang dan memberi 

perhatian yang tulus, dan memarahi putranya. 

Hal.41-43 

Kenapa manusia-manusia itu tidak 

memotong telinga anak mereka sendiri 

supaya tampak runcing? Kenapa mereka 

tidak memotong ujung hidung mereka 

supaya tampak gagah? Itu baru adil. Hak apa 

yang mereka miliki untuk menyiksa dan 

merusak penampilan mahluk Tuhan? Hal.61 

Bab 7 Lanjutan kisah ginger hal 45 Blinkers adalah kaca mata kuda dipasang 

dengan tujuan menghindari kuda ketakutan 

melihat kereta lain terlalu dekat dengannya 

atau kereta yang ditariknya sendiri. Biasanya 

dikenakan pada kuda penggugup  yang 

pernah disakiti atau ketakutan saat muda. 
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Hal.62-63 

Walaupun pada awalnya Ginger curiga dan 

menggigit James, tetapi James tidak 

memusuhinya, malahan merawat  Ginger dengan 

kasih sayang. Hal. 49 

Pemasangan blinkers di saat malam sangat 

mengganggu penglihatan kuda dan pernah 

ada kuda  majikan mereka si tua Colin yang 

mengalami cedera parah, kereta rusak, dan 

syukur John dapat meloloskan diri. Hal.64 

Bab 8 Merrylegs hal.51 Ketika James tahu alasan 

merrylegs menjatuhkan anak-anak itu.  James 

marah dan tidak menyangka anak-anak muda dari 

kalangan terhormat memiliki tabiat yang buruk, 

suka menyiksa hewan dalam hal ini Merrylegs 

seekor kuda poni.  hal, 53 

Teguran majika pada tuan Sawyer: … dan 

ingat, kita semua akhirnya akan dihakimi 

berdasarkan perbuatan kita, baik terhadap 

manusia maupun binatang. Hal. 69 

Bab 9 Percakapan di kebun buah hal.58  black 

beauty sangat bersyukur ditunggangi istri 

majikan yang sangat lembut perlakuannya, 

mulutnya tidak pernah rusak oleh bit. Berbeda 

dengan Ginger yang dulunya sering  merasa iri 

kepada black beauty karena mulutnya rusak oleh 

bit sejak masa pelatihan hingga berganti-ganti 

tuan. Sir Oliver menasehati Ginger agar selalu 

puas dan ikhlas selama diperlakukan dengan 

baik. Hal 58. 

Teguran majikan kepada kapten Langley: 

…nah kau orang militer Langley, dan sudah 

pasti suka melihat resimenmu tampak bagus 

saat pawai. ‗tegakkan kepala‘ dan semacam 

itulah. Tetapi kau tidak akan menerima 

pujian atas latihanmu jika semua prajuritmu 

diikat ke papan di punggung! Mungkin itu 

tidak berbahaya dalam pawai, kecuali 

meresahkan dan melelhkan mereka. Tetapi 

bagaimana jadinya dalam serbuan ke sarang 

musuh, saat para prajurit itu perlu bebas 

menggunakan otot-otot mereka, dan 

menggunakan segenap tenaga mereka? Aku 

tak akan yakin mereka berpeluang menang. 

Begitu pula dengan kuda; kau tidak 

membiarkan mereka mencurahkan berat 

badan untuk menarik beban mereka, dan 

karena itu mereka harus bekerja terlalu keras 

menggunakan sendi-sendi dan otot, yang 

tentu saja lebih cepat meletihkan mereka. 

Percayalah padaku: kuda diciptakan untuk 

menggerakkan kepala mereka dengan bebas, 

sebebas manusia, dan jika kita bsa lebih 

banyak menuruti akal sehat dan jauh lebih 

sedikit menuruti mode, kita akan melihat 

semua pekerjaan kita selesai lebh muda. 

Lagipula, kau sama tahunya denganku 

bahwa jika kuda terpeleset, peluangnya 

memulihkan keseimbangan lebih kecil jika 

kepala dan lehernya ditahan. .. Bersediakah 

kau mencobanya juga, Kapten? Teladanmu 

akan membuat banyak perubahan. Hal. 71 

Bab 10 Blak-blakan hal 67. Black beauty sangat 

bersyukur memiliki majikan yang disenangi oleh 

manusia dan hewan, bersama Grey si petani telah 

bekerja sama lebih dari dua puluh tahun untuk 

menghapus penggunaan kekang pendek pada 

kuda penarik kereta.  Majikan dan terutama 

istrinya sangat menyayangi kuda dan berharap 

orang lainpun berlaku demikian. Tidak segan-

segan majikan dan istrinya menghentikan kereta 

dan menegur kusir lain jika perlakuan dalam 

memasang peralatan kuda dan perlakuan 

mengendarai kereta dapat menyakiti kuda. 

Seorang anak lelaki menyuruh koda poninya 

melompati sebuah gerbang, kuda itu tidak 

mau melompat, dan anak itu 

memecutnya.tetapu kuda itu Cuma berbalik 

ke sisi lainnya. Anak lelaki itu turun 

memukuli kepala kuda poni, menendangnya 

sepanjang waktu. Kuda poni itupun tidak 

tahan lagi dan merundukkan kepala dan 

menyentakkan tumitnya hingga ank lelaki 

itu terlempar ke tengah semak belukar, si 

kuda poni berlari pulang tanpa 

penunggangnya. Hal. 79-80 
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hal.68-69 

Bab 11 Hari berbadai hal 73 Black beauty  sedikit 

mengecewakan John dan majikannya karena 

berhenti dan tidak beranjak melalui jembatan.  

Black beauty merasa ada sesuatu yang 

mengkhawatirkannya.  Kekhawatiran black 

beauty terbukti setelah lelaki di gerbang tol 

memberi tahu bahwa jembatan patah di tengah. 

Hal. 75-76. 

Mendengar keadaan anak lelakinya, istri mr. 

Bushby mulai menangis: Oh, Billku yang 

malang. Aku harus pergi menemuinya. Dia 

pasti terluka. Namun suaminya mengatakan: 

sebaiknya kau masuk ke dalam istriku. Hal. 

81 

Black beauty mendengar pembicaraan majikan 

dan John. Kata majikan: Tuhan telah memberikan 

akal sehat kepada manusia, sehingga mereka bisa 

mengetahui banyak hal dengan kemampuan 

sendiri, tetapi DIA telah memberi binatang 

pengetahuan yang tidak mengandalkan  akal, 

yang jauh lebih cepat dan sempurna dengan 

caranya sendiri, sehingga binatang seringkali bisa 

menolong jiwa manusia. John sering bercerita 

tentang anjing dan kuda dan semua hal luar biasa 

yang telah mereka lakukan. Hal. 76 

Cerita James tentang anak lelaki Mr. Bushby 

yang adalah adik kelasnya di sekolah. Anak 

lelaki ini sedang menangkap lalat dan 

mencabuti sayapnya.  James memukul 

telinganya dan anak itu meraung-raung 

sehingga gurupun turun tangan. Tetapi 

setelah James menunjukkan lalat-lalat yang 

menderita akibat dicabuti sayapnya, gurupun 

sangat marah pada anak lelaki itu. Hal. 82 

Apa yang didengar black beauty sama seperti 

yang disampaikan majikan kepada istrinya: ...jika 

Black beautymu tidak lebih bijaksana, kami 

semua pasti sudah dihanyutkan sungai di 

jembatan kayu itu. Hal. 7 

Bill dihukum berdiri di atas bangku 

sepanjang sore dan melarangnya keluar 

bermain sepanjang minggu.  

Bab 12 Ciri khas iblis  hal. 79.  John Manly 

menjelaskan kejadian kuda poni kepada Mr. 

Bushby orang tua anak lelaki yang dilemparkan 

kuda poni itu. Hal.80-81 

 

Mr. Bushby menyampaikan kepada istrinya; Bill 

perlu diberi pelajaran soal ini, dan aku harus 

memastikan dia mendapatnya. Ini bukan pertama 

atau kedua kalinya ia memperlakukan kuda poni 

itu dengan buruk dan aku harus menghentikannya 

 

Nasehat guru James setelah menyelesaikan kasus 

anak lelaki: …kekejaman adalah ciri khas iblis 

sendiri, dan jika kita melihat siapapun menikmati 

kekejaman, kita akan tahu siapa tuannya, karena 

iblis adalah pembunuh sejak awal dan penganiaya 

sampai akhir. Sebaliknya, jika kita melihat orang 

yang mencintai tetangganya, dan baik kepada 

manusia maupun  binatang, kita bisa tahu, itu ciri 

Tuhan. Hal. 82 

 

Kata John kepada James: Gurumu benar sekali, 

tak mungkin ada agama tanpa cinta, dan orang 

bisa membual sebanyak mungkin tentang agama 

mereka, tetapi jika itu tidak mengajari mereka 

agar baik dan ramah kepada manusia dan 

binatang, agama itu palsu—palsu james, dan 

tidak akan bertahan jika semua hal ternyata 

terbalik. Hal.83. 
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ABSTRAK 

Teks puisi merupakan salah satu teks sastra yang diajarkan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas X SMA. Berdasarkan hasil 

pengamatan di lapangan, selama ini pembelajaran teks puisi hanya 

berhenti pada aspek pengetahuan memahami dan aspek 

keterampilan menulis saja. Peserta didik belum diajarkan untuk 

mengeksplorasi hasil karya tersebut dalam kegiatan pembelajaran. 

Padahal, pengeksplorasian tersebut merupakan salah satu alternatif 

untuk melatih peserta didik agar percaya diri dalam 

mempublikasikan karyanya. Pengembangan asesmen kinerja 

terhadap keterampilan membaca teks puisi merupakan salah satu 

alternatif untuk menilai sejauh mana peserta didik mampu 

mengkomunikasikan hasil karyanya tersebut dalam kegiatan 

pembelajaran. Manfaat penerapan asesmen ini peserta didik lebih 

kreatif, eksploratif, dan percaya diri dalam menulis teks puisi serta 

mengkomunikasikan teks puisi yang telah ditulis. 

Kata kunci : asesmen kinerja, membaca puisi, teks puisi  

 

PENDAHULUAN 

Teks puisi adalah salah satu teks sastra yang dianggap mampu menjadi 

sarana untuk mengembangkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

peserta didik. Waluyo (2002:16) menyatakan bahwa puisi ialah sebuah bentuk 

karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran dan perasaan penyair secara 

imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan 

pengonsentrasian sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Oleh sebab itu, teks 

puisi dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam bidang pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap dengan cara menyusun teks puisi. 

Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh 

proses pembelajaran dan bahan ajar yang digunakan oleh guru, tetapi juga 

ditentukan dari alat evaluasi pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk 

mengukur kemampuan peserta didiknya. Pada Kurikulum 2013 pembelajaran 

bahasa Indonesia menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan 

mailto:emy.kusuma01@gmail.com
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pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Pembelajaran teks puisi juga 

merupakan pembelajaran yang menuntut guru harus benar-benar kreatif untuk 

menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. 

Muslich (2009:6) menjelaskan bahwa penilaian atau asesmen merupakan 

istilah umum yang mencakup semua metode yang biasa digunakan untuk menilai 

unjuk kerja individu peserta didik atau kelompok. Penilaian adalah suatu 

pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik-

karakteristik seseorang atau sesuatu. Artinya, penilaian atau asesmen ini dilakukan 

oleh guru untuk mengetahui hasil belajar yang telah dilakukan. Selain itu, tujuan 

dari penilaian ini juga untuk memperoleh informasi kemajuan belajar peserta 

didik dari waktu ke waktu bagi setiap peserta didik. Oleh sebab itu, penilaian atau 

asesmen ini perlu dilakukan di setiap kegiatan pembelajaran. 

Pada pembelajaran teks puisi, asesmen dilakukan untuk menilai 

keberhasilan dari indikator-indikator yang telah ditentukan. Akan tetapi, pada 

instrumen ini, penilaian yang dikembangkan bukan dari penilaian menulis saja, 

tetapi guru menilai apresiasi peserta didik terhadap puisi yang telah ditulis. Alasan 

penggunaan asesmen kinerja dalam penelitian ini dikarenakan jenis penilaian ini 

sangat jarang sekali digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, 

peneliti mencoba untuk menggunakan instrumen asesmen kinerja untuk mengukur 

hasil belajar peserta didik.  

Asesmen kinerja adalah suatu prosedur yang menggunakan berbagai 

bentuk tugas-tugas untuk memperoleh informasi tentang apa dan sejauhmana yang 

telah dipelajari peserta didik. Asesmen kinerja mensyaratkan peserta didik dalam 

menyelesaikan tugas-tugas kinerjanya menggunakan pengetahuan dan 

ketrampilannya yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, tindakan, atau unjuk 

kerja (Sanjaya, 2006:57). Tes Unjuk Kerja meminta peserta didik mewujudkan 

tugas sebenarnya yang mewakili keseluruhan kinerja yang akan dinilai, seperti 

mempersiapkan alat, menggunakan alat/merangkai alat, menuliskan data, 

menganalisis data, menyimpulkan, menyusun laporan dan sebagainya. Secara 

khusus penilaian kinerja menjelaskan kemampuan-kemampuan peserta didik, 
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pemahaman konseptual, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan 

ketrampilan, kemampuan melaksanakan kinerja dan kemampuan melakukan suatu 

proses. 

Asesmen kinerja yang dilakukan pada penelitian ini difokuskan pada 

penilaian apresiasi membaca teks puisi yang telah ditulis oleh peserta didik. 

Selanjutnya, peserta didik melakukan performansi untuk menampilkan puisi yang 

telah ditulisnya. Dari performansi tersebut, kemudian dilakukan penilaian 

berdasarakan kriteria yang telah ditentukan dalam rubrik penilaian.  

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengukur kreativitas yang 

dimiliki peserta didik setelah melalui proses membaca teks puisi. Selain itu, tujuan 

dari penulisan ini juga untuk memperkenalkan instrumen yang tepat untuk menilai 

keterampilan membaca teks puisi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh guru 

untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam pembelajaran puisi. Dengan 

demikian, guru-guru memiliki variasi asesmen yang dapat digunakan dalam 

penilaian pembelajaran pusi. 

 

KAJIAN TEORI 

Asesmen Kinerja 

Asesmen kinerja adalah suatu prosedur yang menggunakan berbagai 

bentuk tugas-tugas untuk memperoleh informasi tentang apa dan sejauhmana yang 

telah dilakukan dalam suatu program. Pemantauan didasarkan pada kinerja 

(performance) yang ditunjukkan dalam menyelesaikan suatu tugas atau 

permasalahan yang diberikan. Hasil yang diperoleh merupakan suatu hasil dari 

unjuk kerja tersebut. 

Asesmen kinerja merupakan salah satu bentuk asesmen alternatif yang 

selalu mengajak peserta didik untuk berpikir secara lebih luas dan mendalam 

mengenai suatu kasus. Menurut Zainul (2001:10) asesmen kinerja adalah asesmen 

yang mengharuskan peserta didik mempertunjukkan kinerja bukan menjawab atau 

memilih jawaban dari alternative jawaban yang telah disediakan. Secara prinsip 

asesmen kinerja terdiri dari dua bagian, yaitu tugas dan kriteria. Tugas-tugas 

kinerja dapat berupa suatu proyek, pameran, portofolio atau tugas-tugas yang 

mengharuskan peserta didik memperlihatkan kemampuan kinerja.  Tugas-tugas 
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asesmen kinerja dapat diwujudkan dengan bentuk: computer adaptive testing, tes 

pilihan ganda yang diperluas, extended-response atau open ended question, group 

performance assessment, individual performance assessment, wawancara, 

observasi, portofolio, proyek, jawaban sederhana dan lain sebagainya (Drake, 

2000: 216)    

Paparan di atas menggambarkan bahwa karakteristik utama asesmen 

kinerja tidak hanya mengukur hasil belajar peserta didik saja, tetapi secara 

lengkap memberi informasi yang lebih jelas tentang proses pembelajaran. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa asesmen kinerja merupakan proses yang 

menyertai seluruh kegiatan belajar dan pembelajaran dengan cara peserta didik 

mempertunjukkan kinerjanya. Seperti yang dikemukakan Drake (2000) bahwa 

asesmen kinerja adalah alat untuk memperbaiki cara mengajar guru dan cara 

belajar peserta didik. 

Terdapat tiga komponen utama dalam asesmen kinerja, yaitu tugas kinerja 

(performance task), rubrik performansi (performance rubrics), dan cara penilaian 

(scoring guide). Tugas kinerja adalah suatu tugas yang berisi topik, standar tugas, 

deskripsi tugas, dan kondisi penyelesaian tugas. Rubrik performansi merupakan 

suatu rubrik yang berisi komponen-komponen suatu performansi ideal, dan 

deskriptor dari setiap komponen tersebut. Cara penilaian kinerja ada tiga, yaitu (1) 

holistic scoring, yaitu pemberian skor berdasarkan impresi penilai secara umum 

terhadap kualitas performansi; (2) analytic scoring, yaitu pemberian skor terhadap 

aspek-aspek yang berkontribusi terhadap suatu performansi; dan (3) primary traits 

scoring, yaitu pemberian skor berdasarkan beberapa unsur dominan dari suatu 

performansi. 

Teknik Pembelajaran Joyfull Learning 

Teknik pembelajaran Joyfull Learning merupakan salah satu teknik 

pembelajaran yang dapat dimanfaatkan ketika peserta didik mulai jenuh dengan 

teknik pembelajaran yang sering digunakan oleh guru. Menurut Mulyasa (2006: 

191) teknik pembelajaran Joyfull Learning merupakan suatu proses pembelajaran 

yang didalamnya terdapat sebuah kohesi yang kuat antara pendidik dan peserta 

didik, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Teknik pembelajaran ini 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

710 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

membuat peserta didik berana berbuat, berani, mencoba, berani bertanya, 

mengemukakan pendapat, dan mempertahankan pendapat, sehingga mereka 

berani untuk tidak takut salah, ditertawakan, diremehkan, dan tertekan.  

Dalam kegiatan pembelajaran, seorang pendidik harus menyadari bahwa 

setiap peserta didik memiliki keterampilan dan minat belajar yang berbeda-beda. 

Selain itu, pendidik juga perlu menyadari bahwa peserta didik perlu mendapatkan 

reklasasi agar mereka tidak jenuh ketika mendapatkan materi ajar. Jika kegiatan 

belajar yang diterima peserta didik lebih santai dan menyenangkan, maka minat 

belajar mereka akan bertambah. Dengan demikian materi yang diajarkan akan 

lebih mudah diserap dan dipahami, sehingga indikator pembelajarn yang telah 

ditentukan dapat tercapai dengan baik. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

pendapat Djamarah (2010:377) yang menyatakan bahwa pembelajaran 

menyenangkan merupakan pembelajaran yang di desain sedemikian rupa sehingga 

memberikan suasana penuh kecerian, menyenangkan,dan yang paling utama 

adalah pembelajaran yang tidak membosankan. 

Teks puisi  

Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang memadukan antara 

pikiran dan perasaan penyair dengan retorika bahasa sehingga tercipta suatu unsur 

estetik yang menjadi ruh dari perpaduan tersebut. Waluyo (2002:1) memberikan 

penjelasan bahwa puisi merupakan karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, 

dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan emilihan kata-kata 

kias (imajinatif). Sementara itu, Poe (dalam Janeczko, 2000:4) mengemukakan 

bahwa puisi adalah kreasi keindahan yang bermakna. Selanjutnya, Hasanuddin 

(2002:1) mengemukakan bahwa konsep tentang puisi selalu bergeser dari waktu 

ke waktu. Perubahan wawasan estetik para penyair menjadi bagian dari perubahan 

konsep tentang puisi. Oleh sebab itu, setiap penyair memiliki pengertian dan 

konsep tersendiri tentang puisi. 

Struktur puisi pada dasarnya memiliki dua unsur pembangun, yaitu: 

struktur luar dan struktur dalam. Fanani (2002:99) memaparkan struktur luar puisi 

berkaitan dengan bentuk, sedangkan struktur dalam berkaitan dengan isi atau 

makna yang terkandung dalam teks tersebut. Struktur luar membahas tentang 
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pilihan kata, struktur bunyi, penempatan kata dalam kalimat, penyusunan kalimat, 

penyusunan bait, dan tipografi yang digunakan dalam membangun keestetikan 

puisi tersebut. Ada pun struktur dalam puisi adalah struktur yang berhubungan 

dengan tema, pesan, atau makna yang tersirat di balik struktur luar.  

Menulis puisi merupakan kegiatan produksi dalam apresisasi puisi. 

Kegiatan ini memang menjadi mata rantau dalam apresisasi sastra. kegiatan 

aresiasi dimulai dari proses membaca, merespon, menikmati, hingga mencipta. 

Dari kegiatan mencipta inilah yang kemudian akan kembali lagi pada proses 

membaca, merespon, menikmati. Endraswara (2003:220) menjelaskan bahawa 

penciptaan atau penulisan puisi dapat diawali dari beberapa proses, yakni (1) 

penginderaan, (2) perenungan, (3) pengendapan, dan (4) permainan kata. Pada 

proses penginderaan, dilakukan kegiatan pengamatan terhadapa suatu objek. 

Objek tersebut dapat berupa suatu peristiwa, bnda, ata diri sendiri. Oleh sebab itu, 

dalam kegiatan penciptaan puisi, objek merupakan hal yang sangat penting dalam 

pengembangan ide dan kreasi pengarang.  

 

PEMBAHASAN 

Asesmen kinerja yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk 

meningkatkan daya kreativitas peserta didik dalam mengapresiasi puisi yang telah 

mereka tulis. Asesmen kinerja dalam penelitian ini digunakan untuk 

pengintegrasian keterampilan menulis dan membaca teks puisi yang karya peserta 

didk. Alasan peneliti menggunakan asesmen kinerja dalam mengukur 

keterampilan membaca teks puisi siswa SMA kelas X dikarenakan peneliti 

mencoba untuk menyesuaikan penilaian yang cocok digunakan untuk teknik 

pembelajaran Joyfull Learning. Jika penilaian yang digunakan menggunakan 

penilaian objektif atau subjektif maka pembelajaran akan kembali membosankan, 

sebab peserta didik dihadapkan lagi dengan soal-soal teoritik yang menjenuhkan.  

Tugas kinerja dalam penelitian ini berupa performansi puisi yang ditulis 

oleh peserta didik. Rubrik performansi yang digunaka terfokus pada hal-hal terkait 

pembacaan puisi yang disesuaikan dengan isi puisi yang ditulis oleh peserta didik. 

Selain itu, rubrik performansi yang digunakan juga meilai kekreativitasan peserta 
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didik dalam menampilkan puisi yang ditulisnya. Cara penilaian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analytic scoring, yaitu pemberian skor terhadap aspek-

aspek yang berkontribusi terhadap suatu performansi. Cara penilaian tersebut 

digunakan karena dalam mengapresiasi teks puisi terdapat beberapa aspek yang 

perlu diukur, misalnya kesesuaian intonasi dengan tema puisi yang ditulis, atau 

kesesuaian mimik dengan puisi yang ditulis. 

Indikator Penilaian Keterampilan Membaca Teks Puisi 

Indikator pemilaian kinerja keterampilan membaca teks puisi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mampu membacakan puisi yang ditulisnya pada sebuah pertunjukan 

sederhana di kelas. 

2) Mampu mengkreasikan pembacaan puisi yang dia tulis dengan sesuatu yang 

dianggap menarik. 

3) Mampu menyesuaikan pembacaan puisi dengan isi puisi yang ditulis. 

Indikator penilaian pembacaan teks puisi dalam penilaian kinerja 

keterampilan membaca teks puisi adalah sebagai berikut. 

1) Mampu mengekspresikan wajah dan bahasa tubuh sesuai isi teks puisi yang 

ditulis oleh peserta didik. 

2) Mampu mengucapkan kata yang ada pada teks puisi dengan artikulasi yang 

jelas. 

3) Mampu menyesuaikan intonasi yang digunakan dengan isi teks puisi. 

4) Mampu menempatkan jeda yang tepat saat membacakan teks puisi. 

5) Mampu membacakan teks puisi dengan percaya diri. 

Instrumen Asesmen Kinerja terhadap Keterampilan Membaca Teks Puisi 

Menggunakan Teknik Joyfull Learning  

Evaluasi Keterampilan membaca teks puisi 

Teknik Pembelajaran : Joyfull Learning 

Prosedur Evaluasi : proses 

Jenis Evaluasi  : kinerja 

Alat Evaluasi  : 

1) Tugas kinerja : 

Bacakan teks puisi yang telah kamu tulis dalam bentuk pertunjukan sederhana 

di kelas! Gunakan gaya semenarik mungkin dalam mengapresiasikan teks 

puisi yang kamu tulis! 
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2) Rubrik penilaian 

Indikator 
Kriteria 

penilaian 
Deskriptor Skor 

Mimik dan 

penampilan 

Kurang  Nampak canggung dalam 

menggunakan ekspresi wajah 

dan bahasa tubuh yang sesuai 

saat membaca puisi 

5 

Cukup Sudah dapat menunjukkan 

ekspresi wajah dan bahasa 

tubuh yang sesuai saat 

membaca puisi 

10 

Baik Mampu menggunakan ekspresi 

wajah dan bahasa tubuh yang 

sesuai saat membaca puisi 

15 

Baik Sekali Menunjukkan totalitas dalam 

penggunaan ekspresi wajah 

dan bahasa tubuh yang sesuai 

saat membaca puisi 

20 

Artikulasi Kurang Sebagian besar kata – kata 

tidak dilafalkan dengan jelas 

saat pembacaan puisi 

5 

Cukup Ada cukup banyak kata yang 

kurang jelas dilafalkan saat 

pembacaan puisi 

10 

Baik Secara umum kata-kata dalam 

puisi dilafalkan dengan jelas 

15 

Baik Sekali Menunjukkan pelafalan kata – 

kata yang sangat jelas dalam 

pembacaan puisi 

20 

Intonasi  Kurang Intonasi suara yang digunakan 

saat pembacaan puisi tidak 

tepat 

5 

Cukup Intonasi suara yang digunakan 

saat pembacaan puisi hanya 

sedikit yang sesuai 

10 

Baik Intonasi suara yang digunakan 

saat membaca puisi cukup 

banyak yang sesuai dengan 

makna kata / frase 

15 

Baik Sekali Intonasi suara yang digunakan 

saat membaca puisi sesuai 

dengan makna kata / frase 

20 

Pengunaan Jeda Kurang Tidak memperhatikan 

penggunaan jeda yang tepat 

saat membaca puisi 

5 
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Cukup Kurang memperhatikan 

penggunaan jeda yang tepat 

saat membaca puisi 

10 

Baik Ada sedikit ketidaktepatan 

dalam penggunaan jeda saat 

membaca puisi 

15 

Baik Sekali Menggunakan jeda yang tepat 

saat membaca puisi 

20 

Percaya Diri Kurang Terlihat tidak percaya diri saat 

tampil membacakan puisi di 

depan 

5 

Cukup Terlihat kurang percaya diri 

saat tampil membacakan puisi 

di depan 

10 

Baik Terlihat percaya diri saat 

tampil membacakan puisi di 

depan 

15 

Baik Sekali Terlihat sangat percaya diri 

saat tampil membacakan puisi 

di depan 

20 

 Keterangan 

 Jumlah skor = nilai akhir 

 

SIMPULAN 

Asesmen kinerja merupakan salah satu bentuk asesmen yang dapat 

digunakan untuk melatih keberanian, kepercayaan diri, dan kekreativitasan peserta 

didik. Asesmen kinerja merupakan asesmen yang cocok digunakan untuk menilai 

keterampilan membaca teks puisi siswa kelas X SMA. Setelah dilakukan unjuk 

kerja tersebut, peserta didik lebih tertarik dan percaya diri terhadap puisi yang 

ditulisnya. Dengan demikian, maka minat belajar belajar peserta didik terhadap 

pembelajaran menulis puisi meningkat.  

Keberhasilan penggunaan asesmen ini juga didukung dengan penggunaan 

teknik pembelajaran yang tepat. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

pembelajaran Joyfull Learning dengan tujuan agar peserta didik lebih santai dan 

tidak terlalu tegang. Jika peserta didik merasa lebih santau dan tidak terlalu 

tegang, maka mereka akan lebih mudah mengekplorasi ide yang dimilikinya 

dalam menulis puisi dan memperformansikannya dalam sebuah pertunjukan 

sederhana. 
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ABSTRAK 
Mengapresiasi cerpen tidak hanya dapat ditujukan dengan mengambil amanat 

pada cerpen tanpa dipraktikkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya 

model pembelajaran yang khusus untuk memberikan pembelajaran kepada siswa 

kelas XI bagaimana mendemonstrasikan nilai kehidupan di dalam cerpen. Model 

pembelajaran berbasis video musik naratif adalah model pembelajaran yang 

meminta siswa untuk membuat video musik yang memiliki jalan cerita.  Model 

pembelajaran ini menggabungkan tiga model pembelajaran, yaitu pembelajaran 

berbasis proyek, e-learning, dan strategi role playing.  

Kata kunci: Nilai Kehidupan, Cerpen, Model Pembelajaran, Video Musik Naratif, 

Kelas XI 

PENDAHULUAN   

Pengembangan model pembelajaran untuk sastra telah banyak dilakukan, 

terutama pembelajaran cerpen. Pada pembelajaran cerpen, siswa biasanya diminta 

untuk mengapresiasi suatu cerpen dengan membacanya atau menulis suatu cerpen. 

Pembelajaran cerpen seolah terlepas dari tujuan penulisan karya sastra itu sendiri. 

Karya sastra sangatlah difungsikan untuk memberikan pendidikan karakter kepada 

siswa di dalam pembelajaran. Oleh karena itu, mengapresiasi karya sastra tidak 

hanya dapat ditujukan dengan mengambil amanat pada cerpen tanpa dipraktikkan 

dalam kehidupan. 

Salah satu wujud adanya praktik penerapan amanat di dalam cerpen adalah 

dengan adanya materi pembelajaran sastra yang meminta siswa untuk 

mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan pada cerpen. Pembelajaran ini 

berada di ranah keterampilan atau psikomotor. Isjoni (2006:43-44) 

mengemukakan bahwa domain psikomotor seperti tersirat melalui fungsi dan 

tujuan pendidikan, ialah mampu mengembangkan kemampuan, kreatif, dan 

mandiri. Ini berarti bahwa bilamana siswa sudah menyelesaikan suatu proses 

pembeljaran, maka ia mampu melakukan sesuatu, menunjukkan sesuatu atas 

prestasinya dan unjuk kemampuan. Psikomotor itu sendiri diartikan sebagai 

mailto:firdaariani1993@gmail.com
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―keterampilan‖, dan membentuk siswa-siswa yang memiliki jiwa mandiri, kreatif, 

sehingga tercipta jiwa kemandirian dan tidak tergantung semata-mata kepada 

orang lain.   

Namun, pembelajaran mendemonstrasikan nilai kehidupan juga terintegrasi 

di ranah sikap atau afektif. Isjoni (2006:43-44) juga menambahkan bahwa domain 

afektif seperti tersirat dalam fungsi pendidikan nasional, membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dan tujuan pendidikan nasional menjadikan 

siswa manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, demokratis dan bertanggungjawab. Bila si siswa telah 

menyelesaikan suatu proses pembelajaran, maka ada perubahan perilaku si siswa. 

Siswa akan melakukan sesuatu didasarkan atas pikiran dan perilaku mulia, 

sehingga ia memiliki kepribadian luhur, memiliki etika moral, dan rasa tanggung 

jawab. 

Pembelajaran mendemontrasikan nilai kehidupan cerpen juga penting 

untuk memberikan pendidikan karakter kepada siswa. A. Koesoema (2007:13) 

mengemukakan bahwa pendidikan karakter dapat dipandang dalam cakupan 

pemahaman moral yang sifatnya lebih sempit (narrow scope to moral education). 

Pendidikan karakter dalam pandangan ini lebih berkaitan dengan bagaimana 

menanamkan nilai-nilai moral tertentu dalam diri anak didik, seperti nilai-nilai 

yang berguna bagi pengembangan pribadinya sebagai makhluk individual 

sekaligus makhluk sosial.  

Saptono (2011:25) mengemukakan bahwa berbagai pihak menyuarakan 

tentang pentingnya pendidikan karakter (di sekolah). Pendidikan karakter 

dianggap sebagai salah satu cara penting untuk mengatasi kerusakan moral 

masyarakat yang sudah berada pada tahap sangat mencemaskan. Tentu, 

pendidikan karakter amat penting bagi kaum muda. Kita tahu, kondisi kehidupan 

moral kaum muda kita mencemaskan.  

Ada beberapa contoh kajian yang berkaitan dengan model pembelajaran 

cerpen. Pertama, kajian yang dilakukan Fauzi (2015) berjudul Pengembangan 

Model Mnemonik untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Cerpen Pada 

Siswa Kelas VII. Persamaan kajian ini dengan kajian yang dilakukan adalah sama-
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sama mengembangkan model pembelajaran cerpen, hanya saja kajian ini 

difokuskan pada pembelajaran menulis teks cerpen dan kajian yang akan 

dilakukan difokuskan pada pembelajaran mendemonstrasikan nilai kehidupan 

cerpen. Kedua, kajian yang dilakukan Astuti (2010) berjudul Peningkatan 

Kemampuan Menulis Cerpen dengan Menggunakan Strategi Webbing Siswa 

Kelas X SMA Muhammadiyah 2 Kertosono. Nama kedua model berbeda. Kajian 

ini menggunakan model strategi webbing, sedangkan kajian yang akan dilakukan 

menggunakan model pembelajaran berbasis video musik naratif. Fokus 

pembelajaran kajian ini adalah pembelajaran menulis cerpen, sedangkan kajian 

yang akan dilakukan fokus pada pembelajaran mendemonstrasikan nilai 

kehidupan cerpen.  

Ketiga, kajian yang dilakukan Rahmayantis (2013) berjudul 

Pengembangan Bahan Ajar Membacakan Cerpen dengan E-Learning. Kajian ini 

dan kajian yang akan dilakukan sama-sama memanfaatkan e-learning. 

Perbedaannya, kajian ini mengembangkan bahan ajar pembelajaran cerpen, 

sedangkan kajian yang akan dilakukan adalah model pembelajaran cerpen. Fokus 

pembelajaran kajian ini adalah pembelajaran membacakan cerpen, sedangkan 

kajian yang akan dilakukan fokus pada pembelajaran mendemonstrasikan nilai 

kehidupan cerpen. Keempat, kajian yang dilakukan Saputrio (2015) berjudul 

Pengembangan Strategi Responsi-Kritis dalam Pembelajaran Menulis Cerpen 

Remaja untuk Siswa SMA Kelas XI.  Kajian ini dan kajian yang akan dilakukan 

sama-sama mengembangkan model pembelajaran cerpen. Kajian ini 

mengembangakan model pembelajaran strategi response-kritis, sedangkan kajian 

yang akan dilakukan mengembangkan model pembelajaran berbasis video musik 

naratif. Fokus pembelajaran kajian ini adalah pembelajaran menulis cerpen, 

sedangkan kajian yang akan dilakukan fokus pada pembelajaran 

mendemonstrasikan nilai kehidupan cerpen.  

Kelima, kajian yang dilakukan Andayani dkk. (2017) berjudul 

Pengembangan Modul Pembelajaran Menulis Cerpen Bermuatan Motivasi 

Berprestasi untuk Siswa Kelas XI SMA.  Kajian ini mengembangakan modul 

pembelajaran, sedangkan kajian yang akan dilakukan mengembangkan model 
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pembelajaran. Selain itu, fokus pembelajaran kajian ini adalah pembelajaran 

menulis cerpen, sedangkan kajian yang akan dilakukan fokus pada pembelajaran 

mendemonstrasikan nilai kehidupan cerpen. Keenam, kajian yang dilakukan Riley 

(2017) berjudul Integrating Youtube Videos in Online Teacher Education 

Courses. Kajian ini memaparkan bahwa berbagai video dalam Youtube dapat 

digunakan dalam pembelajaran. Beberapa siswa menyatakan bahwa penggunaan 

video daring (dalam jaringan) membuat mereka lebih memahami materi 

pembelajaran yang sulit. Siswa berkomentar bahwa mereka menikmati belajar 

dengan menonton video dan mengapresiasi penerimaan informasi melalui media 

Youtube. Kajian ini dan kajian yang akan dilakukan sama-sama memanfaatkan 

situs Youtube. Akan tetapi, selain siswa menonton video dari Youtube, pada kajian 

yang akan dilakukan siswa juga akan diminta untuk mengunggah video hasil 

karyanya ke Youtube.   

Hampir semua kajian-kajian sebelumnya meletakkan fokus pembelajaran 

pada membaca atau menulis cerpen. Belum ada model pembelajaran yang 

memfokuskan pada mendemonstrasikan nilai kehidupan cerpen. Karena 

mendemosntrasikan nilai kehidupan pada cerpen ada pada kurikulum terbaru, 

perlu adanya model pembelajaran yang khusus dikembangkan untuk pembelajaran 

tersebut. Model pembelajaran berbasis video musik menjadi salah satu pilihan 

menarik. Dari data di Wikipedia.com, 18 dari 20 video yang paling banyak 

ditonton pada situs Youtube.com adalah video musik. Hal ini berarti video musik 

merupakan video yang paling banyak diminati berbagai kalangan.  

 

PEMBAHASAN  

Hakikat Model Pembelajaran Berbasis Video Musik Naratif untuk 

Mendemonstrasikan Nilai Kehidupan Cerpen 

Mendemonstrasikan nilai kehidupan cerpen merupakan pembelajaran 

ranah keterampilan yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 

tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada kelas XI. Kompetensi 

dasar yang mencantumkan pembelajaran mendemonstrasikan nilai kehidupan 
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cerpen adalah kompetensi dasar 4.8, yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai 

kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. 

 Indikator pembelajaran yang dapat dirumuskan dari kompetensi dasar 

tersebut ada dua. Kedua indikator tersebut, yaitu: (1) menyusun skenario cerita 

berdasarkan satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek, dan (2) 

melaksanakan demonstrasi salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita 

pendek.  

Menurut  Bertens,  nilai  merupakan  suatu  yang  menarik,  sesuatu  yang 

dicari, sesuatu  yang menyenangkan, sesuatu  yang disukai dan diinginkan, artinya 

sesuatu yang baik (1993:139). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan 

bahwa nilai merupakan   sifat-sifat   yang   penting   atau   berguna   bagi   

kemanusiaan. Nilai juga diartikan sebagai sesuatu yang menyempurnakan 

manusia sesuai dengan hakikatnya. 

Suharianto (2005:39) mengatakan bahwa cerita pendek adalah wadah yang 

biasanya dipakai oleh pengarang untuk menyuguhkan sebagian kecil saja dari 

kehidupan tokoh yang paling menarik perhatian pengarang. Nurgiyantoro 

(1994:10) mengemukakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca 

dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai dua jam. Cerita 

pendek adalah cerita yang pendek. Namun, tidak setiap cerita yang pendek dapat 

digolongkan ke dalam cerpen. Cerita pendek adalah cerita yang pendek dan di 

dalamnya terdapat pergolakan jiwa pada diri pelakunya sehingga secara 

keseluruhan cerita bisa menyentuh nurani pembaca yang dapat dikategorikan 

sebagai buah sastra cerpen itu. Dengan cerita yang pendek itu, seorang cerpenis 

harus dapat merebut hati pembaca sehingga pembaca seperti diteror dan akan 

terus bertanya-tanya. Ketegangan yang diciptakan oleh cerpenis sengaja 

menggelitik perhatian pembaca melalui teknik yang dipilih dalam menyampaikan 

misi yang diembannya (Nursisto 2001:165). 

Video naratif adalah sebuah video yang memunculkan cerita yang mudah 

diikuti secara visual. Video musik naratif yang murni akan memunculkan lagu 

tanpa lip sync dari musisinya. Yang dimunculkan adalah cerita yang berkaitan 

dengan isi lagu. Bisa juga lirik dalam lagu tersebut langsung mencerminkan isi 
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cerita tersebut (https://www.slideshare.net/Jackolopolus/narrative-music-videos-

37828577). Video musik naratif adalah video musik yang menceritakan suatu 

kisah. Ada banyak cara suatu kisah bisa diceritakan dalam video musik. Cara-cara 

tersebut, yaitu: (1) sebuah video musik naratif  dapat diedit dengan performansi 

musisinya sehingga potongan video dapat bolak-balik antara performansi musisi 

dan bagian narasi; (2) kadang-kadang musisi terlibat di dalam narasi video 

tersebut dan juga melakukan lip sync; dan (3) Contoh yang lain, musisi 

melakukan performansi musik di lokasi yang sama dengan narasi yang terjadi. 

Video musik yang memiliki narasi atau kisah berarti juga memiliki pendahuluan, 

bagian tengah, dan akhir cerita, namun bisa juga bersifat abstrak. Kisahnya juga 

bisa mengalami peningkatan sedikit demi sedikit dari bagian awal hingga akhir 

(http://ilovethatfilm.blogspot.co.id/2013/03/narrative-music-videos.html). 

Model pembelajaran berbasis video musik naratif untuk 

mendemonstrasikan nilai kehidupan cerpen juga merupakan proses alih wahana. 

Alih  wahana  adalah  perubahan  dari  satu  jenis  kesenian  ke  jenis  kesenian 

lain. Karya sastra tidak hanya bisa diterjemahkan, yakni dialihkan dari satu bahasa 

ke bahasa lain, tetapi juga dialihwahanakan, yakni diubah menjadi jenis kesenian 

lain. Cerita  rekaan  bisa  diubah  menjadi  tari,  cerita,  atau  film,  sedangkan  

puisi bisa diubah menjadi lagi atau lukisan. Hal yang sebaliknya bisa juga terjadi, 

yakni novel ditulis berdasarkan film atau cerita, sedangkan puisi bisa lahir dari 

lukisan atau lagu (Damono, 2005:96). 

Model pembelajaran berbasis video musik naratif untuk 

mendemonstrasikan nilai kehidupan cerpen juga merupakan pengembangan dari 

tiga model pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis proyek, model e-

learning, dan strategi role playing. Soekamto dan Udin (1997:78) mengemukakan 

bahwa model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman   dalam   melakukan   suatu   kegiatan.   Atas dasar pemikiran tersebut, 

maka model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistemis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang    

pembelajaran    dan    para    pengajar    dalam    merencanakan    dan 

https://www.slideshare.net/Jackolopolus/narrative-music-videos-37828577
https://www.slideshare.net/Jackolopolus/narrative-music-videos-37828577
http://ilovethatfilm.blogspot.co.id/2013/03/narrative-music-videos.html
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melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Al-Tabany (2014:42) mengemukakan 

bahwa project based learning merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat 

pada siswa (student centered) dan menempatkan guru sebagai motivator dan 

fasilitator, di mana siswa diberi peluang bekerja secara otonom mengkonstruksi 

belajarnya.  Lucas (dalam Al-Tabany, 2014_52-53) mengemukakan bahwa 

langkah-langkah pembelajaran project based learning ada enam, yaitu (1) dimulai 

dengan pertanyaan yang esensial, (2) perencanaan aturan pengerjaan proyek, (3) 

membuat jadwal aktivitas, (3) me-monitoring perkembangan proyek peserta didik, 

(4) penilaian hasil kerja peserta didik, dan evaluasi pengalaman belajar peserta 

didik. 

E-learning berasal dari perpadanan dua kata yakni ‗e‘ dan ‗learning‘. ‗e‘ 

merupakan singkatan dari electronic dan learning adalah pembelajaran. Jadi, e-

learning secara harfiah dapat diartikan sebagai pembelajaran yang menggunakan 

bahan ajar elektronik, khususnya perangkat komputer (Effendi dan Zhuang, 

2005:2). E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi 

informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Istilah 

e-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah 

transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke 

dalam bentuk digital yang dijembatani teknologi internet (Munir, 2009:169).  

Pembelajaran e-learning digunakan dalam model ini pada bagian 

pemanfaatan situs Youtube untuk menonton contoh video musik naratif dan 

mengunggah yang telah dibuat. Huda (2016:209-210) mengemukakan tahapan-

tahapan role playing, yaitu: (1) guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan 

ditampilkan, (2) guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario 

dalam waktu beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, (3) 

guru membentuk kelompok siswa yang masing-masing beranggotakan 5 orang, 

(4) guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai, (5) guru 

memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang sudah 

dipersiapkan, (6) masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati 

skenario yang sedang diperagakan, (7) setelah selesai ditampilkan, masing-masing 

siswa diberikan lembar kerja untuk membahas/memberi penilaian atas penampilan 
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masing-masing kelompok, (8) masing-masing kelompok menyampaikan hasil 

kesimpulannya; dan (9) guru memberikan kesimpulan dan evaluasi secara umum. 

 

Karakteristik Model Pembelajaran Berbasis Video Musik Naratif untuk 

Mendemonstrasikan Nilai Kehidupan Cerpen  

Model pembelajaran berbasis video music naratif untuk 

mendemonstrasikan nilai kehidupan pada cerpen menggunakan teori pembelajaran 

berbasis proyek dan pembelajaran elektronik (e-learning). Selain itu, model 

pembelajaran ini juga merupakan pengembangan strategi role playing. Model ini 

dapat membuat siswa untuk bepikir kritis dan kreatif. Hal ini dikarenakan siswa 

sangat dituntut untuk mencocokkan nilai kehidupan pada cerpen dengan lagu yang 

mewakili nilai kehidupan tersebut. Selain itu, siswa juga diminta untuk 

mengkreasikan atau membuat jalan cerita yang baru yang sesuai dengan nilai 

kehidupan pada cerpen untuk dibuat menjadi video musik naratif. 

Dalam pelaksanaan pembelajarannya, semua siswa terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran. Setiap siswa mempunyai peran masing-masing dalam pembuatan 

video musik naratif sehingga siswa diminta untuk berlatih bekerja sama dengan 

baik. Siswa juga diminta untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya dengan 

membuat jurnal pelaksanaan kegiatan pengerjaan proyek pembuatan video.  

 

Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Video Musik Naratif untuk 

Mendemonstrasikan Nilai Kehidupan Cerpen  

1. Sebelum pembelajaran dimulai, guru meminta siswa menonton contoh video 

musik naratif dengan judul tertentu di Youtube.  

2. Pada saat pembelajaran, siswa diminta mengomentari cerita pada video 

tersebut.  

3. Guru membentuk kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 orang.  

4. Setiap kelompok menulis jurnal proyek pembuatan video musik naratif.  

5. Siswa menentukan lagu yang sesuai dengan salah satu nilai kehidupan yang 

dipelajari dalam cerita pendek.  
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6. Setiap kelompok menyusun/menyiapkan naskah film yang akan ditampilkan 

pada video musik naratif.  

7. Setiap kelompok membuat video musik naratif untuk melaksanakan 

demonstrasi salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek.  

8. Video musik yang telah dibuat diunggah ke Youtube.  

9. Kelompok lain mengomentari dan memberikan masukan pada kolom 

komentar di Youtube.  

10. Setiap video musik nantinya ditampilkan di kelas dan screenshoot dari setiap 

komentar yang ada juga ditampilkan.  

11. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan lembar kerja 

untuk membahas/memberi penilaian atas demonstrasi video musik naratif 

tersebut.  

12. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil simpulannya.  

13. Guru memberikan simpulan dan evaluasi secara umum.  

 

Sarana Pendukung Pelaksanaan 

 Sarana pendukung dalam pelaksanaan berbentuk media pembelajaran 

berupa berupa komputer/laptop, infocus, dan speaker untuk menampilkan video-

video musik yang telah dibuat. Sarana pendukung lainnya yaitu alat perekam 

video untuk merekam video musik. Siswa juga dituntut memiliki aplikasi 

pengeditan video yang baik agar video music yang dibuat lebih menarik. Media 

internet juga dbutuhkan untukmenonton video musik naratif. Selain alat-alat 

elektronik, juga digunakan kertas diuntuk menulis komentar berbaga video musik 

yang telah dibuat, Penggunaan berbagai media pembelajaran tersebut dapat 

membantu tercapainya pembelajaran mendemonstrasikan nilai kehidupan cerpen 

dengan model pembelajaran berbasis video musik naratif.  

 

Lembar Jurnal Pembuatan Video Musik Naratif Setiap Kelompok 

Kelompok Ke-   :  

Anggota   : 

Kelas    : 
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No. Hari/Tanggal Kegiatan Kelompok yang 

Dilakukan 

Kesulitan yang 

Dihadapi 

  1.   

  2.   

  3.   

  4.   

  5.   

  6.   

  7.   

  8.   

  9.   

  10.   

  11.   

  12.   

 

Tugas Menulis Naskah/Skenario Cerita untuk Video Musik Naratif  

Kelompok Ke-   :  

Anggota   : 

Kelas    : 

A. Tema 

1. Diskusikan dengan kelompokmu, tentukan tema pada video musik naratif 

yang akan dibuat! 

2. Jadikan tema tersebut sebagai tema untuk naskah yang akan ditulis! 

B. Latar/setting 

1. Diskusikan dengan kelompokmu, tentukan latar tempat dan latar waktu 

yang ada pada video musik naratif! 

2. Jika difilmkan, properti apa saja yang kalian butuhkan untuk mewujudkan 

latar tempat dan waktu tersebut? Sebutkan! 

3. Susunlah deskripsi latar yang kalian tentukan dalam sebuah paragraf! 

C. Tokoh dan karakter tokoh 

1. Tentukanlah tokoh yang kalian gunakan pada video music naratif! Jumlah 

tokoh samakan dengan jumlah anggota kelompokmu, sehingga setiap dari 

kalian menjadi tokoh dalam naskah nantinya.  
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2. Selanjutnya, tulislah karakter tokoh yang sudah kalian tetapkan! Karakter 

bisa diwujudkan dalam karakter fisik, watak, dan karakter sosial. Ingat! 

Setiap karakter harus unik, tidak boleh sama.  

D. Pengembangan konflik dan alur 

Tulislah poin-poin peristiwa yang menjadi dasar munculnya konflik pada 

naskah video musik nantinya! Poin-poin peristiwa yang kalian susun dapat 

menjadi alur naskah cerita.  

E. Penulisan Naskah Cerita 

Tulislah sebuah naskah cerita secara berkelompok! Naskah harus sesuai 

dengan tema, latar, tokoh, dan alur/konflik yang telah dikembangkan 

sebelumnya.  

 

 

Lembar Panduan Evaluasi Video Musik Naratif 

Nama     : 

Kelas     : 

Kelompok yang Dievaluasi : 

1. Judul Cerpen yang Digunakan 

...................................................................................................................................

......... Judul Lagu yang Digunakan 

....................................................................................................................................

......... Nilai Kehidupan yang Diambil 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..................  

 

Komentar/Kritik/Saran 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................. 
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Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Berbasis Video Musik 

Naratif untuk Mendemonstrasikan Nilai Kehidupan Cerpen  

Kelebihan  

1. Semua siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran; 

2. Siswa belajar untuk disiplin dengan waktu; 

3. Siswa belajar berpikir kritis dan kreatif karena harus menemukan lagu yang 

cocok dengan nilai kehidupan cerpen dan harus mengkreasikan cerita baru 

dari cerpen tersebut; 

Kekurangan 

1. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit; 

2. Membutuhkan waktu yang lama; 

3. Hanya bisa dilakukan di sekolah yang memiliki fasilitas elektronik untuk 

menampilkan video seperti in focus, speaker, dan komputer; 

4. Membutuhkan media internet di sekolah;  

SIMPULAN 

Pengembangan model pembelajaran untuk sastra telah banyak dilakukan, 

terutama pembelajaran cerpen. Pada pembelajaran cerpen, siswa biasanya diminta 

untuk mengapresiasi suatu cerpen dengan membacanya atau menulis suatu cerpen. 

Pembelajaran cerpen seolah terlepas dari tujuan penulisan karya sastra itu sendiri. 

Karya sastra sangatlah difungsikan untuk memberikan pendidikan karakter kepada 

siswa di dalam pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya modelpembelajaran 

untuk mendemonstrasikan nilai kehidupan pada cerpen. 

Model pembelajaran berbasis video musik naratif adalah model 

pembelajaran yang meminta siswa untuk membuat video musik yang memiliki 

jalan cerita sebagai pembelajaran ranah keterampilan mendemonstrasikan salah 

satu nilai kehidupan pada cerpen. Model pembelajaran ini merupakan bagian dari 

alih wahana. Model pembelajaran ini menggabungkan tiga model pembelajaran, 

yaitu pembelajaran berbasis proyek, e-learning, dan strategi role playing.  

Mendemonstrasikan nilai kehidupan cerpen dengan model pembelajaran 

berbasis video musik naratif pada SISWA kelas XI masih bersifat konseptual. 

Oleh karena itu, penerapan terhadap model ini diperlukan agar kelebihan dan 
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kekurangan yang dikemukakan menjadi konkret. Selain itu, penerapan perlu 

dilakukan agar kelebihan dan kekurangan selain yang dikemukakan akan muncul 

sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan pembelajaran.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesantunan berbahasa antara 

guru bahasa Indonesia dengan siswa kelas XII bahasa SMA Katolik Diponegoro 

Blitar tahun 2016/2017.  Analisis kesantunan berbahasa ini merujuk pada tuturan 

yang dituturkan oleh guru kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

dengan mengacu pada enam prinsip kesantunan Leech, yakni maksim 

kebijaksanaan atau kearifan, maksim kedermawaan, maksim penghargaan atau 

pujian, maksim kesederhanaan atau kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan 

maksim kesimpatian. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data penelitian adalah metode analisis deskripitif. 

 

Kata Kunci: kesantunan berbahasa, pragmatik, prinsip kesantunan Leech 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat komunikasi antarmanusia dalam kehidupan berupa 

bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa dalam fungsinya 

sebagai alat komunikasi yang keberadaannya memegang peranan penting dalam 

kehidupan manusia. Komunikasi melalui bahasa memungkinkan setiap orang 

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosialnya serta untuk 

mempelajari kebiasaan, kebudayaan, adat istiadat, serta latar belakang masing-

masing. Berbahasa berkaitan dengan pemilihan jenis kata, lawan bicara, waktu 

(situasi) dan tempat (kondisi) diperkuat dengan cara pengungkapan yang 

menggambarkan nilai-nilai budaya masyarakat. Dewasa ini, masyarakat sedang 

mengalami perubahan menuju era globalisasi. Setiap perubahan masyarakat 

melahirkan konsekuensi-konsekuensi tertentu yang berkaitan dengan nilai dan 

moral, termasuk pergeseran bahasa dari bahasa santun menuju kepada bahasa 

yang tidak santun. 

Kesantunan berbahasa terkait langsung dengan norma yang dianut oleh 

masyarakatnya. Jika masyarakat menerapkan norma dan nilai secara ketat, maka 

berbahasa santun pun menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Dalam kaitan 
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dengan pendidikan, maka masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesantunan 

akan menjadikan berbahasa santun sebagai bagian penting dari proses pendidikan, 

khususnya pendidikan yang ada di sekolah.  

Sekolah berfungsi sebagai pelaksanana pembelajaran yang resmi. Banyak 

unsur yang terlibat dalam mendukung tujuannya. Dalam pembelajaran di sekolah 

bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting. Penggunaan bahasa 

untuk bersosialisasi tidak terlepas dari faktor-faktor penentu tindak komunikasi 

serta prinsip-prinsip kesantunan dan direalisasikan dalam tindak komunikasi. 

Dalam penilaian kesantunan berbahasa minimal ada dua hal yang perlu 

diperhatikan yaitu bagaimana kita bertutur dan dengan siapa kita bertutur. 

Hakikatnya kesantunan berbahasa adalah etika kita dalam bersosioalisasi di 

masyarakat dengan penggunaan bahasa dan pemilihan kata yang baik, dengan 

memerhatikan di mana, kapan, kepada siapa, dengan tujuan apa kita berbicara 

secara santun. Hal tersebut senada dengan pendapat Wijana (1996: 11), bahwa 

bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatarbelakangi oleh maksud 

dan tujuan tertentu. Dalam hubungan ini bentuk-bentuk tuturan yang bermacam-

macam dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama. Atau sebaliknya, 

berbagai macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan yang sama. 

Budaya kita menilai berbicara dengan menggunakan bahasa yang santun 

akan memperlihatkan sejati kita sebagai manusia yang beretika, berpendidikan, 

dan berbudaya yang mendapat penghargaan sebagai manusia yang baik. Oleh 

karena itu, penulis sangat tertarik dengan tindak komunikasi dalam kesantunan 

berbahasa di sekolah, karena interaksi antara guru dan murid dalam proses belajar 

mengajar tentu berlangsung lama atau tidak sebentar. Faktor-faktor penentu tindak 

komunikasi serta prinsip-prinsip kesantunan sangat penting dalam realisasi 

komunikasi di sekolah. 

Kondisi ideal yang diharapkan seperti di atas, kadang kala berbenturan 

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Masih sering dijumpai dalam proses 

pembelajaran di kelas, baik yang dilakukan oleh guru maupun siswa, penutur 

menggunakan kalimat yang sering tidak sesuai dengan etika dan tutur kata yang 

sopan. Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor kebiasaan yang dilakukan di 
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rumah, lingkungan, maupun teman sepergaulan. Oleh karena itu, kita sebagai 

tenaga pendidik harus berupaya untuk selalu menggunakan bahasa yang santun. 

Sikap dan tuturan guru di kelas mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap 

dan tuturan siswa. Oleh karena itu, guru sebagai teladan dan anutan bagi siswa 

harus bisa membawakan diri dan bertutur kata dengan baik. 

Sebagai contoh, sering kita dengar kata-kata yang dituturkan guru kurang 

pantas pada saat menghadapi anak yang tidak bisa mengerjakan tugas di depan 

kelas; kata yang dilontarkan seperti, kamu bodoh. Semestinya guru menggunakan 

pilihan kata yang lebih santun, misalnya, kalau kamu belajar pasti bisa 

mengerjakan dengan baik. Apalagi didukung dengan sifat arogan guru yang 

berlebihan, menyebabkan tuturan dan tindakannya menjadi tidak santun. 

Berangkat dari hal tersebut, penulis mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan 

sebuah artikel dengan judul Analisis Kesantunan Berbahasa Guru Bahasa 

Indonesia dengan Siswa Kelas XII Bahasa dalam Pembelajaran di SMA Katolik 

Diponegoro Blitar Tahun 2016/2017 (Suatu Tinjauan Pragmatik). 

Untuk membahas lebih mendalam mengenai judul tersebut, hal yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yakni analisis kesantunan berbahasa 

guru bahasa Indonesia dengan siswa kelas XII bahasa dalam pembelajaran di 

kelas. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kesantunan Berbahasa 

Bidang kajian ilmu pragmatik merupakan salah satu ilmu yang mengkaji 

tentang penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi manusia. Bidang kajian ilmu 

ini lebih mengarah pada maksud ujaran. Kesantunan tuturan dalam bahasa saat ini 

dapat diukur melalui bidang kajian ilmu pragmatik ini. Hal ini dikarenakan setiap 

tuturan yang diujarkan tentunya mengandung maksud yang hendak disampaikan 

kepada mitra tutur. 

Menurut Yule (1996:3), pragmatik adalah studi tentang makna ujaran 

penutur, makna kontekstual, makna yang dikomunikasikan melebihi ujaran yang 

diucapkan, dan pengekspresian hubungan jarak. Ia juga mengatakan bahwa belajar 
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bahasa memiliki manfaat yakni bahwa seseorang dapat bertutur kata tentang 

makna yang dimaksudkan orang, asumsi mereka masing-masing, maksud dan 

tujuannya, dan jenis-jenis tindakan yang dilakukan. Sebagai contohnya adalah 

terjadinya interaksi berupa percakapan antara satu orang dengan orang lainnya. 

Bidang kajian ilmu pragmatik mengajari bagaimana kita memahami dan 

memperdalam makna yang terdapat di setiap tuturan dalam suatu percakapan yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih (penutur dan petutur). 

Kegiatan berkomunikasi merupakan suatu kegiatan yang sudah pasti 

dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan komunikasi ini tidak akan 

mungkin berhasil dilakukan tanpa adanya orang kedua yang biasa kita sebut 

dengan istilah mitra tutur. Agar kegiatan berkomunikasi ini berjalan dengan baik 

dan lancar, harus terdapat sesuatu (pesan/informasi) yang dikirim oleh penutur 

dan diterima oleh mitra tutur. Dalam hal ini penutur harus benar-benar dapat 

memberikan suatu pesan atau informasi dengan jelas sehingga mitra tutur dapat 

menerima pesan atau informasi yang diberikan oleh penutur dengan jelas dan 

terarah. 

Pada suatu peristiwa tutur, interaksi yang terjadi antarpartisipan tutur 

memungkinkan munculnya berbagai macam tuturan yang isi proposisi yang 

disampaikan juga bermacam-macam. Misalnya saja, ada tuturan yang isi 

proposisinya bertanya, menolak, berbasa-basi, memberikan informasi, 

memerintah, menegur, dan lain-lain. Untuk memahami dan menggunakan 

berbagai macam tuturan, setiap partisipan tutur harus menguasai sejumlah 

kompetensi komunikasi. Salah satu kompetensi komunikasi yang harus dipahami 

oleh partisipan tutur adalah mengerti dan dapat menggunakan tuturan dengan 

bahasa yang santun. Tuturan yang disampaikan oleh partisipan tutur selalu 

diusahakan saling berhubungan atau berkaitan (Purwo, 1990). 

Ukuran kesantunan berbahasa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan 

seorang partisipan tutur untuk menjaga agar konfik personal dapat terhindar ketika 

proses komunikasi sedang berlangsung. Akan tetapi, ukuran kesantunan juga 

ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti kejelasan dan ketepatan tuturan, saling 

menghargai, mematuhi norma-norma yang berlaku, berusaha untuk 
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menyelamatkan muka dan diperlukan adanya kerjasama. Kerjasama diperlukan 

agar komunikasi berjalan dengan baik.  

Kesantunan berbahasa dapat dilakukan oleh seorang partisipan tutur 

karena terdorong oleh sikap hormat kepada partisipan tutur lain. Kesantunan 

berbahasa sangat erat kaitannya dengan status partisipan tutur yang merasa sama-

sama saling menghormati dan saling membutuhkan sehingga diperlukan strategi 

interaksi yang efektif seperti yang dikemukakan oleh Grice (1975) dan dikenal 

dengan prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama Grice tertuang dalam empat maksim, 

yakni maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim cara, dan maksim relevasi. 

Namun, Leech (1993) menyatakan bahwa kesantunan berbahasa tidak hanya 

dibatasi pada keempat maksim kerjasama. Akan tetapi, kesantunan berbahasa 

nemiliki prinsip tersendiri yang bertujuan untuk memperkecil penggunaan 

pengaruh ungkapan yang tidak santun dan untuk memperbesar ilokusi yang sudah 

santun menjadi lebih santun. 

Beranjak dari prinsip kerjasama yang dikemukakan Grice dan prinsip 

kesantunan yang dikemukakan oleh Leech menunjukkan bahwa dalam 

berkomunikasi setiap partisipan tutur perlu menerapkan tidak hanya prinsip kerja 

sama saja tetapi juga prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan berbahasa 

merupakan seperangkat maksim yang mengatur perilaku dalam berkomunikasi, 

baik perilaku linguistik maupun ekstralinguistik. Dalam hal ini, Leech (1993) 

berpendapat bahwa untuk merealisasikan kesantunan berbahahasa perlu 

memerhatikan aspek-aspek etika berkomunikasi, yaitu prinsip kesantunan 

(politeness principle) yang di dalamnya mencakup maksim (1) kearifan, (2) 

kedermawanan, (3) pujian, (4) kerendahan hati, (5) kesepakatan, dan (6) simpati. 

Teori kesantunan berbahasa adalah teori yang mengkaji bentuk-bentuk 

tuturan yang santun yang dituturkan oleh partisipan tutur saat proses komunikasi 

terjadi. Teori ini penting dikemukakan karena teori ini dianggap sebagai salah satu 

alat untuk memprediksi atau menjelaskan tuturan mana yang santun dan tuturan 

mana yang tidak santun. Walaupun harus disadari bahwa memprediksi atau 

menjelaskan santun tidaknya sebuah tuturan bukanlah hal yang mudah karena 

ukuran kesantunan tidak hanya dapat diprediksi atau dijelaskan dengan 
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menerapkan teori kesantunan akan tetapi banyak variabel lain yang ikut 

menentukan santun tidaknya sebuah tuturan. Variabel yang dimaksud antara lain 

adalah bagaimana hubungan emosional antarpartisipan tutur, latar belakang 

pendidikan yang dimiliki, status sosial, tempat tinggal, dan sebagainya.  

Menurut Yule (1996: 104), kesantunan sama halnya dengan kesopanan. 

Kesopanan ini diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan atau 

mengekspresikan wajah orang lain. Ketika kita melakukan kegiatan 

berkomunikasi dengan orang lain, bahasa yang kita gunakan juga harus 

diperhatikan matang-matang. Tidak hanya sekedar berbicara asal-asalan. Misanya 

saja saat kita tengah berbicara dengan guru, orang tua, dan lain-lain, tentunya 

bahasa yang kita pakai tidak sama dengan bahasa pergaulan sehari-hari dengan 

teman-teman kita. Dalam hal berdagang, penggunaan bahasa juga harus melihat 

konteks yang ada. Tidak semata-mata hanya berkomunikasi biasa melainkan 

menggunakan bahasa yang memang mengacu pada konteks berdagang. Hal ini 

pasti akan berbeda pula dengan penggunaan bahasa dalam sehari-hari dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Berbahasa secara santun dapat membuat penutur mendapatkan respon 

berupa rasa simpati dari mitra tuturnya. Ada banyak hal yang harus kita 

perhatikan dan kita pelajari bersama aga kita dapat menggunakan bahasa secara 

santun dalam berkomunikasi. Kesantunan berbahasa akan membuat penutur dan 

mitra tutur menjadi akrab dan saling mengerti satu sama lain. Sikap akrab dan 

mengerti ini akan dapat memperlancar kegiatan berkomunikasi yang tengah 

berlangsung. 

Kesantunan berbahasa memegang kedudukan penting dalam kehidupan 

bermasyarakat. Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika kita menggunakan 

bahasa secara santun dalam kegiatan berkomunikasi, maka akan tercermin 

kepribadian secara utuh melalui tuturan yang diujarkan. Menurut Pranowo (2009: 

4), struktur bahasa yang santun adalah struktur bahasa yang disusun oleh 

penutur/penulis agar tidak menyinggung perasaan pendengar atau pembaca. 

Berdasarkan kenyataan itu, kesantunan berbahasa dapat diprediksi atau 

dijelaskan dengan menggunakan beberapa teori. Ada banyak hal yang harus 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

736 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

diperhatikan, dipelajari, dan ditelaah agar tuturan yang kita ujarkan menjadi 

santun. Penelitian ini menguraikan bagaimanakah dan apa sajakah yang harus 

diperhatikan saat bertutur kata. Beberapa ahli telah menuliskan hal-hal yang 

berkaitan dengan kesantunan berbahasa, seperti prinsip-prinsip kesantunan, cara 

berkomunikasi secara santun, indikator-indikator yang harus diperhatikan agar 

tuturan yang kita ujarkan dapat menjadi santun, dan juga kaidah-kaidah 

kesantunan yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Adapun teori-teori yang dapat 

dipaparkan di bawah ini. 

 

Prinsip Kesantunan 

Peneliti menggunakan prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Leech 

dalam penelitian ini. Prinsip kesantunan Leech ini yang biasa dikenal sebagai 

prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama Leech ini tentu mengacu pada konteks 

kerjasama antara penutur dengan petutur dalam komunikasi.  Prinsip kesantunan 

yang dikemukakan oleh Leech (1993) merupakan suatu prinsip kesantunan yang 

hingga saat ini dianggap paling lengkap dan paling komperehensif. Di bawah ini, 

rumusan tersebut akan dijelaskan secara detail dalam enam maksim menurut 

Geoffrey Leech (1993: 206-207) sebagai berikut. 

1) Maksim Kearifan (TACT MAXIM) 

Buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan buatlah keuntungan orang 

lain sebesar mungkin. 

2) Maksim Kedermawanan (GENEORISITY MAXIM) 

Buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin dan buatlah kerugian diri 

sendiri sebesar mungkin. 

3) Maksim Pujian (APPROBATION MAXIM) 

Kecamlah orang lain sesedikit mungkin dan pujilah orang lain sebanyak 

mungkin. 

4) Maksim Kerendahan Hati (MODESTY MAXIM) 

Pujilah diri sendiri sesedikit mungkin dan kecamlah diri sendiri sebanyak 

mungkin. 

5) Maksim Kesepakatan (AGREEMENT MAXIM) 
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Usahakan agar kesepakatan antara diri sendiri dan orang lain terjadi sesedikit 

mungkin dan usahakan agar kesepakatan antara diri sendiri dan orang lain 

juga terjadi sebanyak mungkin. 

6) Maksim Simpati (SYMPATHY MAXIM) 

Kurangilah rasa antipati antara diri sendiri dan orang lain hingga sekecil 

mungkin dan tingkatkanlah rasa simpati dengan sebanyak-banyaknya antara 

diri sendiri dan orang lain. 

Rumusan mengenai prinsip kesantunan juga tertuang dalam enam maksim 

interpersonal menurut Rahardi (2005: 59) sebagai berikut. 

1) Tact maxim: minimize cost to other. Maximize benefit to other. 

2) Generosity maxim: minimize benefit to self. Maximize cost be self. 

3) Approbation maxim: minimize dispraise. Maximize to other. 

4) Modesty maxim: minimize praise of self. Maximize dispraise of self. 

5) Agreement maxim: minimize disagreement between self and other. Maximize 

agreement between self and other. 

6) Sympathy maxim: minimize antiphaty between self other. Maximize sympathy 

between self and other. 

Wijana (1996: 56-61) memaparkan keenam maksim Leech tersebut secara 

lebih ringkas dan mudah dipahami sebagai berikut. 

1) Maksim Kebijaksanaan 

Maksim ini menggariskan bahwa setiap peserta pertuturan harus 

meminimalkan kerugian orang lain, atau memaksimalkan keuntungan bagi 

orang lain. 

2) Maksim Penerimaan 

Maksim ini menghendaki setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan 

kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. 

3) Maksim Kemurahan 

Maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa 

hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang 

lain. 

4) Maksim Kerendahan Hati 
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Maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan 

ketidakhormatan pada diri sendiri dan meminimalkan rasa hormat pada diri 

sendiri. 

5) Maksim Kecocokan 

Maksim ini menghendaki agar setiap penutur dan lawan tutur 

memaksimalkan kesetujuan di antara mereka dan meminimalkan 

ketidaksetujuan di antara mereka. 

6) Maksim Kesimpatian 

Maksim ini mengharuskan semua peserta pertuturan untuk memaksimalkan 

rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tuturnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian 

dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu 

fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat 

suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan 

responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998: 15). 

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007: 3) mengemukakan bahwa metodologi 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. 

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat 

penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh 

karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa 

bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih 

jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian 

kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang 

tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, 

untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. 
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Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi dan 

dokumentasi. Atas dasar konsep tersebut, maka kedua teknik pengumpulan data di 

atas digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam tulisan ini 

berasal dari hasil observasi dan dokumentasi di lapangan secara langsung dalam 

bentuk catatan yang memuat tentang informasi, situasi serta kejadian dari 

responden. Kajian penelitian ini difokuskan pada tuturan antara guru dengan siswa 

yang dikaitkan dengan prinsip kesantunan Leech di dalam kelas.  

 

PEMBAHASAN  

Analisis Kesantunan Berbahasa Guru Bahasa Indonesia dengan Siswa Kelas 

XII Bahasa dalam Pembelajaran 

Pada bagian pembahasan ini, peneliti akan membahas tentang analisis 

kesantunan berbahasa antara guru bahasa Indonesia dengan siswa kelas XII 

bahasa dalam pembelajaran di kelas. Prinsip kesantunan yang digunakan oleh 

penulis adalah enam prinsip kesantunan berbahasa menurut Leech. 

a) Maksim Kebijaksanaan/Kearifan 

Maksim ini menggariskan bahwa setiap peserta pertuturan harus 

meminimalkan kerugian orang lain, atau memaksimalkan keuntungan bagi orang 

lain.  

[1] Guru : Tugas dikumpulkan minggu depan saja kalau memang belum bisa   

dikumpulkan hari ini. 

     Siswa : Maaf ya, Bu.  

Tuturan tersebut dinilai santun dan memenuhi maksim kebijaksanaan 

karena guru memaksimalkan keuntungan pada siswa dengan memberikan waktu 

pengumpulan tugas. 

b) Maksim Kedermawanan 

Buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin dan buatlah kerugian diri 

sendiri sebesar mungkin. 

[2] Guru : Kok kamu terlihat kesulitan membawa buku-buku ini. Biar Ibu bantu 

membawakan buku-buku ini. 

     Siswa : Waduh, tidak usah, Bu. Biar saya bawa sendiri saja.  
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Tuturan tersebut dinilai santun dan memenuhi maksim kedermawanan 

karena guru membuat kerugian diri sendiri sebesar mungkin dengan menawarkan 

dirinya untuk ikut membantu siswanya dalam membawa buku-buku. 

c) Maksim Penghargaan/Pujian 

Maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa 

hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain 

atau kecamlah orang lain sesedikit mungkin dan pujilah orang lain sebanyak 

mungkin.  

[3] Guru : Tania, kamu pandai sekali dalam merangkai kata-kata untuk dijadikan 

sebuah puisi yang sangat indah seperti ini. 

     Siswa : Terima kasih, Bu.  

Tuturan tersebut dinilai santun dan memenuhi maksim penghargaan/pujian 

karena guru memaksimalkan rasa hormatnya kepada Tania yang pandai dalam 

merangkai kata-kata untuk dijadikan sebuah puisi yang indah. 

d) Maksim Kesederhanaan/Kerendahan Hati 

Pujilah diri sendiri sedikit mungkin dan kecamlah diri sendiri sebanyak 

mungkin.  

[4] Guru : David, setelah pelajaran jam ke-6, akan ada pertemuan OSIS-OSIS 

SMA se-Kota Blitar di gedung serba guna. Nanti kamu yang menjadi 

pembawa acaranya dalam pertemuan itu ya.  

     Siswa : Saya kurang bisa, Bu. 

     Guru  : Nanti Ibu ajari. 

Tuturan tersebut dinilai santun dan memenuhi maksim kesederhanaan atau 

kerendahan hati karena guru memuji diri sendiri sedikit mungkin dan mengecam 

diri sendiri sebanyak mungkin dengan mau mengajari David, seorang siswa yang 

dipilihnya untuk menjadi pembawa acara dalam pertemuan OSIS-OSIS SMA se-

Kota Blitar. 

e) Maksim Kesepakatan 

Usahakan agar kesepakatan antara diri sendiri dan orang lain terjadi 

sesedikit mungkin dan usahakan agar kesepakatan antara diri sendiri dan orang 

lain juga terjadi sebanyak mungkin.  

[5] Guru : Bagaimana dengan tugas yang Ibu berikan minggu untuk mengubah 

teks puisi ke dalam bentuk naskah drama? Mudah dan menyenangkan, 

bukan? 
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     Siswa : Iya, Bu. Tugas yang ibu berikan sangat mudah dan menyenangkan. 

Kita jadi bisa dan paham bagaimana caranya untuk mengubah teks puisi 

ke dalam bentuk lain, yakni naskah drama.  
 

Tuturan tersebut dinilai santun dan memenuhi maksim kesepakatan karena 

terjadi tingkatan kesepakatan antara guru dengan siswa mengenai tugas minggu 

lalu. 

 

f) Maksim Kesimpatian 

Kurangilah rasa antipati antara diri sendiri dan orang lain hingga sekecil 

mungkin dan tingkatkanlah rasa simpati dengan sebanyak-banyaknya antara diri 

sendiri dan orang lain.  

[6] Guru : Adakah yang tidak masuk hari ini? 

     Siswa : Ada, Bu. Dadang tidak masuk hari ini karena ia sakit thypus dan 

tengah dirawat di Rumah Sakit Budi Rahayu. 

     Guru  : Wah, kasihan sekali. Bagaimana keadaannya sekarang? Ada yang 

sudah menjenguknya? Sepulang sekolah nanti, kita jenguk bersama-

sama ya. 
 

Tuturan tersebut dinilai santun dan memenuhi maksim kesimpatian karena 

guru meningkatkan rasa simpati dengan sebanyak-banyaknya kepada muridnya, 

Dadang yang tengah sakit thypus dan tengah dirawat di rumah sakit. Guru 

mengajak murid-muridnya untuk menjenguk Dadang sepulang sekolah.  

 

PENUTUP 

Penelitian kecil ini membahasa satu masalah pokok, yaitu analisis 

kesantunan berbahasa guru bahasa Indonesia dengan siswa kelas XII bahasa 

dalam pembelajaran.  Berdasarkan pada bab yang telah disajikan sebelumnya, 

diperoleh kesimpulan pada analisis ini. Analisis kesantunan pada tuturan guru 

kepada siswanya ini dianalisis dengan mengacu pada enam maksim Leech, yaitu 

maksim kebijaksanaan atau kearifan, maksim kedermawaan, maksim penghargaan 

atau pujian, maksim kesederhanaan atau kerendahan hati, maksim kesepakatan, 

dan maksim kesimpatian.  
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ABSTRAK 
Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara komponen-

komponen pembelajaran. Dalam pembelajaran selalu melibatkan 

guru dan siswa untuk berkomunikasi dengan baik agar 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Tentunya dalam suatu 

proses pembelajaran dibutuhkan suatu model yang diterapkan pada 

proses belajar mengajar. Model tersebut dipilih untuk mendukung 

mencapai tujuan pembelajaran. Adanya model festival fabel dunia 

diharapkan dapat membantu guru dan siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam model ini siswa akan lebih aktif dan saling 

membantu terhadap teman yang kesulitan, sehingga model ini akan 

menciptakan suasana belajar yang efektif. 

 

Kata Kunci : model festival fabel dunia, teks fabel 

 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di 

kelas atau yang lain. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Komalasari (2011:57) yang 

berpendapat bahawa model merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Berdasarkan pendapat tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran 

yang telah didasarkan pada langkah-langkah pembelajaran secara sistematis 

sehingga dapat membantu siswa untuk aktif. Keaktifan siswa dapat membantu 

pencapaian tujuan pembelajaran 

Guru sebagai pengajar sebaiknya harus mengetahui model-model 

pembelajaran, sehingga guru dapat menerapkan model-model yang diketahuinya 

dalam proses pembelajaran. Dengan penggunaan model pembelajaran yang tepat 

diharapkan menghasilkan proses belajar yang efektif dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

mailto:ikapuji123@gmail.com
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Model festival fabel dunia diadaptasi dari model pembelajaran kooperatif. 

Nur (2005:1) berpendapat bahwa model kooperatif dapat memotivasi seluruh 

siswa, memanfaatkan energi sosial, dan saling bertanggung jawab dalam 

kelompok belajar. Begitupun dengan model festival fabel dunia, model ini 

melibatkan siswa dalam suatu kelompok kecil yang mengharuskan siswa bisa 

saling bekerjasama dan saling membantu sesama teman. Model Festival fabel 

dunia diharapkan dapat membantu siswa lebih giat belajar dan memotivasi siswa 

untuk belajar lebih aktif di dalam kelas.  

 

KARAKTERISTIK MODEL FESTIVAL FABEL DUNIA 

Terdapat lima karaketristik model pembelajaran festival febel dunia berikut 

ini. 

a. Pembelajaran Secara Tim 

Pembelajaran model festival fabel dinia adalah pembelajaran secara tim. Tim 

merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu tim harus 

membuat agar setiap siswa dalam kelompoknya belajar semua anggota tim 

harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itulah 

maka kriteria keberhasilan ditentukan oleh keberhasilan tim. 

b. Manajemen Pembelajaran Kooperatif 

Didasarkan pada manajemen pembelajaran kooperatif karena model 

pembelajaran festival fabel dunia diadaptasi dari pembelajaran kooperatif. 

Managemen kooperatif mempunyai empat fungsi pokok yaitu perencanaan, 

pelaksanaa, organisasi dan kontrol. Perencanaan menunjukkan bahwa 

pembelajaran vestifal fabel dunia memerlukan perencanaan yang matang agar 

proses pembelajaran berjalan secara efektif. Pelaksanaan menunjukkan bahwa 

pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, melalui 

langkah-langkah yang sudah ditentukan. Organisasi menunjukkan bahwa 

pembelajaran merupakan pekerjaan bersama antar setiap anggota kelompok, 

oleh karena itu perlu diatur tugas dan tanggung jawab setiap anggota 

kelompok. Kontrol menunjukkan bahwa dalam pembelajaran perlu ditentukan 

kriteria keberhasilan baik melalui tes maupun non tes. 
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c. Kemauan untuk Bekerja Sama  

Kemauan untuk bekerja sama ditentukan oleh keberhasilan setiap kelompok 

oleh seab itu pronsip kerjasama perlu ditekankan pada proses pembelajaran 

seperti pembelajaran kooperatif.  

d. Keterampilan Bekerja Sama 

Kemauan unutk bekerjasama itu kemudian diptaktikkan melalui aktivitas dan 

kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan kerjasama untuk itu siswa 

perlu didorong untuk ikut dan sanggup berinteraksi berbagai hambatan, 

berinteraksi, dan berkomunikasi, sehingga siswa dapat menyampaikan ide, 

dan mengemukakan pendapat dan memberikan kontribusi keberhasilan 

kelompok. 

e. Face to Face Promotive Interaction 

Face to face promotive interaction atau interaksi promotif yaitu interaksi 

yang langsung terjadi antara siswa tanpa adanya perantara. Unsur ini penting 

untuk menghasilkan. Dalam unsur ini berarti mengkoordinasikan kegiatan 

siswa dalam pencapaian peserta didik, maka hal yang berpu dilakukan yaitu: 

saling mengenal dan mempercayai, mampu berkomiikasi secara akurat dan 

tidak ambisius, saling menerima dan mendukung. 

Terkait dengan model pembelajaran ini, Ismail (2003:21) menyebutkan 

enam langkah dalam pembelajaran kooperatif. Begitupun model pembelajaran 

festival dunia. Keenam langkah tersebut dipaparkan sebagai berikut. 

Fase 

ke- 
Indikator Langkah Guru 

1 
Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan memotivasi siswa belajar, 

2 

Menyampaikan 

informasi 

guru menyampaikan informasi kepada 

siswa dengan jalan mendemontrasikan atau 

lewat bahan bacaan 

3 
Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 
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kelompok-kelompok 

belajar 

membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien 

4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan 

tugas 

5 

Evaluasi guru mengevaluasi hasil belajar terkait 

maetri yang sudah dipelajari atau masing-

masing kelompok presentasikan hasil 

kerjanya 

6 

Memberikan 

penghargaan 

guru mencari cara untuk menghargai upaya 

atau hasil belajar individu maupun 

kelompok. 

TUJUAN MODEL PEMBELAJARAN FESTIVAL FABEL DUNIA 

Tujuan pembelajaran festival fabel dunia yaitu ingin mencapai hasil yang 

maksimal yakni dengan meningkatkan nilai siswa dan perubahan yang 

berhubungan dengan hasil belajar, dapat menerima secara luas dari orang lain 

meskipun berbeda ras, budaya kelas sosial serta kemampuan dan ketidak 

mampuannya. Mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi 

untuk saling berinteraksi dengan teman lainnya. 

 

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PEMBELAJARAN FESTIVAL FABEL 

DUNIA 

Kelebihan dalam proses pembelajaran festival fabel dipaparkan berikut ini. 

a. Dengan mengadaptasi dari pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran secara 

berkelompok maka setiap anggotasapat saling melengkapi dan membantu 

menyelesaikan tuagas sehingga setiap siswa tidak merasa terbebani apabila 

tidak dapat mengerjakan soal 

b. Pembelajaran festival dunia sangat cocok untuk menyelsesaikan masalah-

masalah yang menbutuhkan pemikitan bersama 

c. Siswa akan lebih mudah mamahami mamahami materi yang disampaikan 

karena bekerjasama dengan teman-temannya dalam kelompok 
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d. Memupuk rasa pertemanan dan solidaritas sehingga dinatara anggotanya akan 

terjadi hubungan yang positif 

e. Adanya keberagaman pemikiran maka akan memperluas wawasan siswa 

dalam kelompok belajar. 

Selain memiliki kelebihan tentunya model festival favel dunia juga memiliki 

kekurangan berikut ini. 

a. Jika dalam kelompok tidak dapat bekerja sama dengan baik maka akan 

terjadi perselisihan antar siswa karena adanya berbagai perbedaan 

b. Dalam kelompok belajar terkadang ada yang mendominasi kelompok dan 

ada juga yang diam sehingga pembagian tugas tidak merata 

c. Penerapan model festival febel dunia membutuhkan waktu yang lebih 

lama karena siswa harus berdiskusi terlebih dahulu untuk menyatukan 

pendapat dan pendapat bersama 

d. Sebagaian pengatahuan yang didapat terbatas  

SIMPULAN 

Model festifal fabel dunia merupakan model pembelajaran yang diadaptasi 

dari pembelajaran kooperatif learning. Model festifal fabel dunia melibatkan 

penempatan siswa pada kelompok kecil kemudian guru memberikan tugas kepada 

kelompok tersebut. Dengan adanya model pembelajaran festival dunia diharapkan 

akan membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu dalam model ini siswa 

diharapkan aktif dalam kelompok dan peran guru dalam diskusi kelas sangat 

penting agar dapat membangkitkan minat belajar siswa. 
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ABSTRAK 

Menulis puisi merupakan proses penuangan ide, pikiran, perasaan 

dalam bentuk tulisan yang padat, berisi, dan penuh makna. Menulis 

puisi bertujuan agar siswa mampu merangkai kata-kata yang 

singkat, padat, dan bermakna serta dapat dinikmati pembaca. 

Sejauh ini, kemampuan siswa dalam menulis puisi juga masih 

rendah karena beberapa faktor yang salah satunya model 

pembelajaran yang dipilih kurang sesuai, kurang menggali potensi 

siswa, dan kurang menyenangkan siswa dalam belajar. Melihat 

keadaan sekarang yang segala sesuatu berhubungan dengan dunia 

teknologi. Oleh karena itu,  perlu adanya model pembelajaran yang 

menarik dan berintegrasi dengan kemajuan teknologi sekarang. 

Model itu adalah model pembelajaran Batu Puisi. Model Batu Puisi 

ini dikembangkan untuk membuat pembelajaran menyenangkan, 

memudahkan siswa dalam menulis puisi, dan melatih kreativitas 

siswa dalam membuat video puisi dengan aplikasi power director 

yang kemudian diunggah di media sosial untuk 

mempublikasikannya bagi orang lain.  

 

Kata Kunci: menulis puisi, model Batu Puisi, langkah model Batu 

Puisi,  tujuan model Batu Puisi 

   

PENDAHULUAN  

Menulis merupakan salah satu keterampilan dalam berbahasa selain 

membaca, menyimak dan berbicara. Menulis menurut Widodo (1993: 2) adalah 

proses menuangkan atau  memaparkan informasi yang berupa pikiran, perasaan, 

atau kemauan dengan menggunakan wahana bahasa tulis berdasarkan tataan 

tertentu sesuai  dengan kaidah bahasa yang digunakan penulis. Jadi menulis 

adalah proses penggabungan ide, pikiran, dan perasaan yang diwujudkan dalam 

sebuah tulisan baik fiksi maupun non fiksi.  

Menulis puisi merupakan  proses kreatif  yang  tidak mudah. Hal itu 

disebabkan dalam menulis puisi dibutuhkan ide, perasaan maupun pikiran kreatif 
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untuk menghasilkan puisi yang menarik bagi pembaca. Menulis puisi menjadi 

salah satu tuntutan dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum 2013.  

Pembelajaran menulis puisi sesuai dengan KD 4.17 menulis puisi dengan 

memerhatikan unsur pembangunnya. Tujuan dari pembelajaran menulis puisi  ini 

adalah untuk menggali potensi yang dimiliki siswa dan melatih kemampuan siswa 

dalam menggabungkan sebuah ide dan perasaan dalam sebuah tulisan. Menulis 

puisi juga bertujuan agar siswa mampu merangkai kata-kata yang singkat, padat, 

dan bermakna serta dapat dinikmati pembaca. Menulis puisi juga merupakan suatu 

bentuk ungkapan perasaan maupun pikiran yang dituliskan sehingga orang lain 

juga akan menjadi tahu apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan penulis.  

Pembelajaran menulis puisi untuk siswa kelas X SMA bukanlah pelajaran 

yang mudah dan secara singkat mampu menghasilkan tulisan begitu saja. Menurut 

Syarif (2009:14) keterampilan menulis merupakan kemampuan yang komplek, 

keterampilan menulis condong ke arah skill atau praktik, keterampilan menulis 

bersifat mekanistik dan penguasaan keterampilan menulis harus melalui kegiatan 

yang bertahap atau akumulatif. Bagi siswa menulis puisi merupakan sesuatu hal 

yang sulit karena tidak ada ide untuk menulis,  kesulitan untuk menggunakan 

pilihan kata yang tepat, guru yang kurang memberikan contoh atau pengarahan 

kepada siswa, model pembelajaran yang kurang menyenangkan sehingga siswa 

mudah jenuh sebelum menulis, dan kurangnya pemanfaatan media yang bisa 

menggali ide atau potensi siswa. Sebagian besar siswa memanfaatkan kecangihan 

teknologi dan kemudahan mencari informasi dengan internet untuk menulis puisi 

tanpa harus memikirkan baik-baik dan menulis secara original.  

Pada  penelitian yang berjudul Pembelajaran Menulis Puisi pada Siswa 

Kelas X SMA Negeri 4 Bandung dengan Menggunakan MetodeExperiential 

learning oleh Fanji Triansyah, diperoleh hasil bahwa kemampuan menulis siswa 

masih jauh dari harapan karena nilai masih jauh dari rata-rata kemudian 

menerapkan metode experiental learning agar mengalami peningkatan dalam 

menulis puisi. Penelitian selanjutnya  yang berjudulMenulis Puisi dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Paikem Gembrot oleh Eneng Astriani, hasil 

awal diperoleh data bahwa kemampuan menulis puisi siswa masih rendah dan 
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oleh karena itu diterapkan model pembelajan paikem gembrot yang diharapkan 

bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi.  

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan masih rendahnya 

kemampuan siswa dalam menulis puisi, maka perlu adanya model pembelajaran 

yang aktif, kreatif, dan menyenangkan agar siswa mudah menemukan ide dan 

menulis puisi. Mengingat sekarang kemajuan teknologi sudah cepat dan sudah 

canggih maka model pembelajaran akan menjadi lebih efektif bila dikolaborasikan 

dengan kecanggihan teknologi sekarang agar siswa menjadi lebih mudah belajar 

dan menjadi terfasilitasi. Salah satu model pembelajaran yang bisa dikembangkan 

dan digunakan adalah model Batu Puisi yang diintegrasikan dengan aplikasi 

power director. Model pembelajaran yang memudahkan siswa menemukan ide 

untuk menulis dan menyenangkan adalah model yang disenangi siswa dan yang 

diharapkan siswa. Selain itu, model pembelajaran yang bisa memanfaatkan 

kecangihan teknologi sekarang adalah model pembelajaran yang sangat 

diharapkan karena mampu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, 

dalam artikel ini dijelaskan model pembelajaran Batu Puisi yang bisa menggali 

ide menulis puisi siswa dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan 

menggunakan aplikasi power director untuk membuat video puisi yang bisa 

menyenangkan dan menjadi ungkapan perasaan atau pikiran siswa. Seperti yang 

diungkapkan Asih (2016:54) melalui model pembelajaran yang dinamis 

diharapkan akan tercipta suatu bentuk komunikasi lisan antara peserta didik yang 

terpola melalui ketrampilan menyimak, berbicara,membaca, dan menulis sehingga 

suasana pembelajaran terhindar dari kejenuhan.  

Melalui model ini diharapkan dapat memudahkan siswa dalam menulis 

puisi dan bisa menuangkan segala bentuk ekspresi dan pikiran siswa dalam 

menulis puisi. Model ini juga akan menyenangkan karena model ini selain 

menulis puisi berdasarkan stimulus cerita inspiratif juga menggunakan power 

director untuk membuat video puisi yang menarik. Dengan langkah ini akan 

menjadikan siswa lebih kreatif dan inovatif dalam membuat video puisi.  
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PEMBAHASAN 

Hakikat Puisi 

 Secara etimologis istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poites, yang 

artinya membangun, pembentuk, pembuat. Dalam bahasa latin dari kata poeta, 

yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Herman J. 

Waluyo (2003:1), menyatakan bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa 

yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan 

pemilihan kata-kata kias (imajinatif). Jadi, puisi adalah salah satu bentuk karya 

sastra yang pendek dan singkat yang berisi ungkapan isi hati, pikiran, dan 

perasaan pengarang yang padat yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan 

memanfaatkan segala daya bahasa secara pekat, kreatif, dan imajinatif. Seperti 

yang diungkapkan Kosasih (2006) puisi adalah bentuk karya sastra yang 

menggunakan kata-kata yang indah dan  kaya makna.  

Jenis-Jenis Puisi 

Menurut Samosir (2013:19) puisi dapat dibedakan menjadi sepuluh jenis, 

yaitu (1) puisi epik, puisi yang mengandung cerita kepahlawanan yang 

berhubungan dengan legenda, kepercayaan maupun sejarah, (2) puisi naratif, puisi 

yang mengisahkan peristiwa dan di dalamnya terdapat unsur tokoh yang menjadi 

pelaku dengan perwatakannya, kejadian dan setting, (3) puisi lirik, yaitu puisi 

yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan segala macam endapan 

pengalaman, sikap maupun suasana batin sang penyair, (4) puisi dramatik, yaitu 

puisi yang secara objektif menggambarkan perilaku seseorang baik lewat lakon, 

dialog, maupun monolog sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu, 

(5) puisi dikdaktik, yaitu puisi yang mengandung nilai-nilai kependidikan yang 

umumnya ditampilkan secara eksplisit, (6) puisi satirik, yaitu puisi yang 

mengandung sindiran atau kritik tentang kepincangan masalah kehidupan, 

kelompok maupun masyarakat, (7) puisi roman, yaitu puisi yang berisi cerita 

percintaan terhadap sang kekasih, (8) puisi eligi, puisi ratapan yang 

mengungkapkan rasa pedih dan kedukaan seseorang, (9) puisi ode, yaitu puisi 

yang berisi pujian terhadap seseorang yang memiliki jasa atau sikap 
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kepahlawanan, dan (10) puisi hymne, yaitu puisi yang berisi pujian kepada Tuhan 

maupun ungkapan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air.  

Unsur Fisik dan Batin Puisi 

Secara umum puisi memiliki dua unsur yaitu unsur fisik dan unsur batin 

puisi (Samosir, 2013:20). Unsur fisik terdiri dari diksi, pengimajian/imaji, kata 

konkret, majas, rima, dan tipografi. Pertama, diksi. Diksi adalah pemilihan kata-

kata yang digunakan oleh penyair dalam puisi karena puisi adalah bentuk karya 

sastra yang sedikit kata-kata, tetapi dapat mengungkapkan banyak hal maka kata-

kata dalam puisi harus dipilih secermat mungkin. Kedua, pengimajian/imaji. 

Mengimajian merupakan kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan 

pengalaman indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Hal ini 

seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan langsung apa 

yang digambarkan oleh penulis dalam puisinya. Imaji ini diklasifikasikan menjadi 

tiga, yaitu auditif (imaji suara), visual (imaji penglihatan), dan taktil (imaji raba 

atau sentuh). Ketiga, kata konkret. Kata konkret yaitu kata yang dapat ditangkap 

dengan indra, memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan 

dengan kiasan atau lambang, misalnya kata konkret ―Salju‖ melambangkan 

kebekuan cinta atau kehampaan hidup. Kata konkret dalam puisi dapat membantu 

pengarang dalam menyampaikan maksud yang tersembunyi.  

Keempat, majas. Majas yaitu bahasa kias yang dapat meningkatkan efek 

dan menimbulkan konotasi tertentu. Daya pelukisan atau majas dapat diciptakan 

melalui penggunaan kata-kata kiasan yang disebut gaya bahasa. Gaya bahasa ini 

dibedakan menjadi empat, gaya bahasa perbandingan, gaya bahasan sindiran, gaya 

bahasa penegasan, dan gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa perbandingan 

meliputi metamorfosa (perbandingan secara langsung), personifikasi (benda-

benda mati seolah-olah hidup), asosiasi (perbandingan menggunakan kata banding 

bagaikan), alegori (perbandingan secara utuh/perumpamaan), simbolik (lambang), 

tropen (kesejajaran arti), metonimia (berbicara menggunakan nama merek 

terkenal), litotes (merendah), sinekdoke (pars pro toto dan totem pro parte atau 

sebagian untuk seluruh dan seluruh untuk sebagian), eponim (melukiskan sifat 

terkenal), hiperbola (berlebihan), eufimisme (penghalus), alusio (kata kias 
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sebagian), antonomasia (memakai ciri fisik sebagai panggilan), perifrasis 

(penguraian). Gaya bahasa sindirian meliputi ironi (menyatakan kebalikan), 

sinisme (sindiran kasar), dan sarkasme (mengejek dengan kata kasar). Gaya 

bahasa penegasan yang meliputi pleonasme (mendua arti), repetisi (pengulangan), 

paralelisme (anafora dan epifora atau kata ulang awal dan kata ulang di akhir 

kalimat), tautologi (penggunaan dua atau lebih kata sinonim secara berurutan), 

klimaks (meningkat), anti klimaks (urutan gagasan dari atas ke bawah), inversi 

(predikat berada di awal kalimat, misalnya besar sekali gajimu), elipsis (subjek 

dan predikat tidak disebut, misalnya pergilah!) retoris (memengaruhi dan 

memotivasi), koreksio (membenarkan kembali hal yang salah), asindeton 

(mengurutkan benda secara berurutan tanpa kata penghubung), polisindenton 

(pengunaan kata penghubung), interupsi (penggunaan tanda sisipan), eksklamasio 

(kata seru), enumerasio (pelukisan peristiwa), preterito (seolah meraahasiakan 

sesuatu). Gaya bahasa pertentangan meliputi paradoks (pertentangan nyata yang 

menggunakan kata pembanding misal tetapi), antitesis (paduan kata yang 

berlawan arti), kontradiksionin terminis (mempertentangkan hal yang sudah 

diucapkan semula), dan  anakronisme (dalam uraian sesuatu yang tidak sesuai 

sejarah).  

Kelima, rima. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi baik awal, tengah, 

maupun akhir baris puisi.  Keenam, tipografi. Tipografi (perwajahan puisi) inilah 

yang membedakan puisi dengan karya sastra lain. Tipografi adalah bentuk puisi 

seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, hingga baris puisi tidak selalu 

dimulai dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda titik.  

Unsur batin puisi meliputi tema, amanat, dan nada dan suasana. Tema 

adalah gagasan utama/ide dasar yang mewakili keseluruhan, pokok persoalan 

yang diungkapan oleh penyair dalam puisinya. Amanat adalah pesan atau maksud 

yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Biasanya berisi nasihat, 

ajaran-ajaran, dan tujuan-tujuan. Nada dan suasana yakni sikap penyair terhadap 

pembacanya, pembacaan puisi dengan memerhatikan intonasi tinggi dan tinggi 

rendahnya nada.  
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Proses Kreatif Menulis Puisi 

Dalam menulis puisi pasti akan melewati serangkaian kegiatan kreatif. 

Secara umum, proses kreatif menulis puisi ada empat tahap, yaitu tahap penentuan 

ide, pengendapan, penulisan, serta editing dan revisi.  Pertama, pencarian ide atau 

inspirasi. Inspirasi yaitu sesuatu yang menyentuh rasa atau jiwa yang membuat 

seseorang ingin mengabadikan dan mengekspresikannya dalam puisi. Ide yang 

berupa segala kejadian yang ditangkap panca indera, sesuatu yang menimbulkan 

efek rasa sedih, senang, bahagia, marah, dan sebagainya. Ide atau inspirasi 

haruslah dipanggil, dicari, dan diburu dengan cara menyensitifkan panca indra 

dalam memaknai setiap kejadian dan fenomena yang ada di sekiling. Kedua, 

pengendapan atau perenungan. Proses pengendapan ini berkaitan dengan ide ini 

mau dibuat apa. Dalam puisi yang utama adalah perenungan dalam hal kata-kata 

yang tepat, diksi, puitik, maupun yang mengandung makna yang dalam dan 

kompleks. Proses pengendapan ide umumnya bersifat respon spontan. Artinya 

ketika mendapatkan ide maka perasaan dan pikiran langsung berimajinasi 

kemana-mana. Ketiga, penulisan. Setelah menemukan ide dan mengalami proses 

pengendapan atau perenungan langsung saja menuliskannya dalam bentuk puisi. 

Membiarkan segalanya tertulis apa adanya. Keempat, editing dan revisi. Editing 

berkaitan dengan pembetulan pada puisi yang diciptakan pada aspek bahasa, baik 

salah ketik, pergantian kata, sampai kalimat, bahkan tata tulis. Sedangkan revisian 

berkaitan dengan pengantian isi atau subtansi. Proses editing dan revisi dapat 

dilakukan dengan membaca kembali pelan-pelan puisi itu, perbaiki aspek bahasa 

jika ada kesalahan dan kembali membaca dengan cermat.  

Hakikat Model Pembelajaran Batu Puisi 

 Model Batu Puisi adalah sebuah model yang berasal dari singkatan baca, 

tulis, dan unggah teks puisi, untuk pembelajaran menulis puisi yang menerapkan 

proses membaca sebuah teks kisah inspiratif, kemudian mencatat hal-hal yang 

diambil dari bacaan, menuliskan menjadi puisi, membuat video dari puisi yang 

dibuat dengan power director, dan menggunggahnya ke media sosial. Model 

pembelajaran Batu merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan 

pembelajaran membaca, menulis, dan berkreasi dengan musik dalam video. 
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Model Batu ini model yang menyenangkan dan tidak membosankan karena siswa 

diajak untuk berkreasi dalam menulis puisi dan membuat video kemudian di 

unggah di akun media sosialnya. Model Batu ini memanfaatkan dan 

mengintegrasikan dengan teknologi dan aplikasi yang sudah berkembang di era 

digital ini.  

Landasan Teoretis Model Batu Puisi 

 Mengembangkan model pembelajaran tidak bisa begitu saja, model 

pembelajaran Batu puisi ini terbentuk dengan mengadaptasi model pembelajaran 

Project Based Learning  dan model pembelajaran e-learning.Model pembelajaran 

Batu Puisi mengadaptasi dari model Project Based Learning  dan model 

pembelajaran e-learningkarena dalam model pembelajaran ini, siswa membuat 

produk atau menghasilkan sebuah karya berupa puisi dan puisi itu kemudian 

dibuat video puisi yang kemudian mengadaptasi model pembelajaran e-learning 

karena dalam model Batu Puisi ini memanfaatkan teknologi yang ada sekarang 

dan berkaitan juga dengan internet terlebih memanfaatkan media sosial yang 

sedang marak digandrungi oleh para remaja atau siswa sekarang.  

Menurut Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana (2009: 30) model 

pembelajaran Project Based Learning adalah pendekatan pembelajaran yang 

memperkenankan peserta didik untuk bekerja mandiri dalam mengkonstruksi 

pembelajarannya dan mengkulminasikannya dalam produk nyata. Sedangkan 

menurut Trianto (2014: 42) Project Based Learning adalah sebuah model atau 

pendekatan pembelajaran yang inovatif, yang menekankan belajar kontekstual 

melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Model pembelajaran project-based 

learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai 

sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan. Model project-based learning lebih menekankan pada kegiatan belajar 

yang relatif berdurasi panjang, holistik-interdisipliner, perpusat pada pebelajar, dan 

terintegrasi dengan praktik dan isu-isu dunia nyata. Seperti model BATU PUISI ini, 

lebih menekankan pada kegiatan belajar yang berdurasi lebih panjang, berpusat pada 

siswa, praktik, dan menghasilkan sebuah karya. 

Rosenberg (2001) menekankan bahwa e-learning merujuk pada 

penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat 
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meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini senada dengan Cambell 

(2002) dan Kamarga (2002) yang intinya menekankan penggunaan internet dalam 

pendidikan sebagai hakekat e-learning. Bahkan Onno W. Purbo (2002) 

menjelaskan bahwa istilah ―e‖ atau singkatan dari elektronik dalam e-learning 

digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk 

mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi elektronik internet. Internet, 

Intranet, satelit, tape audio/video, TV interaktif dan CD-ROM adalah sebagian 

dari media elektronik yang digunakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa e-

learningadalah bentuk pembelajaran konvensional yang dituangkan dalam format 

digita melalui teknologi internet. Model Batu Puisi ini mengadaptasi dari model e-

learning karena memang pada model Batu Puisi ini memanfaatkan internet dan 

memanfaatkan barang elektronik yang ada sekarang terlebih memanfaatkan benda 

digital.  

Langkah-Langkah Model Batu Puisi 

Pertama,guru menyiapkan beberapa teks kisah inspiratif yang bisa diambil 

dari buku kumpulan kisah inspiratif  kick andy atau yang lainnya. Guru 

menyiapkan lebih dari lima teks.  

Kedua, guru membawa teks ke dalam kelas saat pembelajaran dan 

menempatkan atau menempelkan teks pada beberapa tempat atau bisa diletakkan 

dimeja tertentu asalkan bisa dijangkau siswa. 

Ketiga, guru membacakan beberapa judul teks yang sudah disiapkan saat 

memasuki inti pembelajaran.Kemudian siswa memilih teks dari yang dibacakan 

guru sesuai dengan keinginannya (teks terlampir).  

Keempat,siswa mencari judul teks tersebut dan membacanya dalam hati dalam 

waktu 10-12 menit.  

Kelima, siswa mencatat hal-hal penting dalam teks terutama tentang amanat 

dari teks yang dibaca ataupun mencatat hal-hal menarik yang perlu diungkapkan 

dalam teks seperti perjuangan hidup, gaya hidup dan sebagainya dalam peta 

konsep yang disediakan guru  (peta konsep untuk panduan  mencatat terlampir) 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

757 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

Keenam, siswa menyusun puisi berdasarkan hal-hal  penting dalam teks yang 

sudah ditemukan dan yang dicatat pada lembar peta konsep sebagai panduan 

mencatat dan menulis kerangka puisi.  

Ketujuh, siswa menuliskan puisi berdasarkan hasil membaca dan mencatat 

kisah inspiratif.  

Kedelapan,setelah menuliskan puisi, kemudian siswa membuat video dari 

puisi yang sudah dibuatnya dengan aplikasi power director baik di HP maupun 

laptop. 

Kesembilan, siswa mengunggah hasil membuat video puisi ke akun media 

sosial yang  dapat dilihat orang atau publik.  

 

Tujuan Model Batu Puisi 

 Model pembelajaran Batu Puisi ini merupakan model yang dikembangkan 

untuk (1) membantu siswa dengan mudah untuk menemukan ide dalam menulis 

puisi dengan membaca teks kisah inspiratif, (2) membantu siswa untuk mudah 

menulis puisi, (3) menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak 

membosankan bagi siswa, (4) membantu siswa untuk bisa berekspresi dalam 

menuangkan ide menulis, (5) membantu siswa untuk bermain kata, suara, dan 

gambar dalam membuat video puisi, (6) melatih siswa untuk kreatif, inovatif, dan 

berseni karena membuat  video puisi, dan (7) memanfaatkan media sosial dan 

aplikasi untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.   

 

Karakteristik Model Batu Puisi 

Model pembelajaran project based learning memiliki karakteristik 

kegiatan belajar yang (1) relatif berdurasi panjang, holistik-interdisipliner, (2) 

perpusat pada pebelajar, (3) terintegrasi dengan praktik dan isu-isu dunia nyata,  

(4) memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas 

belajar, (5) melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan (5) pada akhirnya 

menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. 

Model pembelajaran e-learning memiliki beberapa karakteristik, yaitu 

(1)memanfaatkan jasa teknologi elektronik; di mana guru dan siswa, siswa dan 
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sesama siswa atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif 

mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler, (2) memanfaatkan 

keunggulan komputer (digital media dan computer networks), (3) menggunakan 

bahan ajar bersifat mandiri (self learning materials) disimpan di komputer 

sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang 

bersangkutan memerlukannya, dan (4) memanfaatkan jadwal pembelajaran, 

kurikulum, hasil kemajuan belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi 

pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer.  

Berdasarkan karakteristik kedua model antara project based learning dan 

e-learning dan model Batu Puisi ini merupakan adaptasi dari kedua model itu, 

makakarakteristik model Batu Puisi ini adalah (1) model pembelajaran berpusat 

pada siswa, (2) model pembelajaran memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

merancang hasil produknya berupa puisi video, (3) memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk berkolaborasi, (4) memiliki produk hasil akhir yang bisa 

dinikmati atau dibaca orang lain, (5)memanfaatkan jasa teknologi elektronik, (6) 

memanfaatkan jaringan internet, (7) memanfaatkan aplikasi canggih seperti power 

director dan media sosial, dan (8) memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena 

mengunggah dan membuat video puisi tidak harus di sekolah sehingga bisa 

dimana saja dan kapan saja tak lekang oleh waktu.  

 

Kelebihan dan Kekurangan Model Batu Puisi 

 Model pembelajaran Batu Puisi ini dikembangkan dan bisa diterapkan 

dalam pembelajaran karena model pembelajaran Batu Puisi ini memiliki 

kelebihan, yaitu (1) dapat dengan cepat menemukan ide dalam menulis puisi, (2) 

lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran dan memang difokuskan kepada 

siswa, (3) kegiatan belajar mengajar menjadi menyenangkan dan berkesan karena 

siswa menulis dari hasil membaca teks kisah inspiratif dan menyenangkan karena 

membuat video puisi berdasarkan puisi yang telah dibuatnya, (4) melatih aktif, 

kreatif, dan inovatif siswa, (5) menjadikan guru lebih aktif, kreatif, dan inovatif 

yang sesuai dengan perkembangan anak di era sekarang, dan (6) memotivasi 
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siswa untuk berpikir kearah yang lebih baik melalui kisah-kisah inspiratif yang 

dibaca dan dituliskan menjadi puisi serta memotivasi siswa untuk senang belajar.  

 Model Batu Puisi ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu (1) model 

ini perlu perencanaan yang matang dan perencanaan yang cukup panjang, (2) 

memerlukan fasilitas yang mungkin tidak semua sekolah memiliki atau tidak 

semua siswa memilikinya, (3) memerlukan kesabaran dan ketelatenan guru dan 

siswa saat membuat video puisi, dan (4) guru harus kreatif dan harus bisa 

beberapa aplikasi yang mendukung pembuatan video puisi. 

 

Konteks Pemakaian dan Sarana PendukungModel Pembelajaran Batu Puisi   

 Model pembelajaran Batu Puisi ini diaplikasikan dalam pembelajaran 

individu dan bahkan bisa juga untuk pasangan atau kerja kelompok. Model ini 

dikhususkan untuk ketrampilan menulis puisi dan hasil menulis puisi itu dibuat 

video puisi kemudian diunggah di akun media sosial. Apabila model 

pembelajaran ini digunakan untuk pembelajaran di luar pembelajaran puisi bisa 

saja asalkan guru bisa menyesuaikan model yang dipilih dengan KD ataupun teks 

yang dipelajari. Model ini dapat digunakan pada kelas yang siswanya aktif bahkan 

pada kelas pasif pun bisa digunakan karena melatih menulis dan mengembangkan 

video puisi secara individu. Model ini akan menyenangkan dan akan berkesan 

dalam pembelajaran karena proses yang dijalani tidak menjenuhkan dan prosesnya 

melatih kreativitas dan melatih ketelatenan.  

 Pada pembelajaran, model, media, bahan ajar saling mendukung dan 

saling terkait karena mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Model 

pembelajaran Batu Puisi ini memerlukan sarana pendukung pelaksanaan 

pembelajaran seperti laptop/komputer yang terdapat aplikasi power director, 

gawai yang bisa dipasang aplikasi power director, jaringan internet yang bisa 

mendukung siswa untuk mengunggah hasil video puisi yang dibuatnya ke akun 

media sosial, dan membutuhkan LCD untuk menampilkan beberapa karya. 

Apabila dalam sebuah sekolah kurang mendukung dari segi fasilitas, guru bisa 

mengkreasikan model ini sehingga tetap bisa berjalan walau fasilitas tidak terlalu 
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mendukung. Misalkan puisi yang sudah ditulis dibentuk antologii atau dipasang di 

ruang publik yang penting sudah berani menunjukkannya ke ruang publik.  

 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil paparan mengenai model pembelajaran Batu Puisi, 

dapat disimpulkan bahwa model Batu Puisi adalah sebuah model yang berasal dari 

singkatan baca, tulis, dan unggah teks puisi, untuk pembelajaran menulis puisi 

yang menerapkan proses membaca sebuah teks kisah inspiratif, kemudian 

mencatat hal-hal yang diambil dari bacaan, menuliskan menjadi puisi, membuat 

video dari puisi yang dibuat dengan power director, dan menggunggahnya ke 

media sosial. Model pembelajaran ini diharapkan mampu membantu siswa untuk 

menemukan inspirasi dalam menulis puisi dan kreatif dalam menulis puisi. Model 

ini merupakan model yang sudah mengintegrasikan pembelajaran dengan 

kecanggihan teknologi yang ada saat ini.  
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ABSTRAK 

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan edukasi dalam cerpen 

profetik untuk membangun karakter peserta didik. Berdasarkan 

kajian yang dilakukan, ada tiga pilar nilai ilmu sosial profetik yang 

terkandung dalam kumpulan cerpen karya Kuntowijoyo yaitu: Amar 

Ma‘ruf (humanisasi), Nahi Munkar (liberalisasi), dan tu‘minuna 

bilah (transendensi). Hasil bahasan didapat bahwa edukasi yang 

terkandung di dalam cerpen profetik karya Kuntowijoyo meliputi: 

(1) nilai kepribadian, (2) nilai moral, (3) nilai religius, dan (4) nilai 

sosial. 
 

Kata Kunci: edukasi, profetik, cerpen, karakter 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha menyiapkan sumber daya manusia untuk 

dapat secara mandiri dan cerdas memecahkan dan menyelesaikan masalah 

kehidupan, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Pendidikan mampu 

menjadi investasi sosial bagi seseorang dan menjadi investasi besar bagi sebuah 

kemajuan bangsa (Hardiyanto, 2016:1). Suatu karya sastra tidak dapat dilepaskan 

dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya, artinya karya sastra bisa 

memperkaya kehidupan rohaniah atau pengalaman batin seseorang. Salah satu 

manfaat dari karya sastra adalah perannya bagi pembinaan mental manusia atau 

pembentukan karakter manusia (bangsa). Tujuan pendidikan adalah untuk 

mengembangkan kapasitas otak manusia dan untuk mengkoordinasikan ekspresi 

mereka agar semakin maju dan berkembang. 

Pendidikan memberikan kontribusi yang layak untuk hidup dengan 

membuat kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Salah satu 

pendidikan yang berkonstribusi dalam mengubah sikap dan tata laku manusia 

adalah pendidikan sastra. Pendidikan sastra diberikan dengan tujuan peserta didik 

tidak hanya diajak untuk memahami dan menganalisis berdasarkan bukti nyata 

mailto:rahmaanugraheny18@gmail.com
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yang ada di dalam karya sastra dan kenyataan yang ada di luar sastra, tetapi juga 

diajak untuk mengembangkan sikap positif terhadap karya sastra. Pendidikan 

semacam ini akan mengembangkan kemampuan pikir, sikap, dan keterampilan 

peserta didiknya (Siswanto, 2013:155). Pendidikan karakter, pendidikan moral, 

atau pendidikan budi pekerti itu dapat dikatakan sebagai usaha manusia untuk 

menjadikan dirinya sebagai manusia yang berakhlak mulia, manusia yang 

berkeutamaan. Dengan demikian, pendidikan karakter hakikatnya merupakan 

pendidikan profetik. Pembinaan karakter bangsa berkaitan dengan usaha 

peningkatan kesanggupan rohaniah untuk menghayati segala segi kehidupan dan 

tata nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai 

kebahagiaan hidup lahir batin (Kuntowijoyo, 2013:VII). 

Kata ―profetik‖ berasal dari bahasa Inggris ―prophetical‖ yang 

mempunyai makna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi. Sifat 

nabi yang dimaksud yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang 

ideal secara spiritual-individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, 

membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa 

henti melawan penindasan. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim melawan Raja 

Namrud, Nabi Musa melawan Fir‘aun, Nabi Muhammad yang membimbing kaum 

miskin dan budak belia melawan setiap penindasan dan ketidakadilan mempunyai 

tujuan untuk menuju ke arah pembebasan (Hardiyanto, 2016:13)  

Salah satu cendikiawan penggagas sastra profetik yang dituangkan dalam 

karya-karyanya adalah Kuntowijoyo. Sastra profetik biasanya disangkut-pautkan 

dengan sastra dakwah karena keduanya mempunyai kemiripan, yaitu bergerak 

dalam bidang keagamaan. Dua prinsip pokok yang menopang konsep sastra 

profetik adalah kesadaran kemanusiaan dan kesadaran ketuhanan. Sastra profetik 

meski kental dengan gagasan dan pesan nilai tertentu, karyanya tidak tampil 

sebagai dakwah. Kuntowijoyo (2005) mengemukakan bahwa sastra profetik 

memiliki kaidah-kaidah yang memberikan dasar kegiatannya karena ia tidak 

hanya menyerap, mengekspresikan, tetapi juga memberi arah realitas. Sastra 

dihadapkan pada realitas untuk melakukan kritik dan penilaian sosial budaya 

secara beradab. Secara normatif-konseptual, paradigma profetik versi 
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Kuntowijoyo didasarkan pada Surat Ali-Imran ayat 110 yang artinya: ―Engkau 

adalah umat terbaik yang diturunkan/dilahirkan ditengah-tengah manusia untuk 

menyuruh kepada yang ma‘ruf dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada 

Allah‖. 

Kuntowijoyo (dalam Hardiyanto, 2016:13) memasukkan kata profetik ke 

dalam karya-karyanya tentang ilmu-ilmu sosial profetik yang mengandung tiga 

muatan ilmu sosial, yaitu: humanisme, liberasi, dan transendensi. Humanisme 

Islam memberikan manusia dengan harapan mencapai kesempurnaan dalam hidup 

ini. Kesempurnaan manusia dicapai melalui integrasi mereka dengan masyarakat, 

seperti yang dipandu oleh agama. Dengan kata lain, dimensi sosial merupakan 

bagian integral dari cita-cita humanistik saat kekuasaan penalaran manusia, 

akuntabilitas etika, dan kebebasan spiritual dipelihara. Kesempurnaan manusia 

termasuk cinta kemanusiaan, menghormati kesejahteraan manusia dan kehidupan, 

dan penekanan pada daya nalar dan akuntabilitas etis (Tan, Charlene & Azhar 

Ibrahim, 2017). 

 Nilai-nilai pendidikan profetik biasanya tersirat dalam percakapan tokoh, 

peristiwa atau alur cerita, atau akibat yang terjadi pada tokoh dalam akhir cerita. 

Nilai pendidikan dalam kajian ini dapat ditemukan melalui alur cerita, apakah 

pesan tersebut muncul pada awal, pertengahan, atau akhir cerita. Metode dalam 

kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang digunakan menjadi pedoman 

untuk mengolah data dan memaparkan nilai-nilai dalam cerpen profetik dalam 

buku ―Dilarang Mencintai Bunga-bunga‖ karya Kuntowijoyo untuk 

menghasilkan suatu simpulan yang valid. 

 Kajian ini menggunakan kajian sastra pendekatan mimesis yang 

menitikberatkan pada hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya 

sastra. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas 

(Abrams dalam Siswanto, 2013:188). Profesor A. Teeuw berpendapat bahwa 

karya sastra itu tidak lahir dari kekosongan budaya. Ia adalah sesuatu yang terkait 

antara tradisi, agama, dan filsafat (ilmu pengetahuan) sebagai cermin atas realitas 

sosial (Teuuw dalam Irawan, 2013:52). 
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 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kartu data 

dan kepustakaan. Kartu data digunakan untuk mengklasifikasikan kutipan-kutipan 

cerpen. Sedangkan, kepustakaan berkaitan dengan buku-buku dan karya ilmiah 

yang berkaitan dengan kajian ini. Data dalam kajian ini adalah kumpulan cerpen 

dalam buku ―Dilarang Mencintai Bunga-bunga karya Kuntowijoyo‖ yang 

berjumlah 10 cerpen. Teknik analisis data dalam kajian ini, yaitu: (1) membaca 

bahan yang akan dijadikan objek kajian secara keseluruhan, (2) mencari maksud 

isi kumpulan cerpen ―Dilarang Mencintai Bunga-bunga Karya Kuntowijoyo‖, 

menggarisbawahi, dan mengelompokkan kutipan-kutipan yang mengandung 

pesan profetik, (3) mengidentifikasi kutipan-kutipan pesan profetik Kuntowijoyo, 

(4) menganalisis data dari kutipan-kutipan cerpen ―Dilarang Mencintai Bunga-

bunga karya Kuntowijoyo‖ dengan menggunakan pendekatan mimesis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kajian ini membahas tiga hal pokok yaitu: 1) Amar Ma‘ruf (humanisasi) 

mengandung pengertian memanusiakan manusia, 2) Nahi Munkar (liberasi) 

mengandung pengertian pembebasan, dan 3) Tu‘minuna Bilah (transendensi), 

dimensi keimanan manusia. 

 

Amar-Makruf (humanisasi) 

Ada enam cerpen di dalam buku Dilarang Mencintai Bunga-bunga yang 

termasuk dalam Amar Makruf yakni: (1) dilarang mencintai bunga-bunga, (2) 

anjing, (3) gerobak itu berhenti di muka rumah, (4) ikan-ikan dalam sendang, (5) 

mengail ikan di sungai, dan (6) segenggam tanah kuburan.  

 

Dilarang Mencintai Bunga-Bunga 

Cerpen ini menceritakan tentang seorang anak yang yang mempunyai 

kebiasaan menyukai hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan perempuan dan 

tidak menyukai pekerjaan seperti yang dikerjakan oleh ayahnya. Ayahnya adalah 

seorang pekerja keras hingga tidak ada waktu untuk memperhatikan dia di rumah, 

pergi pagi hari dan pulang ketika matahari sudah terbenam, baginya seorang laki-
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laki harus bekerja keras dan menghasilkan uang dengan tangannya sendiri, tidak 

hanya berdiam diri di rumah dengan memelihara bunga-bunga. 

Edukasi pertama yaitu nilai kepribadian yang muncul pada tahapan alur 

eksposisi. Berikut kutipan yang mendukung: 

  
Aku punya banyak bunga di sini. Hidup harus penuh dengan bunga-bunga. 

Bunga tumbuh, tidak peduli hiruk-pikuk dunia. Ia mekar. Memberikan kesegaran, 

keremajaan, keindahan. Hidup adalah bunga-bunga. Aku dan kau salah satu 

bunga. Kita adalah dua tangkai anggrek. Bunga indah bagi diri sendiri dan yang 

memandangnya. Ia setia dengan memberikan keindahan. Ia lahir untuk membuat 

dunia indah. Tataplah sekuntum bunga, dan dunia akan terkembang dalam 

keindahan di depan hidungmu. Tersenyumlah seperti bunga. Tersenyumlah, 

Cucu! (data 1, hal.11).  

  

 Data 1 menjelaskan bahwa bunga memberikan ketenangan dalam hidup 

kakek. Hidup harus tenang yang diibaratkan bunga yang selalu tumbuh indah, 

meskipun dunia mengalami perubahan, ia tetap mekar dan memberi keindahan 

pada setiap orang yang memandang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup 

seorang manusia akan tetap terus belanjut, jadilah manusia yang tegar meskipun 

cobaan melanda, seorang manusia harus tetap memiliki kepribadian yang baik 

selama hidupnya dan menebarkan kebaikan di sekitarnya.  

 Edukasi kedua yaitu nilai moral yang muncul pada tahapan climax. 

Tahapan ini menceritakan ayah Buyung yang memiliki pemikiran berbeda dengan 

kakek. Saat ayah Buyung mengetahui kebiasaan Buyung yang tetap berada dalam 

kamar dan memelihara bunga-bunga. Hidup bukan hanya berada di dalam kamar, 

tetapi seorang lelaki harus melakukan pekerjaan yang berguna bagi keluarganya. 

Akhirnya, sang ayah membawa semua peralatan bengkel, mengotori tangan 

Buyung, dan memaksa Buyung untuk bekerja: Untuk apa tangan ini, heh? Untuk 

kerja! Engkau laki-laki. Engkau seorang laki-laki. Engkau mesti kerja. Engkau 

bukan iblis atau malaikat, Buyung. Ayo timba air banyak-banyak. Cuci tanganmu 

untuk kotor kembali oleh kerja. Tahu!‖ (data 2, hal.23).  

Cerita ini mengajarkan kita bahwa sebagai manusia harus mempunyai 

tujuan hidup. Seorang yang sudah berusia lanjut boleh untuk mencari ketenangan 

jiwa dan hanya berserah kepada Allah. Namun, seseorang yang masih muda dan 

masih memiliki tenaga yang kuat tidak seharusnya mengikuti kebiasaan orang 
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yang lanjut usia. Anak muda harus lebih lincah dan agresif, serta tidak bermalas-

malasan dalam menjalani hidupnya. Jadi, hubungan sesama manusia dan 

hubungan kepada sang pencipta sama-sama harus dijaga. 

Edukasi tersebut sesuai dengan salah satu hadist yaitu ―Berpagi-pagilah 

dalam mencari rezeki dan kebutuhan hidup, sesungguhnya pagi-pagi itu 

mengandung berkah dan keberuntungan‖ (HR Ibn Adi dari Aisyah) (Samani, 

2016:79). 

 

Anjing 

 Cerpen ini menceritakan tentang kehidupan bertentangga. Permasalahan 

ini berawal dari kehidupan seorang suami istri yang sifat mereka melengkapi satu 

dengan lain. Istrinya pintar dalam bergaul, ia selalu bersikap baik dan ramah 

terhadap tetangganya. Jika ia memasak, tidak lupa untuk memberikan makanan 

tersebut kepada tetangga. Rumah yang mereka tempati adalah rumah susun. Oleh 

karena itu, tidak heran jika istri tersebut senang dalam bertetangga. Namun, suatu 

hari tetangga tersebut pindah rumah, dan akhirnya digantikan dengan penghuni 

yang baru. Penghuni rumah tersebut sangat menjaga privasi dirinya hingga sang 

istri mulai tidak nyaman dengan tetangga barunya. 

Edukasi yang terdapat dalam cerpen ini yaitu nilai sosial yang muncul 

pada tahapan alur klimaks. Hal ini terjadi karena sang istri sudah tidak bisa 

menahan kemarahannya lagi kepada tetangga yang tak ingin bergaul, selain itu 

tetangganya membawa anjing ke dalam rusun yang tempatnya tepat di atas 

kamarnya. ―Tidak, ini penghinaan,‖ katanya. ―Pertama dia tak bisa bergaul 

dengan anjing. Kedua, air liur anjing itu najis. Ketiga, suatu kebetulan pada pagi 

itu, ketika dia mau sembahyang Subuh anjing itu hilang‖. Dia merasa terhina. 

―Si najis itu terletak di atas kepala kita,‖katanya (data 3, hal.42). Akibatnya 

membuat ia dan tetangga lainnya terusik oleh gonggongan anjing tetangganya. 

Segala tanggapan dan prasangka buruk pun terlontar. 

Pada suatu hari, ia dan suaminya melihat tetangganya mengubur sesuatu di 

halaman, yaitu anjing mereka sendiri. Tetangga itu mengetahui anjingnya 

mengganggu ketentraman di wilayah tersebut dan menjadikan konflik dalam 
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rumah tangga mereka yang berujung kematian anjing. Ketidaksukaan tersebut 

tidak berlangsung lama setelah anjing yang dipelihara tetangga tidak ada. 

Tetangga tersebut mengklarifikasi semuanya yang berkaitan dengan sikapnya 

selama mereka tinggal. Semuanya bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan 

oleh sang istri. 

 Cerita ini mengajarkan kita bahwa sebagai umat manusia pasti 

memerlukan tetangga. Ada kalanya tetangga pun melakukan hal yang tidak 

disukai tetangga lain, kesabaran dan keikhlasan diuji dalam bertetangga. Oleh 

karena itu, hiduplah bertetangga sewajarnya saja: jangan bergantung kepada 

tetangga, tidak berprasangka buruk kepada tetangga, dan bersosialisasi baik 

kepada tetangga adalah salah satu syarat menjadikan kehidupan bertetangga lebih 

baik. 

Edukasi tersebut sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran yaitu: 

―Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, 

dan berdebatlah (berdiskusilah) kamu dengan mereka menurut cara yang lebih 

baik‖ (QS An-Nahl:125) (Samani, 2016:79). 

 

Gerobak itu Berhenti di Muka Rumah  

 Cerpen ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang merasa 

terganggu dengan gerobak milik seorang kakek bermata pencaharian sebagai 

pemulung yang pulang tengah malam. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai 

anak balita, anak tersebut akan terbangun ketika mendengar suara berisik gerobak 

milik kakek karena rodanya sudah tidak ada karetnya, tersisa hanya besi yang 

menjadi kerangka roda. Kejadian ini memicu emosi istrinya yang susah 

menidurkan kembali anaknya ketika sudah terbangun. 

Edukasi pertama yaitu nilai sosial yang muncul pada tahapan alur 

complication. Pada tahapan ini konflik sudah mulai terlihat. Sang istri sudah 

mulai kasar kepada suaminya. Namun, ada hal lain yang menguntungkan saat 

kakek lewat depan rumah mereka: ―Berkat kakek yang pulang malam itu, 

kampung selalu aman. Kedatangan kakek dengan gerobaknya malam hari itu 

akan membangunkan mereka. Dan, bila semua orang terjaga, keamanan 
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kampung terjamin. Tidak pernah ada pencuri yang masuk kampung‖ (data 4, 

hal.178). Selama kakek pulang pada malam hari, kampung tersebut menjadi aman 

dan bebas pencuri. Hal tersebut dikarenakan orang-orang terjaga pada malam hari 

setelah mendengar gerobak sang kakek lewat. ―Ingatlah kepada Tuhan bila kau 

bangun malam-malam. Kalau kau terbangun ketika kakek itu lewat, ucapkanlah 

syukur kepada Tuhan‖(data 5, hal.178) menjelaskan bahwa bangun tengah 

malam dapat menjadi jalan untuk lebih dekat kepada Tuhan, yaitu dengan shalat 

Tahajud. Cerita ini mengajarkan bahwa jangan berprasangka buruk dan kita harus 

bertoleransi terhadap orang lain yang memiliki mata pencaharian yang berbeda 

waktu dan ingatlah bangun malam untuk bersujud kepadaNya. 

 Edukasi kedua yaitu nilai sosial yang muncul pada tahapan alur falling 

action. Permasalahan sudah mulai menurun dengan sikap ramahnya kakek 

terhadap anak mereka. ―Sungguh. Kakek itu mengagumkan. Dia hidup sendiri. 

Dengan gerobak dan sapi-sapi itu. Ada anak sapi di sana. Dia minta kita ke sana. 

Apakah ini bukan permulaan bertetangga yang baik? Dia memberikan ini untuk 

anak kita. Saya mengulurkan bungkusan itu. Istri saya membukanya‖ (data 6, 

hal.190). Pertama kali sang suami mendekati kakek karena ingin menjelaskan 

bahwa anak mereka selalu terbangun pada malam hari. Namun, kedekatan mereka 

semakin terjalin karena setiap kakek pulang, ia selalu membawa bungkusan untuk 

anak pasangan suami istri tersebut. Hal inilah yang membuat hati sang istri luluh 

kepada kakek, kebaikan kakek membuat keadaan membaik.  Selain itu, hal yang 

perlu dicontoh dari kakek adalah ketaatannya dalam beribadah. Kakek akan 

berhenti di mana pun untuk sembayang bila waktunya tiba. Cerita ini mengajarkan 

kita bahwa saling memberi adalah sifat yang sangat diprioritaskan dalam menjalin 

kekrabatan guna membangun kebersamaan yang lebih baik.    

Edukasi tersebut sesuai dengan salah satu hadist yaitu ―Sesungguhnya 

Allah Ta‘ala itu mengharuskan berlaku baik dalam segala hal‖ (HR Ahmad dari 

Syidad bin Aus) (Samani, 2016:83). 
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Ikan-Ikan dalam Sendang 

 Cerpen ini menceritakan tentang seorang kakek yang menipu warga 

kampung hanya untuk kepentingannya pribadi. Ia tidak ingin warga kampung 

menikmati ikan-ikan yang ada di dalam kolam tersebut. Oleh karena itu, ia 

membuat mitos bahwa ikan-ikan di kolam tersebut keramat dan tidak boleh 

diambil oleh siapapun. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa air yang berada 

dalam kolam tersebut dapat menyembuhkan segala jenis penyakit, warga 

kampung hanya bisa mengambil airnya tanpa mengambil ikannya. 

 Edukasi pertama yaitu nilai moral yang muncul pada tahapan alur climax. 

Pada tahapan ini, kakek kepergok oleh salah satu warga kampung karena telah 

mengambil ikan dalam kolam. Namun na‘as, orang yang melihat kakek menjadi 

tertuduh bahwa ia memfitnah kakek, kakekpun berdalih. Kakek memfitnah orang 

yang melaporkannya ke warga desa. Kakek berdalih ―Engkau mau memfitnah aku 

dengan ikan-ikan ini. Alangkah kejam!‖  Laki-laki yang datang pergi dengan 

cepat, tetapi kakek mengejarnya. Sambil menuding kakek berteriak, ―ini bukan 

ikan-ikanku‖ (data 7, hal.218). Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam 

kehidupan bermasyarakat jangan memikirkan kepentingan diri sendiri, namun 

juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Selain itu, fitnah merupakan sikap 

yang tidak bermoral, hal tersebut dikarenakan akan merugikan orang lain. Oleh 

karena itu, berhati-hatilah dalam bertingkah laku dan berkata.  

 Edukasi kedua yaitu nilai sosial yang muncul pada tahapan alur falling 

action. Hal ini dikarenakan telah terjadi penurunan masalah ketika kakek ketahuan 

berbohong.  ―Pengecut. Dia menipu kita selama ini, kawan-kawan,‖ kata 

seseorang. Dikira kita tak tahu saja! Dia katakan sendang itu keramat supaya 

orang tak berani ke sana. Dan, seluruh ikan untuk dia sendiri‖ (data 8, hal.221). 

Setelah diketahui oleh warga kampung bahwa kakek berbohong tentang kolam 

tersebut, tidak ada yang mempercayainya lagi. Ia akhirnya jatuh sakit dan 

meninggal di dalam kebohongannya yang belum sempat ia perbaiki. Cerita ini 

mengajarkan kita bahwa hendaknya jangan mempercayai dan menyekutukan hal 

lain selain Allah karena itu adalah dosa besar, memfitnah sesama manusia adalah 

sifat yang tercela karena sekali berbohong selanjutnya tidak akan dipercayai lagi. 
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Edukasi tersebut sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Qur‘an yaitu: 

―Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar‖ (QS Al-

Baqarah:188) (Samani, 2016:84). 

 

Mengail Ikan di Sungai 

  Cerpen ini menceritakan tentang sebuah masyarakat yang mempercayai 

takhayul bahwa bambu pengukur orang yang barusan meninggal (jenazah) 

mempunyai kekuatan sehingga saat seseorang memancing dengan bambu tersebut 

akan mendapatkan ikan yang banyak. Oleh karena itu, orang-orang di dusun 

memburu bambu pengukur jenazah saat mereka mengetahui bahwa ada warga 

desa yang meninggal.  

 Edukasi pertama yaitu nilai moral yang muncul pada tahapan alur 

exposition. ―Tidak. Tuhan itu pemurah, memberikan sama kepada semuanya, 

tergantung usahanya‖ (hal.226). ―Bukan karena takhayul, tetapi bersenang-

senang dengan kesedihan orang lain itu terkutuk‖ (data 9, hal.226). Kutipan 

tersebut menjelaskan bahwa Tuhan memberikan rezeki tergantung pada usaha 

manusia, bukan karena benda lain yang merupakan ciptaan Allah. Selain itu, 

menunggu bambu pengukur jenazah untuk kesenangan menandakan bahwa ia juga 

senang di atas penderitaan orang. Cerita ini mengajarkan bahwa tidak sepantasnya 

bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Rezeki di tangan Tuhan, tetapi 

kitalah seorang manusia yang berusaha mendapatkannya dengan cara yang baik , 

bukan jalan kesesatan. 

 Edukasi profetik kedua yaitu nilai religius yang muncul pada tahapan alur 

complication. Tahapan ini mulai timbul permasalahan saat tokoh saya melihat 

cara memancing warga dusun.  

 
―Ketahuilah, katanya. Dalam memancing. Kadang-kadang aku merenungkan 

sesuatu. Lihatlah, alangkah sukanya ikan pada tahi manusia. Itu tandanya 

manusia makhluk yang sempurna. Yang paling sempurna di antara makhluk yang 

lain. Maha Besarlah Tuhan‖ (data 10, hal.230). 

 

―Tidak ada pekerjaan lain yang dapat lebih menyenangkan daripada 

memancing. Dengan duduk-duduk memegang batang kail engkau dapat berzikir. 

Memuji Tuhan atau membaca salawat Nabi‖ (data 11, hal.230). 
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Kegiatan memancing adalah hal lain yang disukai oleh manusia. 

Seseorang yang menyadari arti kehidupan dapat melihat kekuasaan Tuhan dan 

senantiasa berzikir, serta bersalawat nabi di sela-sela menunggu kail disambar 

ikan. Hal tersebut merupakan kegiatan yang lebih bermakna dibanding menunggu 

dalam kebosanan dan kekecewaan bila pulang tidak membawa hasil. Cerita ini 

mengajarkan bahwa seorang manusia di sela-sela kegiatan dan pada saat tidak 

memiliki kegiatan harus tetap mengingat Tuhan sang pencipta alam semesta yaitu: 

berzikir, memuji Tuhan, dan bersalawat nabi. 

Edukasi tersebut sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Qur‘an yaitu 

―Allah tidak akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah 

Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui‖ (QS An-Nisa‘:147) (Samani, 2016:83). 

 

Segenggam Tanah Kuburan 

 Cerpen ini menceritakan tentang seorang pencuri yang merasa selalu 

beruntung saat mencuri karena bekal yang dibawa, yaitu anjing, memilih hari 

baik, mantra-mantra, dan tidak lupa yaitu tanah kuburan. 

 Edukasi pertama yaitu nilai religius yang muncul pada tahapan alur 

climax, yaitu tahapan yang alur ceritanya berada pada puncak permasalahan. 

Mantra-mantra pencuri dikalahkan oleh sebuah kidung. ―Sebuah bait 

dandanggula. ―Anak kidung, rumeksa ing wengi, Teguh ayu luputa ing lara, 

Luputa bilahi kabeh. Jin setan datan purun. Paneluhan tan ana wani. Miwah 

panggawe ala, Gunaning wong luput, Geni atemahan tirta, Maling arda tan ana 

ngarah ing mami, Tuju duduk pan sirna. (data 12, hal.79).  Kidung yang 

dinyanyikan itu adalah kidung penolak bahaya. Dalam masyarakat Jawa dahulu 

memiliki nyanyian-nyanyian atau kidung yang mengandung doa di dalamnya. 

Cerita ini mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dibanding 

kekuatan Tuhan, meskipun seorang manusia memiliki kekuatan yang kuat dan 

bisa mengelabui manusia lain, tetapi tetap saja tidak akan ada yang bisa 

menandingi keesaannya. Cerita ini mengajarkan bahwa percayalah kepada sang 

pencipta, bukan kepada hal lain yang merugikan diri sendiri. Tuhan adalah 

pencipta yang telah memberi kehidupan dan keistimewaan kepada manusia, yaitu 
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akal. Oleh karena itu, seorang manusia harus menggunakannya dan membedakan 

baik dan buruk, meskipun seorang manusia memiliki keterbatasan. 

 Edukasi profetik kedua yaitu nilai kepribadian yang muncul pada tahapan 

alur conclusion, yaitu tahapan akhir dari alur. Pada tahapan ini pencuri menjadi 

ragu dengan apa yang ia perbuat, ternyata ada kekuatan yang lebih kuat dari 

kekuatan yang ia miliki. ―Dia pun bangkit, berjalan diikuti anjing itu. Tiba di 

luar, dia ragu-ragu: dia merasa telah kehilangan sesuatu. Kekalahannya 

membuatnya tak berdaya. Kini dia meragukan segalanya: guru, tanah, kuburan, 

anjing itu, dan dirinya sendiri‖ (data 13, hal.85). Seorang pencuri yang memiliki 

kekuatan supranatural dan dapat mencuri tanpa sepengetahuan orang lain. Setelah 

dia mencoba sekuat tenaga untuk menghentikan kidung yang telah menahan 

kekuatannya, tetapi tetap tidak berhasil dan hanya membuat dirinya ragu. Pencuri 

merasa bahwa ada yang lebih kuat dibanding kekuatannya, dia mulai meragukan 

diri sendiri. Cerita ini mengajarkan bahwa percaya diri itu penting, tetapi alangkah 

baiknya jika kepercayaan itu disandingkan dengan adanya sang pencipta. Bukan 

karena benda-benda lain yang dapat menyekutukanNya.  

 Pesan-pesan tersebut mengarah kepada hubungan sesama manusia dan 

hubungan kepada sang pencipta, karena mmempercayai kekuasaan lain selain 

kekuasaan Allah adalah dosa besar. Hal ini tertera dalam Qur‘an surah An-Nisa, 

(4):48 yang artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan 

Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia 

telah berbuat dosa yang besar‖.(QS.An-Nisa(4):48).  

 

Nahi-Munkar (liberasi) 

Judul yang mengandung pandangan ini yang bersumber pada cerpen 

profetik yaitu: Samurai dan Serikat Laki-laki Tua. Kedua judul tersebut dimaknai 

sebagai nahi-munkar karena di dalam cerpen tersebut mencegah kemungkaran dan 

mengarah pada kebebasan dalam berekspresi sebagai umat manusia. 
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Samurai 

 Cerpen ini menceritakan tentang sebuah rumah tangga yang selalu 

bertengkar dikarenakan beda pendapat. Sang suami menganggap dirinya tidak 

mempunyai harga diri di mata istrinya, ia selalu kalah dan mengalah terhadap 

istrinya. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga pertengahan mereka menikah, adu 

pendapat selalu terjadi dan ia semakin merasa bahwa ia tidak mempunyai harga 

diri, baik sebagai laki-laki maupun seorang suami. 

 Edukasi profetik pertama yaitu moral yang muncul pada tahapan alur 

rising action. Pada tahapan ini, permasalahan semakin rumit. Kutipan yang 

mendukung: ―Katanya dia lebih suka membangunkan aku dengan menyiram 

gundulku dengan air dingin. Ya, dia bilang gundul, dan bukannya kepala‖ (data 

14, hal.97).  ―Pernah dia menampar aku ketika dia kubangunkan dengan trompet 

itu. Waktu itu aku pulang malam‖ (data 15, hal.98). Permasalahan memakai 

pakaian, alat kerja (terompet), hiasan dinding, dan cara membangunkan menjadi 

pokok-pokok masalah dalam kehidupan berumah tangga mereka. Istri menjadi 

tidak terkendali dan sering melakukan hal kasar kepada sang suami. Hal tersebut 

adalah perlakuan yang tidak bermoral dikaitkan dengan tugas seorang perempuan 

yang telah menikah dan menjadi seorang istri harus mengurusi dan memenuhi 

segala kebutuhan sang suami. Cerita ini mengajarkan seorang istri bahwa bersikap 

lembut kepada suami adalah peritah Allah, hargai suami, terima apa adanya 

darinya, dan berlakulah sewajarnya kepadanya.  

 Edukasi profetik kedua yaitu moral yang muncul pada tahapan alur climax. 

Pada tahapan ini sang suami menemukan suatu cara agar istrinya takut kepadanya 

karena selama ini istrinya tidak pernah mengeluh takut, ia merasa istrinya terlalu 

melebihinya. ―Sepenuhnya samurai itu hakku. Tak seorang pun akan 

menolongnya. Dan, laki-laki yang tak bisa menundukkan perempuan, tak usahlah 

dia kawin‖ (data 16, hal.104). Dia memakai samurai milik ayahnya terdahulu, 

samurai ini digunakan untuk menakut-nakuti istrinya agar bisa melihat istrinya 

ketakutan, bukan yang selama ini dia lihat. Namun na‘as, ketika dia mulai 

menyukai istrinya, istrinya meminta cerai darinya. Hal ini dikarenakan istrinya 

merasa nyawanya terancam oleh suaminya selalu membawa samurai. Cerita ini 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

774 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

mengajarkan bahwa api jangan dilawan dengan api, kekerasan jangan dibalas 

kekerasan. Ketika telah melakukan hal yang berlebihan, seseorang akan pergi 

meninggalkan kita. Bersabar dan bersikap lembutlah kepada istri. 

Edukasi tersebut sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Qur‘an yaitu: 

―Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakal-

lah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui 

(Samani, 2016:85). 

 

Serikat Laki-laki Tua 

 Cerpen ini menceritakan tentang kelompok atau perkumpulan laki-laki 

lanjut usia yang mengharapkan sebuah kebebasan. Kebebasan di dalam rumah 

sendiri maupun dalam berpendapat.  

 Edukasi profetik pertama yaitu moral yang muncul pada tahapan alur 

exposition. Pada tahapan ini masih pada pengenalan peristiwa yang terjadi. 

Kutipan yang mendukung: ―Aku ingin sekali menggendong si Bedung, cucuku 

sendiri. Tapi, apa? Dia melarang aku! Padahal, aku telah bersusah payah 

membikin bapak anak itu‖ (data 17, hal.121).  

  

 Kutipan 3 

 ―Apa yang terjadi? ‗Silakan masukkan surat itu ke tempat piket, nanti 

disampaikan kepada komandan, bapak-bapak bisa pulang sekarang.‘ Setan! 

Polisi macam apa itu! Makan gaji hasil pakan rakyat! O, andaikata mereka 

anakku, kusiram mukamu dengan air panas. Birokratis‖ (data 18, hal.123). 

 

 Kutipan-kutipan di atas menjelaskan bahwa perkumpulan ini tidak 

menyukai adanya penindasan. Pendindasan yang dilakukan menantu sendiri, 

polisi, dan petugas negara. Bagi mereka, hal ini tidak wajar dilakukan kepada 

orang yang telah berumur seperti mereka. Oleh karena itu, perkumpulan ini dibuat 

untuk menentang penindasan yang ada dan membangun dunia sendiri seperti yang 

mereka inginkan. Cerita ini mengajarkan bahwa hormati mertua, anggaplah 

mertua sama dengan orang tua kandung. Tidak membeda-bedakan keduanya atas 

hak cucu. Selanjutnya, bekerja adalah amanah. Jadi, carilah rezeki yang halal 
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dengan bekerja sesuai aturan yang harus diemban. Hargai orang lain dan orang 

yang lebih tua, 

 Edukasi profetik kedua yaitu nilai sosial yang muncul pada tahapan alur 

climax. Hal ini dipicu oleh salah satu pendapat anggota kelompok mereka yang 

menginginkan mereka mempunyai ciri khas, yaitu memakai topi. ―Tidak ada 

pemimpin penindasan yang dengan terang-terangan mengatakan melakukan 

pemotongan lidah dan pencucian otak. Sebab, kalau dia berbuat demikian, dia 

bukanlah pemimpin besar‖ (data 19, hal.142). Salah satu anggota kelompok 

mereka tidak menyetujui memakai topi, ia berpendapat bahwa mereka sudah 

berumur, tidak perlu menggunakan aksesoris yang menambah beban mereka. 

Selain itu, cara kerja pemimpin-pemimpin di suatu negara. Awalnya 

diperbolehkan atau dibebaskan dalam berpikir dan berpendapat. Namun, pada 

akhirnya, kebebasan itu hanyalah milik pemimpin-pemimpin. Awalnya 

diperbolehkan berpendapat, tetapi pada akhirnya harus dipaksa menggunakan topi 

yang tidak semua anggota setuju. Cara seperti ini sama halnya cara pemerintah 

memimpin rakyat. Cerita ini mengajarkan bahwa dalam mengambil keputusan 

harus dengan cara bermusyawarah, bukan hanya mengambil keputusan atas 

pribadi karena belum tentu orang lain setuju dengan pendapat sendiri, selain itu 

jangan memaksa dan hargai pendapat orang lain.  

Kedua edukasi cerpen profetik di atas dapat disimpulkan lebih mengarah 

kepada ketidakadilan internal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat: 

ketidakadilan gender dan penindasan pemimpin terhadap rakyatnya. Profetik 

mempunyai tanggung jawab untuk membebaskan manusia dari segala bentuk 

kejahatan yang ada dengan berlandaskan ajaran agama Islam. Hal tersebut sesuai 

dengan ajaran Islam yang tertera dalam Al-Qur‘an surah Al-Maidah; 5:105 yang 

artinya: ―Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang 

sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat 

petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan 

menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan‖ 

Edukasi tersebut sesuai dengan salah satu hadist yaitu ―Tidaklah termasuk 

golonganku orang yang tidak menyayangi kepada yang lebih kecil (muda) dan 
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tidak mengetahui kewajibannya terhadap orang yang lebih tua. Bukanlah 

termasuk golonganku orang yang menipu kami. Seorang mukmin belum 

dikatakan iman sehingga ia mencintai orang mukmin yang lain, seperti mencintai 

diri sendiri‖ (HR Thabrani dari Dhamrah) (Samani, 2016:82). 

 

Tukminubillah (Transendensi) 

Judul yang mengandung pandangan ini yaitu: Sepotong Kayu untuk Tuhan 

dan Burung Kecil Bersarang di Pohon. 

 

Sepotong Kayu untuk Tuhan 

 Cerpen ini menceritakan tentang seorang kakek yang ingin melakukan 

sesuatu yang berguna bagi orang lain, bukan kesenangan pribadi dan bukan juga 

kegiatan untuk bermalas-malasan. 

 Edukasi profetik pertama yaitu nilai religius yang muncul pada tahapan 

alur eksposition. Pada tahapan ini pengenalan tokoh kakek yang tidak ingin 

waktunya terbuang dengan sia-sia. Kutian yang mendukung: ―Demi Tuhan! Ia 

berseru‖. Celakalah yang menyiakan waktu! ―Dia ingat mesti berbuat sesuatu. 

Berbaring bermalasan bukan pekerjaan muslim yang baik‖ (data 20, hal.149). 

Dalam Islam, sifat malas adalah sifat yang merugikan dan tidak akan 

mengantarkan pada keberhasilan. Oleh karena itu, kakek tidak ingin menyia-

nyiakan waktu luangnya. Ia lalu bergegas ke kebun dan berencana untuk 

menebang pohon-pohon yang sudah tua untuk disumbangkan ke masjid yang lagi 

dalam pembangunan. Cerita ini mengajarkan bahwa bermalas-malasan adalah 

perbuatan yang merugikan. Waktu yang dapat digunakan untuk kegiatan yang 

berguna akhirnya terbuang dengan sia-sia. Oleh karena itu, gunakan waktu dengan 

baik selagi masih bisa bernafas.  

 Edukasi profetik kedua yaitu nilai religius yang muncul pada tahapan alur 

complication. Tahapan ini bercerita tentang permasalahan kakek yang muncul 

ingin memotong kayu namun dengan usianya yang sudah renta mengakibatkan ia 

cepat letih.  
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―Disaksikannya ranting demi ranting jatuh dari pohon. Seperti itulah manusia. 

Satu per satu dia akan dikuburkan. Ranting jatuh itu masih pula dapat 

dipergunakannya. Tetapi, apa yang disumbangkan oleh oraang mati? Tidak ada 

satu pun. Bahkan, orang akan menyusahkan tetangga karena orang-orang lain 

harus mengangkutnya ke kubur, memasukkannya ke liang. Sesudahnya adalah 

tanggung jawabnya sendiri‖ (data 21, hal.155).  

 

 Meskipun usianya renta, namun semangatnya untuk menyumbang kayu ke 

masjid tetap berkobar. Hal tersebut karena tidak ada yang dapat dia sumbangkan 

selain kebaikan. Tidak ada yang bisa dibawa saat meninggal, selain hanya amal 

dan ibadah. Tidak seperti ranting pohon yang masih dapat digunakan meskipun 

telah kering.  ―Beramal baik ialah bila tangan kananmu mengeluarkan, tetapi 

bahkan tangan kirimu tak melihatnya! Tak perlu seorang pun tahu. Dia dan 

penebang itu telah berjanji supaya kayu itu datang dengan tiba-tiba saja di 

pembangunan surau seolah-olah datang dari langit‖ (data 22, hal.158). Cerita ini 

mengajarkan bahwa di dunia tugas kita hanyalah beribadah, melakukan hal baik 

adalah salah satu dari ibadah. Cerita ini juga mengingatkan bahwa tidak ada yang 

dapat dibawa saat manusia meninggal kecuali amal perbuatan. Jika melakukan 

kebaikan, janganlah sombong, ibaratkan tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri 

tidak melihat.  

Edukasi profetik kedua yaitu nilai religius yang  muncul pada tahapan alur 

falling action . Tahapan ini menceritakan saat kakek melihat kayu yang sudah ia 

kumpulkan dengan susuah payah hilang, hanyut dibawa banjir. Pagi menjelang 

kakek datang ke tepi sungai, kayu-kayu yang dikumpulkan hanyut terbawa arus 

karena terjadi banjir malam itu. Kakek hanya bisa berkata:―Sesuatu telah hilang. 

―Tidak, tak ada yang hilang,‖ kata lelaki tua itu. Pak penebang mendorong 

kembali gerobak. ―Kakek, kita pulang.‖ Lelaki tua itu berdiri sejenak lagi. 

Tersenyum. Sampai kepada-Mu-kah, Tuhan? (data 23, hal.169). Cerita ini 

mengajrkan bahwa sesuatu hal yang belum sesuai dengan keinginan, berprasangka 

baiklah kepada Tuhan, meskipun kecewa dan marah, sabar dan ikhlas adalah 

kunci dari setiap sifat yang ditunjukkan. 
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Edukasi tersebut sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Qur‘an yaitu: 

―Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir‖ 

(QS Yusuf:87) (Samani, 2016:79). 

 

Burung Kecil Bersarang di Pohon 

Cerpen ini menceritakan tentang seorang ustadz yang sangat menjaga 

kesucian dirinya selama perjalanannya ke masjid untuk melaksanakan shalat 

Jumat, sekaligus menjadi penceramah pada khotbah Jumat tersebut. Jalan yang ia 

pilih yaitu melewati pasar karena ia beranggapan bahwa pasar adalah jalan yang 

aman untuk dirinya bebas dari debu.  

Edukasi profetik pertama yaitu religius yang muncul pada tahapan alur 

complication. Pada tahapan ini mulai muncul permasalahan tentang pertanyaan 

ustadz tentang sang pencipta.  

 

Kutipan 4 

―Orang pasar itu! Mengapa mereka tidak bersyukur? Dan sebaliknya, mengapa 

Tuhan mesti merenggutkan mereka dari kerja? Apakah dia tak memikirkan 

hambanya? Tidak sukakah Dia melihat manusia di pasar, di bengkel, di 

jalanan? Perlukah mereka meninggalkan kerja dan pergi ke masjid? Terlalu 

mudah bagi Tuhan untuk menciptakan manusia karena mahakuasa-Nya, tetapi 

terlalu sulit bagi manusia untuk mengingatnya karena ketidakkuasaannya‖ (data 

24, hal.245). 

 

 Kutipan di atas menjelaskan pandangan ustadz terhadap penghuni pasar. 

Mengapa mereka tetap bekerja pada saat jamnya Shalat Jumat? Tetapi, jika 

mereka meninggalkan pekerjaanya, maka penghasilan mereka akan berkurang. Ia 

pun mulai berpikir terhadap keputusan Allah yang mengharuskan hambanya 

menunaikan Shalat Jumat. Cerita ini mengajarkan bahwa berprasangka baiklah 

kepada Tuhan. Apapun keputusan Tuhan itulah yang terbaik bagi umat manusia. 

Cerita ini juga mengingatkan, berimankah manusia kepada Tuhan? Jika percaya, 

tidak seharusnya urusan duniawi menjadi prioritas utama dibanding beribadah 

kepada Tuhannya. Selain itu, jangan menghakimi seseorang dengan tingkah 

lakunya, bercerminlah pada diri sendiri, apakah kita sudah lebih baik dari mereka. 

Edukasi profetik kedua yaitu religius yang muncul pada tahapan alur 

climax. Pada tahapan ini tanpa disadari ustadz telah melewatkan waktu Shalat 
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Jumat dan terlambat datang ke masjid. ―Tengah hari telah lewat. Dia lupakan 

tugas mulianya. Lebih dari menyesal, dia mengutuk. Jahannam, dosa apakah ini? 

Namun, dia tak bisa mengutuk keras sebab kegembiraan yang baru dialaminya ini 

belum punah oleh rasa menyesal‖ (data 25, hal.263). Cerita ini mengajarkan 

bahwa jangan menunda-nunda sesuatu. Kerjakanlah hal yang menjadi tujuan awal. 

Selain itu, bertaubat dan memohon ampunan kepada Tuhan setelah mlakukan 

kesalahan dan dosa, berharap semoga Tuhan mengampuni dosa-dosannya. 

Kedua judul tersebut dimaknai sebagai tukminubillah karena di dalam 

ceritanya kandungan sufisme menjadi hal yang sangat sentral. Tukminubillah 

(transedensi) adalah nilai yang mengemukakan kesadaran manusia dalam 

menggapai ridho Allah SWT. Pemaparan jalan cerita yang ditulis Kuntowijoyo 

membuktikan sastra profetik paradigma transedensi secara tidak langsung 

menyerukan kepada manusia bahwa jangan meninggalkan dan meragukan Allah 

dalam keadaan senang maupun sedih. Allah SWT adalah Tuhan seluruh alam, 

tempat memohon segala keluh kesah, dan satu-satunya Tuhan yang wajib 

disembah. Hal tersebut didukung oleh ajaran agama Islam yang tertera dalam Al-

Qur‘an surah Al-A‘raf; 7:172 yang artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu 

mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah 

mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku 

ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi 

saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 

mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah 

terhadap ini (keesaan Tuhan)". 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada objek buku kumpulan 

cerpen Dilarang Mencintai Bunga-bunga karya Kuntowijoyo, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada tiga pilar nilai ilmu sosial profetik yang digunakan oleh 

Kuntowijoyo yaitu: 1) Amar Ma‘ruf (humanisasi), 2) Nahi Munkar (liberalisasi), 

dan 3) Tu‘minuna Bilah (transendensi). Edukasi yang terkandung di dalam cerpen 
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profetik karya Kuntowijoyo yaitu: (1) nilai kepribadian, (2) nilai moral, (3) nilai 

religius, dan (4) nilai sosial. 

 

Saran 

 Berdasarkan hasil kajian dan simpulan yang disajikan. Cerpen-cerpen 

karya Kuntowijoyo mengandung nilai-nilai religius yang dapat digunakan sebagai 

landasan seseorang untuk membentuk suatu karakter. Selain itu, nilai-nilai religius 

dalam karya sastra juga secara tidak langsung dapat memperkaya kehidupan 

rohaniah pembaca. Semoga bermanfaat. 
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ABSTRACT 

Multiculturalism education in principle teaches us the importance of maintaining 

harmony between human relations, although culturally, ethnically, religiously, 

and so on. Culture is one of the strong foundations in curriculum development, 

curriculum development process in Indonesia should also pay attention to 

cultural diversity, multicultural approach in curriculum development in 

Indonesia is a must that can not be ignored anymore. Literature is very important 

for students in the development of taste, inventiveness, and initiative. So far, 

mediation efforts and the process of muffling are mostly done by the 

government, for example through the impressions that provide information about 

the multicultural Indonesian society. All these efforts have gone one way without 

the support of other elements in harmony with the effort. Provision of teaching 

materials that are filled with multicultural society can form individuals into a 

society that respects and understands the nature of a multicultural society. 

Indonesian material, in this case the multicultural literature can be designed by 

utilizing literary texts in textbooks. Currently, the text in Indonesian language 

learning is more charged local wisdom, non fiction and information in the 

international world. Literary texts can be used as teaching materials of 

Indonesian society into a multicultural society if: The text must be daily; Give an 

appreciation to the reality of cultural plurality in society; Accommodate 

differences; Contains multicultural values of Solidarity and Brotherhood, Gender 

Equality, Family Values, Respect for the Judgment, Self-Sufficiency, Open 

Trade, Sharing and Control of Power; Besides the literary text displays a display 

that does not offend or traditions certain groups. 

 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan letak geografis negara Indonesia merupakan negara 

kepulauan, dengan pulau-pulau besar sebagai sentral pulau-pulau kecil di 

sekitarnya. Hal ini berdampak langsung terjadinya perpisahan antara satu 

kelompok individu dengan kelompok individu lainnya. Berkaitan dengan segi 

demografi, Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang mendiami tiap-tiap 

pulau yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa 

terbanyak di dunia dengan jumlah lebih dari 400 suku yang ada.  Suku Jawa dan 

sunda adalah suku terbesar yang ada di Indonesia, untuk memberikan kesan 
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perbedaan itu bersikap positif, maka diberikan label keanekaragaman suku dan 

budaya.   

Keanekaragaman tersebut tidaklah selamanya berdampak positif bagi 

Indonesia. Terkadang masalah muncul dari adanya perbedaan-perbedaan tersebut. 

Masalah yang paling sering terjadi dari perbedaan tersebut adalah munculnya 

konflik yang bermuatan SARA. Permasalah tersebut memang sudah ada dari 

zaman dahulu ketika individu lebih memilih kelompoknya dari pada berbaur 

menjadi satu tanpa tanpa memandang perbedaan yang ada. Dalam istilahnya hal 

ini disebut dengan Chauvinisme atau Jingoisme. Chauvinisme masuk dalam 

pemikiran nasionalisme secara arti sempit. Hal ini dapat disimpulkan sebagai rasa 

cinta kepada bangsanya, paham dan golongan tertentu yang berlebihan sehingga 

tidak menghiraukan dengan orang lain atau golongan lain yang tidak sepaham 

dengannya. Sifat seperti ini cenderung mengarah ke dalam perpecahan, karena 

akan tampak kecenderungan sikap individualisme dari setiap orang atau 

kelompok. Dalam hal ini rasa cinta terhadap suku atau agama yang berlebihan 

sehingga menganggap suku dan agama lain tidak lebih baik dari suku dan agama 

yang individu tersebut miliki.   

Bentuk nyata dari masalah ini sudah bisa terlihat secara jelas dan tertulis 

dalam sejarah negeri ini. Ketika konflik nasional yang bermuatan ras pecah, 

apabila ditarik 10 tahun ke belakang kita bisa melihat kasus Sampit, poso dan 

mesuji. Kasus-kasus tersebut pecah dikarenakan sikap bangga dan cinta terhadap 

suku yang berlebihan. Sikap bangga terhadap suku dan agama terebut tidak 

dibarengi oleh kenyataan tentang keberaaman suku dan agama yang ada di negara 

Indonesia.  

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural, 

menghargai keanekaragaman adalah multikulturalisme, yaitu sebuah pandangan 

yang mengupayakan untuk mengakui kesederajatan kelompok-kelompok yang 

berbeda baik secara individual maupun secara kebudayaan (Fay 1996, Jary dan 

Jary 1991, Watson 2000). Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat 

dipandang mempunyai kebudayaan yang berlaku umum dengan corak seperti 

mosaik yang mencakup kebudayaankebudayaan kecil di dalamnya. (Reed, ed. 
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1997). Jika di Indonesia, dalam pandangan multikulturalisme, Bhineka Tunggal 

Ika tidak diartikan sebagai keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, 

tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti yang sejak 

dahulu sudah diungkapkan dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945, ―Kebudayaan 

bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan daerah‖ (Suparlan, 2002). 

Pemahaman tentang keanekaragaman tersebut sudah diberikan dan 

dibekali sejak individu tersebut masuk ke dalam sekolah formal. Pada mata 

pelajaran Pendidikan kewarganegaraan banyak teks-teks yang bermuatan 

keanekaragaman suku, ras, dan agama. Muatan tersebut diberikan dalam bentuk 

teks cerita yang menggambarkan keharmonisan sebuah lingkup masyarakat yang 

diisi oleh suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Sikap saling menghargai dan 

toleransi terlihat jelas dalam teks-teks tersebut.   

Berkaitan dengan pemaparan tersebut penelitian ini mencoba mengkaitkan 

teks, dalam hal ini teks sastra dengan berbagai fenomena konflik nasional yang 

terjadi di negara ini. kaitan tersebut adalah gambaran bahwa teks sastra dapat 

menjadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai konflik. Dapat dikatakan 

seperti itu, ketika kita melihat fungsi sastra yang dipaparkan oleh Sumarjo 

(1987:1) Sastra didefinisikan sebagai karya dan kegiatan seni yang behubungan 

dengan ekspresi dan penciptaan. Sastra memiliki fungsi sebagai penghalus budi 

pekerti, peningkatan kepekaan, rasa kemanusiaan atau kepedulian sosial, 

pengapresiasian budaya dan penyaluran gagasan.  Terdapat dua fungsi sastra yang 

berhubungan dengan konflik nasional, yaitu sastra sebagai penghalus budi dan 

sastra sebagai pendorong rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial. Idealnya teks 

sastra dapat membentuk individu yang ramah, memiliki budi pekerti dan saling 

menghargai sebagai manusia seutuhnya. Ketika semua itu telah terbentuk dapat 

dinyakatakan bahwa teks sastra di Indonesia dapat dijadikan sebagai solusi untuk 

memecahkan berbagai konflik nasional di negara ini.   

Damono (1984:1) mengatakan bahwa dalam karya sastra tersirat gambaran 

kehidupan, dan kehidupan itu sendiri merupakan kenyataan sosial. Kehidupan itu 

mencakup (1) hubungan antarmasyarakat, (2) antarmanusia, (3) antarmasyarakat 

dengan orang-seorang, dan (5) pantulan hubungan orang dengan orang lain atau 
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dengan masyarakat. Dalam karya sastra tersimpan nilai-nilai budaya, bahkan yang 

berasal dari masa lalu yang jauh. Nilai-nilai tersebut telah teruji dalam perjalanan 

waktu baik yang bersifat umum maupun khas berupa pandangan hidup. Karya 

sastra juga merekonstruksikan tentang pengalaman yang sedang dijalani dalam 

suatu susunan yang terpahami. 

Bentuk teks sastra dalam hal ini harus diperhatikan ketika berupaya 

memberikan muatan untuk membuat individu memiliki sikap berbudi dan 

memiliki kepedulian sosial untuk saling menghargai satu sama lain. Sikap berbudi 

tersebut terlihat ketika mau menerima perbedaan dan menganggap perbedaan 

terebut bukan sebuah persaingan. Selanjutnya,  ketika membentuk sebuah individu 

itu bukanlah proses yang singkat, Proses pembentukan harus dilakukan sejak usia 

dini. Sehingga ketika individu itu sudah berada pada usia dewasa terbentuklah 

kepribadian yang berbudi dan saling menghargai antar sesama.  

Permasalahan lain yang dibahas dalam penelitian ini adalah keterkaitan 

terhadap hal yang lebih mendasar pada proses pengajaran, khususnya dalam isu-

isu bahan ajar yang mulai diarahkan kepada hal-hal yang bermuatan kearifan 

lokal. Terdapat berbagai penelitian yang menghasilkan simpulan bahwa nilai-nilai 

kearifan lokal dalam bahan ajar sangat berguna bagi pembentukan karakter 

individu dalam hal ini adalah seorang siswa. Dalam hal ini peneliti tidak menolak 

simpulan dari berbagai penelitian tersebut, tetapi dalam hal ini peneliti 

mempunyai pandangan lain. Ketika kearifan lokal tersebut terus menerus 

diberikan tanpa diimbangi nilai-nilai masyarakat indonesia yang multikultur dapat 

membentuk sikap individu yang cauvinisme.  

Suardiman dalam (Wagiran, 2009:34) mengungkapkan bahwa kearifan 

lokal identik dengan perilaku manusia berhubungaan dengan: (1) Tuhan, (2) 

Tanda-tanda alam, (3) lingkungan hidup/pertanian, (4) membangun rumah, (5) 

pendidikan, (6) upacara perkawinan dan kelahiran, (7) Makanan, (8) siklus 

kehidupan manusia dan watak, (9) Kesehatan, (10) Bencana alam.  

Selanjutnya Warigan, 2009:36 Membagi pula lingkup kearifan lokal dapat 

menjadi delapan bagian, yaitu: (1) Norma-norma lokal yang dikembangkan, 

seperti ‗laku Jawa‘, pantangan dan kewajiban; (2) Ritual dan tradisi masyarakat 
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serta makna disebaliknya; (3) Lagu-lagu rakyat, legenda, mitos dan cerita rakyat 

yang biasanya mengandung pelajaran atau pesan-pesan tertentu yang hanya 

dikenali oleh komunitas lokal; (4) Informasi data dan pengetahuan yang 

terhimpun pada diri sesepuh masyarakat, tetua adat, pemimpin spiritual; (5) 

Manuskrip atau kitab-kitab suci yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat; (6) 

Cara-cara komunitas lokal dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari; (7) Alat-

bahan yang dipergunakan untuk kebutuhan tertentu; dan (8) Kondisi sumberdaya 

alam/lingkungan yang biasa dimanfaatkan dalam penghidupan masyarakat 

seharihari. Dalam lingkup budaya, dimensi fisik dari kearifan lokal meliputi aspek 

: (1) Upacara Adat, (2) Cagar Budaya, (3) Pariwisata-Alam, (4) Transportasi 

tradisional, (5) Permainan tradisional, (6) Prasarana budaya, (7) Pakaian adat, (8) 

Warisan budaya, (9) Museum, (10) Lembaga budaya, (11) Kesenian, (12) Desa 

budaya, (13) Kesenian dan kerajinan, (14) Cerita rakyat, (15) Dolanan anak, dan 

(16) Wayang. Sumber kearifan lokal yang lain dapat berupa lingkaran hidup orang 

Jawa yang meliputi: upacara tingkeban, upacara kelahiran, sunatan, perkawinan, 

dan kematian.   

 Berdasarkan pemaparan pembagian luang lingkup kearifan lokal tersebut, 

dapat terlihat beberapa faktor yang sangat krusial menimbulkan permasalahan 

konflik nasional, seperti  masalah agama, warisan budaya, adat kebiasaan dan pola 

komunikasi lokal. Permasalahan krusial itu muncul ketika hal-hal tersebut 

menjadi pembeda yang sangat kontras antar suku yang ada di Indonesia. Oleh 

karena itu, selanjutnya dalam penelitian ini peneliti berupaya meghadirkan isu 

terhadap bahan ajar sastra yang berimbang antara bahan ajar bermuatan kearifan 

lokal dan bahan ajar bermuatan masyarakat Indonesia yang multikultural.  

Dalam upaya mengatasi konflik nasional yang bermuatan SARA harus 

dimunculkan teks-teks sastra yang bersifat masyarakat Indonesia multikultural. 

Hal ini diperlukan agar individu, khususnya siswa tidak mempunyai sikap 

berlebihan akan kecintaan mereka terhadap suku, ras dan agama yang mereka 

miliki. Selanjutnya bahan ajar yang bersifat kearifan lokal tidak selalu membawa 

dampak positif bagi siswa. Bahan ajar yang bermuatan kearifan lokal harus 

didampingi oleh bahan ajar yang bermuatan masyarakat Indonesia multikultural. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka masalah yang potensial dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana bentuk teks sastra yang terdapat pada buku ajar di 

Indonesia? Serta ditindak lanjuti dengan rumusan masalah berikutnya tentang, 

bagaimana bentuk teks ajar sastra yang berimbang sehingga dapat memecahkan 

permasalahan konflik nasional di Indonesia?   

A. Pendidikan, Sastra, dan Multikulturalisme 

a. Pendidikan dan Multikulturalisme 

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis 

multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme 

(aliran/paham). Secara hakiki dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat 

manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing 

yang unik. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep 

keanekaragaman secara suku bangsa ataukebudayaan saja yang menjadi ciri 

masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman 

kebudayaan dalam kesederajatan atau kesetaraan budaya (Mahfud, 2016, hlm. 75). 

Secara teoritis pengertian multikulturalisme sebagai pandangan dunia yang 

kemudian diwujudkan dalam politic of recognition di paparkan oleh Bikhu Parekh 

(Mahfud, 2016, hlm. 93-95) dalam bukunya National Culture and 

Multiculturalisme (1997), yang secara jelas membedakan lima macam 

multikulturalisme. Pertama, multikulturalisme isolasionis dimana berbagai 

kelompok menjalankan hidup secara otonom yang hanya terlibat interaksi satu 

sama lain. Kedua, multikulturalisme akomodatif dimana kelompok dominan 

membuat penyesuaian dengan kaum minoritas. Ketiga, multikulturalisme 

otonomis dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan 

kesetaraan dengan budaya dominan dan mengangankan kehidupan otonom dalam 

kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Keempat, multikulturalisme 

kritikal dan interaktif dimana setiap kelompok menuntut kultur kolektif. Kelima, 

multikulturalisme kosmopolitan dimana paham yang berusaha menghapus batas-

batas kultural sehingga setiap individu tidak terikat pada budaya tertentu. 

Menurut Soyomukti (2015, hlm. 101) bahwa paham multikulturalisme di 

Indonesia menjadi semarak kembali setelah masyarakat belajar dari pengalaman 
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pahit dari diterapkannya politik monokulturalisme selama 32 tahun oleh 

kekuasaan Orde Baru. Salah satu contoh konkret dari praktek monokulturalisme 

adalah diskriminasi terhadap orang Tionghoa yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan perayaan agama. Pada Januari 2000, presiden Abdurrahman 

Wahid mencabut instruksi presiden nomor 41 tahun 1967 yang kemudian 

mengakhiri diskriminasi tersebut (Bertrand, 2012, hlm. 166). Keragaman bangsa 

bukan saja dalam hal penduduknya dengan berbagai latar belakang keagamaan, 

suku, orientasi budaya, tetapi juga dalam arti geografis karena Indonesia 

merupakan negara kepulauan paling besar di dunia (Sindhunata, 2000: 105).  

Dalam konteks Indonesia yang multikultural dewasa ini, menurut Sultan 

Hamengku Buwono X (2008: 14) idiom yang harus dan tetap dijadikan basis 

integrasi nasional adalah Bhinneka Tunggal Ika. 

Beliau mengatakan pengalaman telah mengajarkan bahwa bukan semangat 

kemanunggalan (tunggal-ika) yang potensial bisa melahirkan kesatuan dan 

persatuan, melainkan pengakuan akan pluralitas (kebhinekaan), selain itu 

kesediaan untuk menghormati kemajemukan tersebut. Oleh sebab itu, kehadirin 

pendidikan yang berlandaskan semangat multikulturalisme adalah suatu 

keniscahayaan bagi tercapainya kerukunan dalam praktek berbangsa, terkhusus 

Indonesia. 

Pendidikan multikulturalisme pada prinsipnya mengajarkan pada kita 

tentang pentingnya menjaga harmoni hubungan antar-manusia, meskipun 

berbeda-beda secara kultural, etnik, religi, dan lain-lainnya. Mahfud (2016, hlm. 

230) mengatakan sudah saatnya untuk memperhitungkan faktor kebudayaan 

sebagai landasan penting dalam menentukan komponen tujuan, materi, proses, 

evaluasi suatu kurikulum pendidikan. Sebab, apabila kebudayaan merupakan 

salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, proses pengembangan 

kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman budaya yang ada. 

Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia 

adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi (Zuhdi, 2014, hlm. 308). 
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b. Karya Satra Indonesia Bermuatan Multikultural  

Sastra sangat penting bagi siswa dalam upaya pengembangan rasa, cipta, 

dan karsa. Hal yak lepas dariu fungsi utama sastra yakni sebagai penghalus budi, 

peningkatan rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial, penumbuhan apresiasi 

budaya, dan penyalur gagasan, imajinasi dan ekspresi secara kreatif dan 

konstruktif. Sastra akan dapat memperkaya pengalaman batin pembacanya. 

Sebagai karya imajinatif, demikian Meeker (1972: 8), sastra merupakan 

konstruksi unsur-unsur pengalaman hidup, di dalamnya terdapat model-model 

hubungan-hubungan dengan alam dan sesama manusia, sehingga sastra dapat 

mempengaruhi tanggapan manusia terhadapnya. Tindak kekerasan dan anarkisme 

yang akhir-akhir ini marak di masyarakat, salah satu sebabnya adalah karena 

mereka tidak memiliki kepekaaan rasa, akal budi, dan solidaritas sosial yang 

kesemuanya itu dapat dibina melalui pembelajaran sastra dengan sering 

―menggauli sastra‖. Mengingat, lebih dari 45 tahun masyarakat Indonesia jauh 

dari sastra (lihat Ismail, 2002: 1-3). 

Sastra memiliki fungsi yang tinggi dalam pengembangan cita, rasa, dan 

karsa manusia. Secara luas fungsi sastra tersebut dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: (1) Sastra dapat merangsang kita untuk memahami dan menghyatai 

kehidupan yang ditampilkan pengarang dalam karyanya setelah melalui 

interpretasinya; (2) Sastra menyarankan berbagai kemungkinan moral, sosial, 

psikologis sehingga membuat orang dapat lebih cepat mencapai kematangan 

mental dan kemantapan bersikap yang terjelma dalam perilaku dan pertimbangan 

pikiran dewasa; (3) Melalui sastra orang dapat meresapi, menghayati secara 

imajinatif kepentingan-kepentingan di lura dirinya dan mampu melihat segala 

sesuatu dari sudut pandang yang lain, berganti-ganti menurut wawasan pengarang 

dan karya yang dihadapinya. Poetry begins delight and ends in wisdom, demikian 

Robert Frost (Graves, dalam Sayuti, 2002: 41); (4) Melalui sastra, budaya atau 

tradisi suatu bangsa diteruskan secara regeneratif baik cara berpikir, adat-istiadat, 

sejarah, perilaku relegius, maupun bentuk-bentuk budaya lainnya; (5) Karya sastra 

memberikan sesuatu kepada pembaca dalam hal mempertinggi tingkat pengenalan 
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diri sendiri dan lingkungan, yang pada gilirannya akan dapat mempertinggi dan 

mempertajam ciotarasa sosial (social awareness). 

Lazar (1993: 24) menjelaskan, bahwa fungsi sastra adalah: (1) sebagai alat 

untuk merangsang siswa dalam menggambarkan pengalaman, perasaan, dan 

pendapatnya; (2) sebagai alat untuk membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan intelektual dan emosionalnya dalam mempelajari bahasa; dan (3) 

sebagai alat untuk memberi stimulus dalam pemerolehan kemampuan berbahasa. 

Dalam bahasa yang lebih sederhana pembelajaran sastra memiliki fungsi 

psikologis, ideologis, edukatif, moral, dan kultural. 

Adapun fungsi pembelajaran sastra menurut Lazar (1993: 24) adalah: (1) 

memotivasi siswa dalam menyerap ekspresi bahasa; (2) alat simulatif dalam 

language acquisition; (3) media dalam memahami budaya masyarakat; (4) alat 

pengembangan kemampuan interpretatif; dan (5) sarana untuk mendidik manusia 

seutuhnya (educating the whole person). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sastra memiliki 

fungsi dan manfaat yang penting bagi kehidupan. Dalam proses pembelajaran, 

sastra dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai alat untuk meningkatkan kepekaan 

siswa terhadap nilai-nilai kearifan dalam menghadapi kehidupan yang kompleks 

dan multidimensi. Termasuk di dalamnya: realitas sosial, lingkungan hidup, 

kedamaian dan perpecahan, kejujuran dan kecurangan, cinta kasih dan kebencian, 

kesetaraan dan dan bias jender, keshalihan dan kezhaliman, serta ketuhanan dan 

kemanusiaan. Alhasil, melalui pembelajaran sastra, siswa diharapkan akan 

tumbuh menjadi manusia dewasa yang berbudaya, mandiri, sanggup 

mengaktualisasikan diri dengan potensinya, mampu mengekspresikan pikiran dan 

perasaan dengan baik, berwawasan luas, mampu berpikir kritis, berkarakter, halus 

budi pekertinya, dan peka terhadap lingkungan sosial masyarakat dan bangsanya. 

Dengan demikian, menurut Sayuti (2002: 46) pembelajaran sastra yang 

apresiatif niscaya akan memberikan kontribusi yang bermakna bagi proses 

pendidikan secara komprehensif. Dalam bahasa positivisme terdapat korelasi 

positif antara pembelajaran sastra dengan pembelajaran bidang studi lain. Untuk 

dapat mencapai korelasi positif tersebut paling tidak ada dua hal yang perlu 
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diperhatikan: Pertama, pembelajaran sastra harus dilakukan secara kreatif. Cara-

cara tradisional yang lebih bersifat verbalistik dan inner ideas sudah saatnya 

ditinggalkan dan diganti dengan cara inovatif yang lebih dinamis, kritis, dan 

kreatif. Kedua, bahan-bahan (karya sastra) yang diberikan kepada siswa 

hendaknya merupakan karya-karya yang diprediksikan dapat membuat mereka 

lebih kritis, lebih peka terhadap nilai-nilai dan beragam situasi kehidupan. 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Bahwa Indonesia sebagai 

bangsa yang terdiri dari gugusan pulau sehingga munculnya berbagai etnis yang 

berbeda. Oleh karena itu Indonesia dapat dikatakan sebagai negara multietnis. 

Dalam masyarakat seperti ini diperlukan suatu integrasi budaya agar tercipta 

kondisi masyarakat yang saling menghormati perbedaan budaya. Konsep integrasi 

berhubungan erat dengan pandangan mulltikulturalisme oleh masing-masing 

individu.  proses akulturasi tersebut dapat terjadi ketika ada upaya setiap etnis 

untuk belajar budaya lain tanpa kehilangan budayanya. 

Karya sastra merupakan hasil pemikiran dan kreasi pengarang yang 

kehadirannya tidak jarang memberikan pencerahan bagi masyarakat dalam 

merengkuh kehidupan. Sebagai refleksi pengarang atas cerminan fenomena di 

sekitarnya, tidak sedikit pula karya sastra memberikan kekayaan batin bagi 

pembaca. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa tujuan karya sastra 

adalah sebagai penghalus budi. Melalui novel dan cerpen misalnya, secara tidak 

langsung pembaca dapat merasakan, menghayati, dan menemukan permasalahan 

kehidupan yang ditawarkan pengarang. Oleh karena itu, banyak karya sastra yang 

mampu melontarkan muatan wacana yang tanpa disadari telah mempengaruhi 

pandangan masyarakat pembaca. Salah satu fenomena  dalam kehidupan 

masyarakat dan tak terkecuali dalam khazanah sastra adalah multikulturalisme. 

Dalam khazanah sastra Indonesia dimensi multikultural mulai tampak pada 

beberapa karya sastra yang terbit pada dekade 1980-an. Seiring dengan semakin 

populernya istilah multikulturalisme, maka multikulturalisme akhir-akhir ini 

sering dibicarakan dalam berbagai forum ilmiah, terlebih dengan adanya upaya-

upaya rekonsiliasi nasional dalam rangka mencegah disintegrasi bangsa yang 

menjadi inti dari penelitian ini.  
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Karya sastra merupakan interpretasi pengarang atas lingkungan sosial 

yang dihadapinya dan ditangkap ,oleh pembaca dengan interpretasi pula. Dalarn 

menginterpretasi karya sastra, pembaca menggunakan perspektifnya berdasarkan 

horison harapannya. Oleh karena itu, tanpa mengikutsertakan aspek 

kemasyarakatannya yakni tanpa memandangnya sebagai tindak komunikasi atau 

sebagai tanda, sastra tidak dapat dipaharni secara ilrniah (Teeuw, 1984:43). 

Sebagai tindak komunikasi atau gejala semiotik, yakni sebagai sistem komunikasi 

tanda, sastra merupakan suatu dialektika antara teks dengan pembacanya dan 

antara teks dengan konteks penciptaannya (Riffaterre, 1978: 1). Dalarn karya 

sastra terdapat relasi ganda, demikian Tynjanov (dalarn Luxemburg, 1984: 35), 

fungsi yang pertama adalah relasi sastra dengan unsur yang berada di luar sastra, 

dan autofungsi, yakni relasi di dalam sastra itu sendiri. Oleh karena itu, karya 

sastra harus ditempatkan dalarn fungsinya sebagai gejala sosiobudaya. Berbagai 

perrnasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan yang kompleks 

pada zamannya diungkapkan dalarn karya sastra. Sebagai refleksi atas realitas di 

sekitarnya, karya sastra lazirn mendramatisasikan hubungan antarmanusia dengan 

segala dinamika, dialektika, dan romantikanya. Karena itu, karya sastra periode 

Balai Pustaka berbeda dengan Angkatan 1945, demikian pula Angkatan 1966 

tidak sarna dengan Angkatan 2000, baik dari segi konsepsi estetik, ekspresi 

maupun tema-tema yang dikandungnya. Lahirya karya sastra pada tiap angkatan 

tersebut tidak terlepas dari 93 ideologi pengarang. Ideologi dalam karya sastra 

lebih diartikan sebagai gagasan dan pandangan hidup pengarang yang berkaitan 

dengan latar belakang sosial budaya dan situasi yang melahirkannya. Demikian 

pula munculnya beberapa karya sastra mutakhir yang mengungkapkap dirnensi 

multikultural di jagat sastra Indonesia pada sekitar dua dekade terakhir tidak 

terlepas pula dari ideologi pengarang yang merupakan refleksi atas fenomena 

yang berkembang di sekitamya. Multikulturalisme merupakan fenomena yang 

menarik dalam kehidupan umat manusia pada akhir abad XX. Dalam mengkaji 

ideologi teks sastra, ada dua cara yang dapat ditempuh (Umar Junus, 1989: 192-

193). Pertama, ideologi dihubungkan dengan pengarang dan latar belakang masa 

tertentu. Kedua, ideologi dilihat sebagai fenomena teks itu sendiri yang dapat 
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dikaji secara herrneneutik atau intertekstual. Ideologi pada suatu teks sastra terikat 

pada hubungannya dengan kesemestaan dan teks lain. Istilah multikultural itu 

sendiri di Indonesia mulai ramai dibicarakan orang pada sekitar dekade 1990-an. 

Hal ini tidak terlepas dari berlangsungnya globalisasi yang melanda bangsa-

bangsa di dunia yang melahirkan pluralisme budaya dalam masyarakat modem 

baik dalam hal etnis, tradisi, agama, maupun bahasa. Perbedaan latar belakang 

warga masyarakat tampaknya merupakan sebuah kenyataan yang terelakkan. 

Lahirlah multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat yang kemudian terefleksi 

dalam karya sastra. Beberapa karya sastra yang mengungkapkan dirnensi 

multikultural antara lain: karya-karya Y.B. Mangunwijaya sejak dekade 1980-an 

misalnya: Burung-burung Manyar (1981) yang melambungkan namanya sebagai 

sastrawan Indonesia yang layak diperhitungkan, disusul dengan RaraMendut 

(1983), BaladaBecak(1985), dan Burungburung Rantau (1992). Setelah itu, 

banyak lahir karya sastra multikultural dari para sastrawan muda bahkan 

sastrawan wangi (sebutan bagi sastrawan perempuan muda dan cantik). Mereka 

mengekspresikan nilai-nilai multikultural yang semakin meluas di kalangan 

masyarakat kita akhir-akhir ini. Sebutlah kumpulan cerpen Seno Gumira Ajidarma 

Saksi Mata (1994), puisi karya Afrizal Malna "Winter Festival" (1995) dan 

"Lelaki yang Menjadi Seekor Burung" (1996), Ayu Utami dalam novel 

Saman(1998) dan Larung (2001), Oka Rusmini melalui novel Tarian Bumi 

(2000), Abidah EI Khalieqy dalam puisi "Aku Hadir" dan novel Geni Jora(2004), 

Oadaisme(2004) karya Dewi Sartika, dan masih banyak lagi. 

B. Pembahasan: Teks Sastra menuju Masyarakat Indonesia Multikultural  

 Konflik nasional yang selama ini terjadi di Indonesia selalu diawali 

oleh munculnya perbedaan ras di dalamnya. Perbedaan Ras tersebut menjadi 

unsur-unsur kecil di dalammnya, seperti perbedaan etnik, agama dan tingkatan 

sosial di masyarakat. Selama ini upaya-upaya mediasi dan proses meredam 

tersebut banyak dilakukan oleh pemerintah, misal melalui tayangan-tayangan 

yang memberikan informasi tentang masyarakat Indonesia yang  multikultural. 

Selama ini upaya-upaya tersebut berjalan satu arah tanpa didukung dari unsur lain 

yang selaras dengan usaha tersebut.  
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  Mayoritas masyarakat Indonesia yang terlanjur terbentuk sikap 

individu yang cauvinisme sulit diubah ketika usaha tersebut diberikan setelah 

individu tersebut terbentuk. Pentingnya menjaga keberagaman masyarakat 

Indonesia agar tidak terjadi konflik antar etnis, mengharuskan kita untuk 

membelajarkan nilai-nilai multikulturalisme kepada peserta didik. Pembelajaran 

tentang nilai-nilai multikulturalisme dapat dilakukan dengan cara yang bervariasi 

dan dapat pula ditemukan dalam bentuk pembelajaran yang bermacam. Dalam 

pembelajaran sastra, nilai-nilai multikulturalisme dapat dipahami melalui media 

‗teks sastra‘. Tentu tidak semua teks sastra memuat nilai-nilai multikulturalisme 

di dalamnya. Namun, di Indonesia, tidak terlalu sulit untuk menemukan karangan-

karangan yang memuat nilai-nilai multikulturalisme di dalamnya. Alasannya, 

Indonesia adalah negara multikultural yang tentu akan memberikan pengaruh 

yang besar pula bagi pengarangnya untuk menulis tentang multikulturalisme. 

  Dalam penelitian ini peneliti beranggapan bahwa usaha membentuk 

masyarakat indonesia yang memahami hakikat Indonesia yang multikultur  dapat 

dilakukan dengan membentuk individu tersebut dari usia dini, yaitu usia sekolah. 

Pemberian materi-materi ajar yang bermuatan masyarakat multikultur dapat 

membentuk individu menjadi seorang masyarakat yang menghargai dan 

memahami hakikat masyarakat yang multikultur.  

 Materi bahasa Indonesia, dalam hal ini sastra yang bermuatan 

multikultur dapat dirancang dengan memanfaatkan teks-teks sastra dalam buku 

ajar. Saat ini, teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia lebih banyak bermuatan 

kearifan lokal, non fiksi dan informasi di dunia internasional. Hal ini memang 

diperlukan untuk menambah wawasan yang luas berdasarkan lintas disiplin ilmu, 

tetapi dalam usaha meminimalisasi konflik nasional marak sekarang ini 

diperlukan teks-teks sastra yang berperan memediasi perbedaan-perbedaan kultur 

yang ada. 

  Berangkat dari hal tersebut peneliti berupaya menjelaskan bentuk 

teks yang tepat dalam proses mediasi itu. Penyusunan teks sastra yang bersifat 

multikultur harus memperhatikan berbagai aspek yang ada pada bagian teks . 
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perhatian tersebut harus dilandasi oleh teori-teori multikultur yang ada, selain itu, 

juga memperhatikan teks-teks sastra bermuatan multikultur yang sudah ada.  

  Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, banyak karya sastra 

yang dihasilkan oleh sastrawan-sastrawan ternama di indonesia bermuatan 

multikultural. Tetapi tidak secara otomatis hasil karya sastra tersebut dapat masuk 

ke dalam buku ajar sebagai materi teks multikultur. Karya sastra tersebut harus 

dianalisis terlebih dahulu, karena dikhawatirkan terdapat unsur- unsur karya sastra 

tersebut yang berbanding terbalik dengan teori bahan ajar yang multikultur.  

 Karya sastra memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara 

yang memahami nilai-nilai luhur bangsa, yang dalam hal ini juga termasuk nilai 

penghargaan terhadap keberagaman. Keberagaman yang telah menjadi jati diri 

bangsa Indonesia sesungguhnya dapat ditelusuri dan dipelajari melalui teks sastra 

yang relevan, sebagai contohnya pada zaman pergerakan nasional kesadaran 

multikultural itu telah dimulai dengan diadakannya Sumpah Pemuda oleh kaum 

muda dan mahasiswa yang berasal dari berbagai macam organisasi pemuda 

kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Bali, Jong Borneo, dan jong-

jong lainnya yang berimbas pada munculnya teks-teks sastra yang multikultural 

seperti yang dibuat oleh Mas Marco, Semaoen, dll. Dengan demikian, teks-teks 

tersebut sangat relevan untuk menumbuhkembangkan kesadaran 

multikulturalisme dalam diri siswa. Usaha demikian akan semakin maksimal jika 

didukung dengan seperangkat media pembelajaran yang memadai, salah satunya 

adalah buku teks yang relevan. 

  Buku teks memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tujuan 

pembelajaran (Mulyana, 2009, hlm. 79). Salah satu aspek penting dalam buku 

teks adalah bagaimana isi buku teks merepresentasikan tujuan pendidikan melalui 

wacana tulis yang tertuang berupa teks.  

 Tampak pada subbab sebelumnya, begitu banyak karya sastra 

Indonesia yang bermuatan multikultural. Karya Sastra tersebut dapat dijadikan 

sebagai salah satu contoh atau tujukan untuk menyusun sebuah teks bahan ajar 

yang bermuatan multikultural. Teks-teks tersebut dirancang sedemikian rupa 

sesuai dengan sasarannya. Teks-teks tersebut harus disesuaikan dengan usia dan 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

795 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

hal-hal yang biasa dialami oleh individu tersebut, dalam hal ini yang dialami oleh 

siswa. Teks sastra bermuatan cultural setidaknya harus memiliki unsure-unsur 

berikut ini, yakni: 

1. Teks tersebut harus bersifat keseharian, artinya sangat dekat dengan dunia 

siswa yang dijadikan sasaran teks tersebut. Abdullah (2011: 27) menyatakan 

bahwa bahan ajar yang bersifat multikultural apabila dalam kurikulum, materi 

ajar, strategi dan evaluasinya mengandung nilai-nilai multikultural, baik yang 

berupa kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Begitu juga dalam strategi 

pembelajaran beragam dan memungkinkan peserta terlibat secara aktif, 

partisipatif dan demokratis.  

2. Ainul (2005:50) menyatakan bahan ajar yang multikultural memberikan 

apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat. 

Pluralitas yang dimaksud ialah menyakini bahwa atribut, baik segi agama, 

etnis, gender, bahasa, kelas sosial dan kemampuan merupakan keyakinan 

yang harus diyakini dan mendapatkan perlakukan secara adil. Tidak ada 

anggapan maupun meremehkan antara satu atribut dengan atribut lainnya.  

3. Mahfud (2006:179)  menyatakan bahan ajar yang multikultural 

mengakomodasi perbedaan-perbedaan. Bahkan mampu menjadikannya 

sebagai sarana pembelajaran siswa. Materinya mengajarkan nilai-nilai bangsa 

dan nilai-nilai kelompok etnis dan kultural. Dalam hal ini peneliti 

beranggapan bahwa nilai etnis dan kultural tersebut dapat dimunculkan pada 

sikap toleransi, tema-tema kemasyarakatan dan budaya, penyelesaian konflik, 

serta etnografi komunikasi masing-masing wilayah. Keseluruhan tema-tema 

tersebut dapat dihadirkan dalam bentuk teks sastra yang multikultural. 

4. Untuk menjaga beberagaman tersebut, multikulturalisme memuat nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya. Menurut Nurgiyantoro dan Thobroni (2010: 

158-167), ada tujuh nilai yang mencerminkan sikap multikulturalisme. Hal 

tersebut antara lain. 

a. Solidaritas dan Persaudaraan 

Solidaritas sosial dan persaudaraan sosial merupakan hal yang penting 

dalam masyarakat multikultural. Terbangunnya persaudaraan dan 
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solidaritas sosial dilandasi dengan saling memahami dan menahan diri 

bila terjadi persoalan. Apabila diperhatikan, konflik umumnya meletus di 

antara orang atau kelompok yang bersaudara. Sumber konflik itu 

beragam, seperti rebutan warisan, rebutan perhatian, pembagian harta 

yang tidak adil, kesalahpahaman memandang sebuah persoalan, dan lain-

lain. Nenek moyang Indonesia merupakan masyarakat yang menentang 

adanya kekerasan. Apapun alasannya, bahkan mungkin dapat dibenarkan 

oleh rasio. Akan tetapi kekerasan bukanlah jalan utama dalam sebuah 

perjuangan hidup. 

b. Kesetaraan Gender 

Keragaman merupakan keniscayaan yang harus dirayakan dengan cara 

semua pihak berusaha mendorong terbangunnya tradisi hidup setara, 

termasuk setara dalam berbagai peran kehidupan berdasarkan jenis 

kelamin, fisik maupun sosial. Masih banyak orang yang bersedia 

memahami persoalan ini, yakni membedakan mana peran jenis kelamin 

secara fisik dan secara sosial sehingga membangun sigma tertentu 

terhadap jenis-jenis kelamin tertentu. Mislanya, melalui proses 

stigmatisasi lewat struktur sosial budaya, perempuan dikesankan seolah-

olah hanya boleh memerankan peran-peran domestik seperi mencuci 

piring, mencuci baju, memberaskan rumah, dan sebagainya. Stigma 

semacam itu seakan-akan menegaskan jenis kelamin laki-laki sebagai 

pihak yang sebenarnya juga cocok melakukan pekerjaan tersebut. Atau, 

dengan kata lain, seakan-akan dikesankan bahwa hanya perempuan yang 

mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas. 

c. Nilai Kekeluargaan 

Masyarakat yang multikultural juga dibentuk oleh keluarga yang 

seharusnya memiliki pengetahuan multikultural. Keluarga ini sendiri juga 

tidak akan luput dari beragam persoalan, kepentingan dan semacamnya 

meskipun anggota-anggotanya masih memiliki ikatan darah. Perbedaan 

kepentingan ekonomi dan politik misalnya, bila tidak berhasil 

dinegosiasikan dan menemukan kesepakatan tertentu dapat mengancam 
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keutuhan sebuah keluarga, contoh masalah nyata yang dihadapi banyak 

masyarakat adalah mengambil jalan pintas dalam membuat keputusan 

tertentu, tanpa berfikir dampak serius yang mengiringinnya. Sikap 

tergesa dan tanpa perhitungan sering menjadi konflik yang tidak hanya 

memberi dampak negatif kepada masyarakat, tetapi juga kepada keluarga 

itu sendiri. 

d. Penghormatan terhadap Tata Susila 

Unsur multikulturalisme lain yang dapat ditemukan dalam cerita ialah 

perlunya penghormatan terhadap nilai-nilai atau tata susila yang 

berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Susila berarti tingkah laku 

atau kelakuan baik yang harus menjadi pedoman hidup manusia. Dengan 

demikian, kesusilaan merupakan suatu keadaan yang dapat memenuhi 

kebutuhan anggota masyarakat tanpa melukai kepentingan orang lain, 

juga dihadapkan dengan sikap mampu menghormati antar individu. 

 

e. Merasa Cukup dalam Hidup 

Masyarakat mltikultural cenderung berada dalam kondisi yang stabil, 

kohesif, hidup yang nyaman dalam dirinya, jika memenuhi syarat 

tertentu. Syarat tersebut meliputi sebuah struktur yang didasarkan pada 

kesepakatan, hak konstitusional yang dapat diterima secara kolektif, 

sebuah negara yang adil dan tidak memiliki, sebuah kebudayaan umum 

yang terbentuk secara multikultur dan pendidikan multikultur, serta 

padangan identitas nasional yang plural dan inklusif. Di antara hal 

tersebut tidak ada yang mampu memenuhi dirinya sendiri. Keadilan hal 

utama yang diperlukan oleh masyarakat multikultur. Keadilan mencegah 

penumpukan dendam, frustasi, kemarahan, dan membangkitkan sebuah 

perasaan puas yang mendasar pada komunitas politik, namun tidak 

dengan sendirinya mempertahankan komitmen yang tinggi, perasaan 

penyatuan moral, dan emosional terhadap keadilan. 

f. Perdagangan Terbuka 
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Multikultural kehidupan masyarakat tidak akan dapat dibebaskan dari 

unsur ekonomi, salah satunya tradisi berdagang. Di tengah-tengah 

keberagaman masyarakat, mereka yang terlibat dalam kegiatan jual-beli 

juga dituntut untuk menghormati dan menghargai keberagaman itu. 

Perhormatan dan penghargaan itu diberikan pada hal-hal yang bersifat  

fisik dan nonfisik , seperti, bagaimana antara pedagang dengan pedagang, 

pedagang dengan pembeli yang berbeda latarbelakang budaya. Agar 

proses transaksi jual-beli dapat suskes, masing-masing anggota 

masyarakat multikultural dituntut untuk tidak egois yang bersifat 

sectarian, rasis dan semacamnya. Sebaliknya, justru mereka harus belajar 

untuk mengedepankan sikap hidup yang memahami yang lain sehingga 

keragaman dapat dicapai dan tidak dinegasikan menjadi seragam. 

g. Berbagi dan Kontrol Kekuasaan 

Dalam pandangan masyarakat kekuasaan merupakan kepercayaan yang 

diberikan oleh masyarakat dari Tuhan kepada sosok yang dianggap 

mampu mengembannya. Tujuan dari kekuasaan itu sendiri adalah untuk 

memakmurkan dan mensejahterahkan masyarakat baik lahir maupun 

batin. Dengan pandangan seperti kekuasaan bukanlah sesuatu yang perlu 

diperebutkan karena dianggap sebagai sebuah tanggung jawab yang 

mahaberat. 

 Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti beranggapan bahwa penyusunan 

teks sastra yang bersifat multikultural harus dirancang sedemikian rupa. 

Rancangan tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat 

dijadikan pengenalan budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda bagi siswa. 

Selain itu harus diperhatikan pula aspek-aspek yang harus dijaga agar tidak 

menyinggung atau menyudutkan satu kebiasaan pada satu kelompok etnis 

tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Agil (2007: 210) 

bahwa perpektif multikultural menampilkan tampilan yang tidak menyinggung 

perasaan atau tradisi kelompok tertentu.  

 Peneliti dapat mencontohkan ketika pemberian nama tokoh dalam teks 

sastra yang tidak menyudutkan satu etnis tertentu, misal ketika nama tokoh 
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antagonis atau tokoh yang mempunyai sikap tidak baik, diberi nama dari nama 

yang sangat kental dengan satu etnis tertentu. Sebaliknya, ketika tokoh yang 

mempunyai watak yang baik diberikan nama salah satu etnis tertentu. Dalam hal 

ini peneliti mencontohkan nama-nama yang sangat kental dengan satu etnis 

tertentu, misal asep atau ujang dari sunda, bambang dari jawa, dan togar dari 

tapanuli.  

 Lain hal, teks sastra yang multikultural dapat diperlihatkan dari tema yang 

ada pada teks sastra tersebut. Tema-tema sederhana dapat dijadikan patokan untuk 

pengenalan masing-masing etnis, misal gotong royong, toleransi umat beragama, 

atau bahkan percintaan berbeda etnis dapat diangkat menjadi sebuah tema yang 

bersifat multikultural.  

  Seorang sastrawan harus bisa menjadi sastrawan sejati, komitmen, 

serta konsisiten. Artinya, ketika mengajarkan nilai-nilai yang terdapat dalam karya 

sastra, seorang sastrawan harus mendalami apa nilai-nilai yang terkandung dalam 

karya sastra tersebut. Misalnya dalam mengaplikasikan atau mengajarkan nilai 

religiositas kepada siswa, mahasiswa, atau orang lain, haruslah bersikap sebagai 

sastrawan, bukan seperti seorang guru agama atau pengajar agama. Begitu pula 

dengan nilai-nilai multikulturalisme lainnya, seperti nilai demokrasi, toleransi, 

religiositas, keadilan, kesetaraan, maupun niali budaya. 

 Guru yang multikulturalis dituntut harus mampu merealisasikan tujuan 

akhir dari pendidikan multikultural yaitu menjadikan peserta didik tidak hanya 

mampu memahami dan menguasai mata pelajaran yang dipelajarinya, tetapi juga 

diharapkan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, 

pluralis dan humanis. Lebih lanjut, guru harus mampu memanfaatkan sekaligus 

mengimplementasikan strategi pendidikan yang menegakkan dan menghargai 

nilai-nilai multicultural, pluralisme, demokrasi dan humanisme yang menjunjung 

tinggi moralitas, kedisiplinan, kepedulian humanistik, keadilan, dan kejujuran 

berprilaku sehari-hari. Pada akhirnya, diharapkan dimasa mendatang guru yang 

multikulturalis ini akan menghasilkan ―generasi multikultural‖ yang memahami 

dan memiliki karakter kuat yang dapat menghargai perbedaan yang ada ditengah 

kehidupan masyarakat. 
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 Telah menjadi sebuah realitas sosial bahwa heterogenitas dengan segala 

diversitas sosial, ekonomi, gender, kultur dan sebagainya adalah fenomena yang 

tak terbantahkan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, ia telah hadir seiring 

dengan kelahiran ummat manusia. Oleh karena itu, pemahaman multikulturalisme 

lewat jalur pendidikan menjadi urgen adanya dalam usaha mereduksi 

kemungkinan terjadinya gesekan-gesekan akibat perbedaan tersebut yang dapat 

menimbulkan konflik horizontal yang lebih luas. Dalam hal ini, figur guru sebagai 

insan pendidik memiliki peran yang sangat vital. 

 Sebagai pendidik, guru semestinya memahami perbedaan kultur yang 

terdapat dalam peserta didik untuk kemudian menjadikannya sebagai landasan 

berfikir dan bertindak dalam memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif 

kepada mereka. Tentu, hal ini bukanlah tugas yang sederhana. Untuk itu, seorang 

guru dituntut memiliki beragam spesialisasi yang dapat menjadikannya sebagai 

pendidik yang professional dan multikulturalis. Namun, realitas yang ada 

menunjukkan bahwa belum semua guru memahami posisinya sebagai pendidik 

dengan segala kompleksitas tugas dan tanggung jawabnya. 

 Buktinya saja, Indonesia merupakan sebagai contoh kongkrit negara yang 

memiliki agama yang multireligius. Perkembangan agama-agama di negeri ini 

tidak terlepas dari masalah politik. Masuknya Hindu dan Budha misalnya, 

menimbulkan dampak terancamnya pranata sosial lama yang terbentuk melalui 

kepercayaan animisme dan dinamisme. Demikian juga, ketika Islam masuk dan 

berkembang di nusantara ini juga menimbulkan reaksi dari peganut agama-agama 

sebelumnya. Seorang guru, dosen, atau pendidik lainnya harus ―memaknai‖ tugas 

mendidik bukan hanya sebagai transformasi ilmu pengetahuan ke peserta didik, 

namun juga penanaman nilai-nilai luhur yang menghargai sebagi orang yang 

berkehidupan sosial, ekonomi, gender, kultur dan sebagainya. Tentunya guru juga 

harus memberikan perlakuan yang adil dengan tidak mengabaikan perbedaan-

perbedaan yang cenderung merampas hak-hak asasi (HAM) dengan memaksakan 

―keseragaman‖ dalam ‖keragaman‖ peserta didik. Hal ini sebagai tanggungjawab 

pendidik untuk memahami karakter dan kompetensi yang dimiliki belum sesuai 

dengan nilai-nilai luhur dari multikulturalisme diterapkan. 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

801 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

 Setiap daerah memiliki ―pepatah-petitih‖ tersendiri dalam menunjukkan 

berkehidupam dalam kelompok pluralisme. Di daerah Minangkabau, ada pepatah 

―sadantiang bak basi, saciok bak ayam‖, ada juga ringan samo di jinjiang, barek 

samo dipikua‖, dan ―ka bukiak samo mandaki, ka lurah samo manurun‖. Ketiga 

―pepatah-petitih‖ itu menunjukkan adanya kebersamaan, kekompakkan, atau 

adanya nilai saling tolong-menolong satu sama lain di daerah Minangkabau. 

Apabila ini benar-benar diterapkan, tentunya kerukunan antar masyarakat akan 

tercipta, kedamaian akan nyata. Tapi, akhir-akhir ini sangat banyak pemberitaan 

yang tidak sedap didengar, bahwa nilai-nilai tersebut semakin hilang dari praktek 

kebudayaan masyarakat. Hal ini pula tanggungjawab sebagai seorang pendidik, 

untuk mengarahkan peserta didik atau orang lainnya kembali ―cinta‖ dengan 

semboyan yang telah dibentuk oelh orang-orang terdahulu, untuk menciptakan 

hidup berbangsa, bernegara, serta kehidupan sosial yang lebih harmoni. 

 

SIMPULAN  

 Pendidikan multikulturalisme pada prinsipnya mengajarkan pada kita 

tentang pentingnya menjaga harmoni hubungan antar-manusia, meskipun 

berbeda-beda secara kultural, etnik, religi, dan lain-lainnya. Kebudayaan 

merupakan salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, proses 

pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman 

budaya yang ada, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di 

Indonesia adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi. Sastra sangat 

penting bagi siswa dalam upaya pengembangan rasa, cipta, dan karsa. Selama ini 

upaya-upaya mediasi dan proses meredam tersebut banyak dilakukan oleh 

pemerintah, misal melalui tayangan-tayangan yang memberikan informasi tentang 

masyarakat Indonesia yang  multikultural. Selama ini upaya-upaya tersebut 

berjalan satu arah tanpa didukung dari unsur lain yang selaras dengan usaha 

tersebut. Pemberian materi-materi ajar yang bermuatan masyarakat multikultur 

dapat membentuk individu menjadi seorang masyarakat yang menghargai dan 

memahami hakikat masyarakat yang multikultur. Materi bahasa Indonesia, dalam 

hal ini sastra yang bermuatan multikultur dapat dirancang dengan memanfaatkan 
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teks-teks sastra dalam buku ajar. Saat ini, teks dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia lebih banyak bermuatan kearifan lokal, non fiksi dan informasi di dunia 

internasional. Teks sastra dapat dijadikan sebagai bahan ajar masyarakat 

Indonesia menjadi masyarakat yang multikultural jika: Teks tersebut harus 

bersifat keseharian; memberikan apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas 

budaya dalam masyarakat; mengakomodasi perbedaan-perbedaan; memuat nilai-

nilai multicultural yakni Solidaritas dan Persaudaraan, Kesetaraan Gender, Nilai 

Kekeluargaan, Penghormatan terhadap Tata Susila, Merasa Cukup dalam Hidup, 

Perdagangan Terbuka, Berbagi dan Kontrol Kekuasaan; selain itu teks sastra 

tersebut menampilkan tampilan yang tidak menyinggung perasaan atau tradisi 

kelompok tertentu. 
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ABSTRAK 

Leo Tolstoy (1828-1910) dikenal sebagai sastrawan rusia terbesar 

yang berpengaruh luas dalam peta sastra dunia. Salah satu novel 

yang ditulis oleh Tolstoy adalah Kazak dan Penyerbuan. Novel 

tersebut memiliki alur yang lamban dan menarik untuk diikuti. 

Selain itu, novel tersebut juga mampu mengantar pembacanya 

masuk ke dunia yang diciptakan oleh pengarang. Ada tiga hal yang 

perlu digarisbawahi dalam setiap karya sastra Tolstoy, yaitu 

bagaimana cara pengarang memandang perdamaian, bagaimana 

nilai moral dijelaskan melalui perenungan, dialog tokoh, dan 

perostiwa, serta bagaimana pengarang menggambarkan alur 

peristiwa dalam mengantarkan pembaca masuk ke dalam dunia 

yang dibuat pengarang. Dari penjabaran tersebut, didapatkan 

simpulan bahwa Tolstoy merupakan pengarang yang mampu 

memperindah bentuk karya sastra dengan melengkapi substansinya 

melalui penjelasan nilai moral dan perdamaian. Oleh karena itu, 

Tolstoy layak menjadi pengarang yang berada pada panggung 

sastra dunia. 

 

Kata Kunci: Tolstoy, perdamaian. pengarang 

 

PENDAHULUAN 

Leo Tolstoy (1828-1910) dikenal sebagai sastrawan rusia terbesar yang 

berpengaruh luas dalam peta sastra dunia. Ia juga seorang pemikir sosial dan 

moral terkemuka pada masanya. Karya-karyanya yang bercorak realis dan 

bernuansa religius sarat dengan perenungan moral dan filsafat. Gagasan-

gagasannya yang kontroversial dan tidak lazim di masa itu seringkali 

membuatnya dicap sebagai anarkis oleh kaum puritan. 

Tolstoy, putra seorang ningrat tuan tanah di pedesaan Rusia, lahir 9 

september 1828 di Yasnaya Polyana, sebelah selatan Moskow (Romli, 2009). Ia 
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yatim piatu pada usia 9 tahun dan dibesarkan oleh kerabatnya. Tolstoy kemudian 

dididik oleh guru-guru privat berkebangsaan Jerman dan Prancis. Pada usia 16 

tahun ia masuk Universitas Kazan, pada mulanya untuk belajar bahasa, kemudian 

mengambil kuliah ilmu hukum. Terpengaruh oleh filsuf Prancis Jean Jacques 

Rousseau, ia menjadi tidak puas dengan pendidikan formal dan pada 1847 

memutuskan untuk keluar dari universitas tanpa meraih gelar akademis. 

Pada 1851, Tolstoy bergabung dengan kakaknya di Kaukasus dan masuk 

dalam dinas ketentaraan di sana. Ia kembali ke Saint Petersburg di tahun 1856 dan 

menjadi tertarik pada pendidikan kaum petani. Ia sempat berkunjung ke Prancis 

dan Jerman untuk melakukan studi banding terhadap sekolah-sekolah yang ada di 

sana. Kemudian, ia mendirikan sebuah sekolah desa di Yasnaya Polyana dengan 

metode pengajaran yang terbilang progresif pada saat itu. 

Salah satu novel yang ditulis oleh Tolstoy adalah Kazak dan Penyerbuan. 

Novel tersebut memiliki alur yang lamban dan menarik untuk diikuti. Selain itu, 

novel tersebut juga mampu mengantar pembacanya masuk ke dunia yang 

diciptakan oleh pengarang. 

Bagian Kazak ini berkisah tentang Olenin, seorang bangsawan Rusia yang 

merasa sangat terhormat dapat bergabung dalam sebuah operasi militer di 

Kaukasus. Sejawat sesama bangsawan menertawakan patriotisme konyol Olenin 

itu. Bagi mereka, golongan kelas atas seperti Olenin tak semestinya berbaur 

dengan orang-orang Kazak (paramiliter) yang kasar, bengis, dan hanya 

mengandalkan otot. Tapi bagi Olenin, martabat bangsawan telah memantik 

keterpelantingan eksistensial, dan ia menjadi laki-laki yang tidak punya obsesi 

lantaran terbuai kemewahan. Di Kazak, Olenin menemukan kembali gairah hidup. 

Di Rusia, karena kebangsawanannya, Olenin begitu gampang menaklukkan 

perempuan. Di Kazak, karena kebersahajaan, kejujuran, dan ketulusan cintanya, ia 

malah ditinggalkan oleh Maryanka. Bagian Penyerbuan menceritakan tentang 

seorang anggota resimen artileri di wilayah perbatasan Kausasus pada tahun 1851, 

di wilayah perbatasan antara Rusia dan Cechnya yang selalui dipenuhi ketegangan 

dan pergolakan. 
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Bagian yang banyak diungkap di artikel ini adalah pada penyerbuan. Hal 

itu karena dalam bagian penyerbuan, banyak hal yang bisa diungkap sebagai 

pembedah karakteristik Tolstoy dalam mengungkapkan gagasannya. Oleh karena 

itu, beberapa bagian yang dianalisis, sebagian besar pada bagian Penyerbuan. 

Pengungkapan ini didasarkan pada kunci Tolstoy dalam mengemas substansi dan 

bentuk karya sastranya. 

 

PERDAMAIAN SEBAGAI SUATU HARMONISASI KEHIDUPAN 

Leo Tolstoy merupakan orang yang sangat sering mengangkat peperangan 

sebagai latar dari prosa-prosa yang ditulisnya. Hal itu bisa dilatarbelakangi oleh 

pengalaman Tolstoy dalam perang di Kaukasus. Pengalaman perang tersebut 

dialaninya pada saat masuk dalam dinas ketentaraan bersama kakaknya pada 1851 

(Merrit, 2016). Ia mampu mengungkapkan berbagai sudut pandang dalam 

peperangan. Hal itu sangat wajar dengan pengalaman yang sudah dijalaninya 

tersebut. 

Perang adalah kegiatan yang tidak berguna bagi orang yang sadar akan 

perdamaian. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan Tolstoy pada sebagian 

kisah novel Perang dan Damai. Tolstoy memiliki anggapan bahwa peperangan 

tidak memberikan keuntungan apa pun selain adegan pembunuhan (Shanna, 

2005). Hal itu disampaikan oleh pengarang pada kutipan berikut. 

 

―... gerakan massa dalam jumlah besar seperti itu benar-benar tak 

terjangkau imajinasiku, tapi esensi dari perang yang sesungguhnya; 

pembunuhan.‖ (Kazak dan Penyerbuan, kutipan 1, hal 321) 

 

Kutipan tersebut menunjukkan bagaimana pengarang mengungkapkan 

pandangannya terhadap perang. Peperangan adalah sebuah bentuk yang tampak 

dari esensi pembunuhan. Pada satu sisi, pengarang sangat kagum dengan 

kemampuan untuk menggerakkan massa dalam jumlah besar. Hal itu tampak pada 

pernyataan ―... itu benar-benar tak terjangkau imajinasiku‖. Pernyataan tersebut 

menjadi simbol bahwa tokoh tidak pernah mampu membayangkan bagaimana 

suatu massa yang berjumlah besar dapat digerakan dalam perang. Pada pernyataan 

selanjutnya, barulah pengarang mengungkapkan bahwa perang adalah 
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pembunuhan. Secara lebih luas, pengarang ingin mengungkapkan gagasannya 

bahwa perang bukanlah untuk menjunjung tinggi harga diri, mempertahankan 

wilayah, atau demi kehormatan. Hal itu dapat dibuktikan pada kutipan berikut. 

 

―Mungkin baginya perang merupakan suatu pengorbanan demi 

kehormatan dan harga diri, tapi aku kini menganggap perang tak 

lain hanya sebagai ajang pembantaian manusia-manusia yang tak 

berdosa. Dia menganggap bahwa perang merupakan cara untuk 

mempertahankan wilayahnya, tapi aku masih menganggap bahwa 

hal itu hanya untuk melampiaskan emosinya semata.‖ (Kazak dan 

Penyerbuan, kutipan 2, hal 211) 

 

Kutipan tersebut menunjukkan bagaimana dunia batin tokoh 

menggambarkan cara pandangnya terhadap perang. Ia menganggap bahwa perang 

hanyalah pembantaian dan pelampiasan emosi saja. Bagi beberapa orang ―Dia‖, 

perang dianggap sebagai pengorbanan, tatapi bagi tokoh aku, perang merupakan 

pembantaian. Hal ini menjadi dasar pemikiran pengarang yang memilih tokoh aku 

dengan cara pandang berbeda dari kebanyaan orang dalam novel tersebut. Dalam 

novel tersebut, hampir semua prajurit perang beranggapan sama, yaitu kehormatan 

dalam perang, tetapi tokoh aku memiliki pandangan yang jauh menyimpang dari 

para prajurit itu. Padahal, tokoh aku juga merupakan salah satu prajurit yang 

secara sadar melibatkan dirinya dalam perang. Pelibatan secara sadar oleh tokoh 

dapat dilihat pada kutipan berikut. 

 

―Inilah pemikiran dan keraguan yang memenuhi benakku. Aku 

memecahkannya dengan cara terlibat dalam pertempuran di setiap 

ada kesempatan.‖ (Kazak dan Penyerbuan, kutipan 3, hal 322) 

 

Kutipan tersebut menunjukkan bagaimana tokoh mendapatkan solusi atas 

pemikiran dan keraguannya dalam memandang peperangan. Melalui 

keterlibatannya tersebut, ia mendapatkan cara pandang yang dijadikan prinsip 

bagi perjanalan hidupnya selanjutnya. Tokoh tersebut menjadi salah satu 

pengamat (yang terlibat langsung) dalam peristiwa perang yang dijalankan oleh 

prajurit-prajurit dengan diperintah komandan mereka. Berdasarkan cara pandang 

tersbut, tokoh menunjukkan bahwa perang bukanlah suatu pilihan yang tepat 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan (masalah wilayah, kehormatan, dan 
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harga diri). Thompson (2010) menekankan bahwa Tolstoy merupakan pengarang 

yang sangat peduli dengan masalah peperangan di dunia. Oleh karena itu, ia 

sering memunculkan tokoh-tokoh dengan karakter yang peduli akan perang. 

Tokoh ciptaannya tersebut memandang bahwa penyelesaian masalah secara damai 

adalah solusi terbaik dalam kehidupan. Hal itu tampak pada percakapan tokoh dan 

Kapten Khlopov sebagai berikut. 

 

―Kenapa kita harus perang Kapten?‖ 

―Perang adalah tanggung jawabku. Walaupun aku sadar bahwa ini 

tidak benar. Aku hanya menjalankan perintah saja.‖ 

―Kau tak ingin keluar dari beban tanggung jawab itu?‖ 

―Aku bukan orang yang mudah digoyahkan pilihan hati. Ibuku 

sudah memberi jalan ini kepadaku.‖ 

Aku memandang kapten dengan wajah penuh pertanyaan. Aku 

ingin mengungkapkan bahwa perang bukan solusi untuk semua 

masalah. Perang hanyalah awal dari kehancuran. Perdamaian 

mungkin bisa menjadi jalan hidup para manusia. Walau banyak 

yang ingin kukatakan pada kapten, tapi aku tak mampu 

mengungkapkannya secara langsung. Kapten begitu memuja 

ibunya.‖ (Kazak dan Penyerbuan, kutipan 4, hal 246) 

 

Kutipan tersebut menjadi bukti bahwa tokoh ―aku‖ memandang bahwa 

damai adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaiakan masalah. Tokoh ―Kapten 

Khlopov‖ sebenarnya memiliki satu jalan pikiran dengan tokoh ―aku‖, tetapi ia 

tidak bisa menentang pilihannya yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Hal itu 

karena sang kapten mengikuti jalan yang sudah diberikan oleh ibunya. Ibunya 

mengannggap bahwa menjadi tentara adalah suatu kehormatan. Kalau dilihat lebih 

dalam, pada peristiwa tersebut, pengarang ingin mengungkapkan bahwa 

perdamaian sebenarnya sangat mudah diraih, hanya saja manusia harus mampu 

menurunkan egonya sebagai suatu individu. Hal itu sejalan dengan pikiran Pruitt 

dan Rubin (2011: 156) yang menganggap bahwa sebuah konflik sebenarnya 

sangat mudah dihindari, yaitu dengan cara menurunkan ego dari masing-masing 

individu yang berkonflik. Konsep tersebut menjadi jalan pikiran tokoh ―aku‖ pada 

novel Kazak dan Penyerbuan. Secara tidak langsung, tokoh ―aku‖ mengarah pada 

pandangan Tolstoy terhadap kehidupan. 
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Tolstoy membuka gambaran baru tentang kehidupan melalui perenungan-

perenungan tokoh ―aku‖ dalam memandang peperangan. Ia menganggap bahwa 

hidup akan lebih harmonis tanpa adanya peperangan. Sebuah perdamaian 

seharusnya merupakan sebuah puncak dari keharmonisan. Konsep Tolstoy 

tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

 

―Kadang aku berpikir untuk meraih perdamaian, tapi selalu 

terhalang oleh mayoritas kami yang senang berperang. Kenapa 

mereka tidak mau hidup dengan harmonis dalam perdamaian? Aku 

menjadi gelap dan sendiri. Aku ingin matiku dalam sebuah 

perdamaian, bukan peperangan.‖ (Kazak dan Penyerbuan, kutipan 

5, hal 330) 

 

Kutipan tersebut menguatkan pendapat bahwa Tolstoy merupakan orang 

yang sangat menginginkan perdamaian di tengah peperangan yang begitu sering 

terjadi. Hal ini merupakan sebuah pandangan dari seorang Tolstoy terhadap 

peperangan yang masih saja terjadi pada masa hidupnya. Jika dilihat dari cara 

pandang seperti itu, Tolstoy merupakan seorang pengarang yang ingin membuka 

jalan perdamaian dalam berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan. Ia 

menyampaikan pesan perdamaian dalam novel-novelnya. Hal ini yang dapat 

menjadi nilai lebih dari karya Tolstoy dalam dunia sastra, khususnya pada novel 

Kazak dan Penyerbuan. 

Tolstoy secara mendalam juga mengungkapkan mengenai hubungan 

perdamaian dengan alam. Ia menganggap bahwa alam merupakan unsur 

perdamaian yang tidak akan dapat dikalahkan oleh sifat-sifat negatif manusia. Hal 

itu dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

 

―Alam menghembuskan kedamaian dan kekuatan. Mungkin tidak 

ada tempat bagi manusia di dunia ini di bawah langit bertabur 

bintang nan luas ini—kebencian, balas dendam, dan hasrat merusak 

itu bisa bersembunyi di dalam hati manusia di tengah keindahan 

alam yang begitu luar biasa? Tentu semua naluri jahat pasti hilang 

saat bersentuhan dengan alam—ekspresi paling langsung dari 

keindahan dan kebaikan.‖ (Kazak dan Penyerbuan, kutipan 6, hal 

350) 
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Konsep mengenai perdamaian dan alam pada kutipan tersebut 

menunjukkan bagaimana pengarang ingin menyelaraskan antara hubungan alam 

dan sifat manusia. Sebuah perdamaian mencerminkan kondisi alam yang 

sebenarnya. Ia berpandangan bahwa alam akan mampu memberikan perdamaian 

terhadap sifat-sifat negatif yang dimiliki oleh manusia. Pengarang kembali 

menekankan bahwa tidak ada tempat terbaik di dunia ini selain tempat yang 

damai. Oleh karena itu, pesan perdamaian banyak sekali muncul dalam gagasan-

gagasan Tolstoy. Hal ini menjadi nilai lebih bagi sebuah karya sastra yang besar. 

Sampai waktu manusia mampu mengendalikan dirinya, sampai saat itulah karya 

sastra ini akan tetap berguna dalam mencerahkan berbagai permasalahan mereka. 

 

MORALITAS DALAM PERENUNGAN TOKOH, DIALOG TOKOH, DAN 

ALUR PERISTIWA 

Banyak hal berhubungan dengan moralitas yang diungkapkan oleh Tolstoy 

dalam novel Kazak dan Penyerbuan. Hal itu menjadi daya tawar dari sebuah karya 

sastra. Wellek dan Warren (2014: 23—24) mengungkapkan karya sastra harus 

indah atau menyenangkan dan berguna atau bermanfaat. Oleh karena itu, setiap 

karya sastra diharapkan mampu memberikan keindahan dan kebermanfaatannya 

pada pembaca. Pada pandangan itulah kenapa moralitas menjadi daya tawar yang 

baik dari novel tersebut. Hampir setiap perenungan yang dilakukan oleh tokoh 

merupakan sebuah pesan moral bagi pembaca. Torres (2014) menjelaskan 

pengalaman hidup Tolstoy menjadi sebuah bahan perenungan dalam setiap 

novelnya. Bahan perenungan seperti inilah yang menjadikan setiap bagian dari 

novelnya, selalu terdapat pesan moral yang dalam. Pesan moral tersebut hadir atas 

dasar kepekaan dalam melihat berbagai sisi kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat 

pada kutipan berikut. 

 

―Aku heran dengan keberanian—sifat yang dihargai oleh manusia 

sepanjang sejarah. Mengapa keberanian itu bagus? Mengapa 

keberanian itu ... padahal sifat itu malah sering ditemukan pada 

orang-orang yang agak tercela?‖ (Kazak dan Penyerbuan, kutipan 

7, hal 322) 
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Kutipan 7 tersebut menunjukkan bahwa tokoh ―aku‖ melakukan 

perenungan mengenai konsep keberanian. Ia bertanya-tanya mengenai alasan sifat 

berani benar-benar dihargai oleh manusia sepanjang masa. Padahal, menurutnya, 

keberanian identik dengan sifat yang ditemukan pada orang-orang yang tercela. 

Secara tidak langsung, tokoh aku ingin menyamakan bahwa keberanian lebih 

sering mengarah pada tindakan yang tidak sesuai tata nilai yang ada. Hal itu 

karena keberanian sering ditemukan pada orang-orang yang dianggap 

menyimpang dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Setelah pengarang 

mengungkapkan bagaimana tokoh ―aku‖ mempertanyakan mengenai konsep 

tersebut, ia memberikan penegasan prinsip yang dipegang olehnya. Prinsip 

tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

 

―Aku ingat definisi Plato tentang keberanian sebagai pengetahuan 

atas apa yang harus dan apa yang tidak perlu ditakuti. ... pemberani 

adalah orang yang tidak takut terhadap apa yang tidak semestinya 

ditakuti dan takut kepada apa yang semestinya ditakuti.‖ (Kazak 

dan Penyerbuan, kutipan 8, hal 324.) 

 

Pengarang memunculkan gagasan Plato dalam kutipan tersebut. 

Pengarang, melalui tokoh, mengutarakan pendapatnya bahwa pemberani bukanlah 

orang yang tidak takut apa pun, tetapi orang yang tidak takut terhadap apa yang 

semestinya tidak ditakuti dan takut terhadap apan yang semestinya ditakuti. 

Konsep tersebut didasarkan oleh pengarang pada pandangan filsuf Plato. Hal ini 

menjadi dasar yang kuat dalam mengungkapkan pendapatnya tentang keberanian. 

Keberanian tidak diartikan sebagai konsep yang umum dipahami oleh orang, 

tetapi bersimpangan dengan konsep yang dipegang oleh masyarakat. Kutipan 

tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan olehnya pada 

kutipan 7. Perenungan tersebut dilakukan oleh tokoh secara berkelanjutan, mulai 

pertanyaan hingga contoh aplikasi. Pertanyaan dapat dilihat pada kutipan 7, 

jawaban atas pertanyaan dapat dilihat pada kutipan 8, dan perihal mengenai 

contoh dapat dilihat pada kutipan  berikut. 

 

―Jadi, seorang laki-laki yang mempertaruhkan hidupnya karena 

kesombongan, rasa ingin tahu, atau ketamakan bukanlah 

pemberani, dan sebaliknya, seorang lelaki yang menghindari 
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bahaya karena perasaan jujur memiliki tanggung jawab keluarga 

atau bahkan kayakinan yang sederhana bukanlah pengecut.‖ 

(Kazak dan Penyerbuan, kutipan 9, hal 326) 

 

Pada kutipan 9 tersebut, pengarang memberikan contoh konkret mengenai 

pandangan tokoh ―aku‖ terhadap konsep keberanian. Contoh semacam itu dapat 

memberikan gambaran secara lebih jelas mengenai bagaimana sebuah keberanian 

seharusnya dipandang. Dari kutipan 8 tersebut, pembaca akan lebih mudah 

memahami bagaimana jalan pikiran tokoh. Pembaca lebih mudah mendapatkan 

manfaat (konsep utile) dari karya sastra yang ditulis oleh Tolstoy. Hal itu yang 

menjadi kelebihan dari penjelasan mengenai moralitas melalui perenungan tokoh. 

Perenungan tersebut dilakukan oleh tokoh melalui pertanyaan, jawaban, dan 

contoh konkret atau implementasi pada kenyataan. Ini merupakan salah satu cara 

Tolstoy dalam memberikan manfaat atas karya sastranya yang telah ditulis. 

Selain mengungkapkan gagasan mengenai keberanian, Tolstoy juga 

mengangkat hubungan anak dan ibunya. Moulin (2009) menjelaskan Tolstoy tidak 

hanya memandang agama sebagai satu hal yang utama dalam hidup, tetapi ia juga 

memandang bahwa kehidupan yang terjalin secara horizontal secara tidak 

langsung berpengaruh pada hubungan vertikal. Oleh karena itu, hubungan antara 

anak dan ibu pun turut diungkap sebagai bagian dari nilai moral bagi pembacanya 

yang sadar. Seorang anak yang berbakti pada ibunya, pasti akan memberikan 

kebahagiaan bagi ibunya dan menyembunyikan berbagai hal yang dapat membuat 

ibunya merasa khawatir dan takut. Hal itu dapat dilihat pada kutipan ucapan ibu 

Kapten Khlopov kepada tokoh ―aku‖ berikut ini. 

 

―Kau tahu, aku hanya mendengar tentangnya dari tangan kedua—

anakku tidak pernah menulis surat kepadaku tentang ekspedisi-

ekspedisinya. Anakku itu tidak pernah ingin membuatku takut.‖ 

(Kazak dan Penyerbuan, kutipan 10, hal 327) 

 

Kutipan 10 tersebut menunjukkan bahwa tokoh Kapten Khlopov merpakan 

seorang yang sangat menyayangi ibunya. Ia tidak pernah ingin membuat ibunya 

merasa takut. Hal itu dilakukannya dengan tidak pernah mengirimi ibunya surat 

mengenai berbagai ekspedisi yang dilakukannya. Bagi sebagian orang, tindakan 

seperti itu dianggap tidak sayang atau tidak berbakti kepada ibunya. Hal itu karena 
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seorang anak seharusnya selalu memberikan kabar kepada ibunya bagaimana pun 

keadaanya. Di sisi lain, pada saat sebagian orang tersebut mengetaui alasan tidak 

mengirimkan surat terlalu sering kepada ibu oleh Kapten Khlopov, pasti akan 

sadar betapa Kapten Khlopov menyayangi ibunya. Hal itu dapat dilihat pada 

kutipan berikut. 

 

―Tak pernah setahun pun dia lupa mengirimkan sejumlah uang 

kepadaku dan putruku. ... Dia bilang bahwa jika dia tidak menulis 

surat, artinya segalanya baik-baik saja, karena jika terjadi sesuatu, 

semoga saja tidak, mereka akan segera memberitahuku.‖ (Kazak 

dan Penyerbuan, kutipan 11, hal 328) 

 

Kutipan 11 tersebut menunjukkan bahwa sang ibu selalu mendapatkan 

kiriman uang setiap tahun dari Kapten Khlopov. Hal itu menyertai sebuah kabar 

keadaan sang anak yang baik-baik saja. Selain itu, kutipan 10 tersebut juga 

menunjukkan bahwa tidak menulis surat merupakan tanda bahwa sang anak baik-

baik saja. Tanda seperti itu akan meredakan rasa khawatir yang dimiliki oleh ibu 

terhadap anaknya. Tindakan itu menunjukkan bahwa Kapten Khlopov ingin 

ibunya tetap menjalani kehidupannya dengan tenang tanpa kekhawatiran sedikit 

pun tentang anaknya. Pada saat anaknya tidak baik-baik saja, maka pasti ada 

kabar yang akan didapatkan oleh ibunya. Kabar seperti itulah yang akan 

memberitahu sang ibu ketika sang anak tidak baik-baik saja. Pada saat masih 

belum ada kabar seperti itu, sang anak akan dianggap baik-baik saja. 

Selain beberapa hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengarang juga 

mengangkat bagaimana manusia harus selalu hati-hati dan waspada. Konsep 

tersebut merupakan falsafah Jawa yang selalu disampaikan oleh Semar dalam 

lakon pewayangan. Kresna (2012:46) mengungkapkan Semar tidak pernah 

berhenti memberikan petuah untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam setiap 

keadaan. Pada hakikatnya, manusia harus selalu tenang. Dalam tenang itu, 

manusia harus selalu hati-hati dan waspada. Hal seperti ini juga diungkapkan oleh 

pengarang dalam beberapa kisah. Pesan itu dapat dilihat pada kutipan berikut. 

 

―Bagaimana pula seseorang bisa senang atas sesuatu yang belum 

pernah dialaminya? ... anehnya paling tidak salah satu dari mereka 
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anak terbunuh atau terluka.‖ (Kazak dan Penyerbuan, kutipan 12, 

hal 333) 

 

Kutipan 12 tersebut terjadi ketika ada seorang perwira berkuda yang 

menyalip perjalanan kuda Kapten Khlopov dan tokoh ―aku‖. Kapten Khlopov 

(yang selalu tenang) menyampaikan tanggapannya mengenai perwira tersebut 

kepada tokoh ―aku‖ dalam kutipan 12 tersebut. Pada kutipan tersebut tampak 

bahwa Kapten Khlopov menganggap bahwa perwira tersebut terlalu bahagia 

dengan apa yang belum diketahuinya. Perwira tersebut tidak tampak hati-hati dan 

waspada dalam dirinya. Padahal, dia tidak tahu dengan apa yang akan 

dihadapinya, tetapi rasa bahagia sudah membutakan ketenangannya. Hal itu yang 

dirasakan oleh sang kapten. Sikap perwira tersebut menampakkan akibat yang 

tidak dapat ia duga sebelumnya. Peristiwa tersbut dapat dilihat pada kutipan 

berikut. 

 

―Anak itu tidak takut apa pun. Dan tidak masuk akal bukan? ... 

namun dia memang bodoh, dan sekarang dia harus menanggung 

akibatnya.‖ (Kazak dan Penyerbuan, kutipan 13, hal 369) 

 

Kutipan 13 tersebut merupakan tanggapan mengenai terlukanya seorang 

perwira (yang tidak hati-hati dan waspada) dari seorang prajurit kepada tokoh aku. 

Ia berpendapatn bahwa tidak masuk akal ketika ada seorang perwira pemberani 

seperti itu yang terluka, tetapi ia juga menyampaikan bahwa hal itu juga terjadi 

atas kebodohan perwira itu sendiri. Dari peristiwa terlukanya perwira tersebut, 

terlihat bagaimana pengarang menggambarkan akibat dari tidak hati-hati dan 

waspada terhadap apa yang ada di sekitar diri seseorang. Berbeda dengan tokoh 

kapten yang memegang teguh ketenangan (yang di dalamnya ada sikap hati-hati 

dan waspada) sehingga tidak ada masalah yang terjadi dalam perang. Di satu sisi, 

peristiwa tersebut juga memberikan informasi bahwa pengalaman akan 

membimbing seseorang untuk berhasil melewati berbagai ujian yang ada di 

depanya, seperti yang dialami oleh tokoh Kapten Khlopov. 
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VISUALISASI PERISTIWA SEBAGAI PENGANTAR PEMBACA 

MEMASUKI DUNIA PENGARANG 

Tolstoy sangat rinci dalam menggambarkan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi dalam novelnya. Gambaran latar yang terjadi pada peristiwa juga 

dijelaskan secara rinci oleh Tolstoy. Hal itu mampu membuat pembaca untuk 

masuk ke dalam latar yang dibuat oleh pengarang dan merasakan sendiri peristiwa 

yang dilalui oleh para tokoh dalam karyanya. Dapat dilihat bagaimana cara 

pengarang memvisualisasikan suatu latar dalam novel sebagai berikut. 

 

―Dia mengenakan tunik tua yang tipis dan menerawang, tanpa 

hiasan bahu, celana Kaukasia, topi bulu domba yang dulunya putih 

tapi sekarnag kekuningan dan kotor, dan pedang murahan. Dia 

menunggang kuda kecil berwarna keputihan, yang berligas dengan 

langkah-langkah pendek sambil menggantung kepala dan 

mengibaskan ekor tipisnya. Si kapten tentu tidak bisa dibilang 

tampan dan tidak nampak kegagahan, tetapi segala yang ada pada 

dirinya memancarkan sikap acuh nan tenang, yang entah 

bagaimana, membangkitkan rasa hormat.‖ (Kazak dan Penyerbuan, 

kutipan 14, hal 330) 

 

Kutipan 14 tersebut memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca 

mengenai apa yang sedang dilihat oleh tokoh ―aku‖. Pengarang menjabarkan 

dengan sangat jelas dan rinci mengenai apa yang dikenakan oleh kapten dan 

bagaimana paras kuda yang ditunggangi olehnya. Ini hanya sebagian kecil saja 

dari pola penulisan deskripsi latar yang dilakukan oleh pengarang. Witcomb 

(1994) menyatakan bahwa Tolstoy menjadi pengarang yang sangat detail dalam 

mengungkapkan sebuah deskripsi sehingga pembaca lebih mudah 

memvisualisasikan isi cerita yang dilutis Tolstoy di dalam otaknya. Secara lebih 

jelas, dapat dibaca pada berbagai karya yang sudah ditulis oleh pengarang. 

Pengarang sangat baik dalam mendeskripsikan suatu latar yang terkadang sering 

diabaikan oleh beberapa pengarang. Pada segi inilah, kelebihan dari Tolstoy 

dibandingkan pengarang lainnya. Tolstoy mampu mengajak pembaca untuk 

masuk ke dunia yang dibuatnya melalui deskripsi yang sangat rinci pada 

karyanya. 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

815 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

Pengarang tidak hanya menggambarkan latar secara rinci, tetapi juga 

mendeskripsikan suatu peristiwa dengan sangat teliti. Hal itu membuat pembaca 

seakan mampu mengikuti peristiwa yang sedang berjalan dengan merasakan indra 

yang dimiliki. Gambaran tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

 

―Sejenak kemudian, aliran orang-orang Kazak, pasukan kaveleri 

bersenjata berat, dan para prajurit jalan kaki tumpah-ruah penuh 

kegembiraan di sepanjang jalan-jalan berkelok di desa yang kosong 

melompong itu. Tempat itu pun jadi hidup. Lalu, sebuah atap 

rumah ambruk di suatu tempat; sebuah kapak berbunyi lagi 

menghantam pintu kayu; setumpuk jerami, sebuah pagar, sebuah 

gubuk—berkobar dalam api; seorang Kazak datang berlarian, 

menyeret sebuah kantong tepung dan selembar karpet; seorang 

prajurit, yang wajahnya berseri-seri, muncul dari sebuah gubuk 

dengan sebuah bejana timah dan beberapa potong benda berwarna 

terang; seorang lainnya, dengan lengan terentang, mencoba 

memojokkan beberapa ekor ayam yang berkotek-kotek kalap ke 

sana-kemari di sepanjang pagar rumah, panik; seorang serdadu 

lainnya menemukan gentong susu yang besar sekali, meminum 

sebagian isinya, dan, sambil tertawa-tawa riang, melemparkannya 

ke tanah.‖ (Kazak dan Penyerbuan, kutipan 15, hal 361) 

 

Kutipan 15 tersebut membuktikan bagaimana cara pengarang dalam 

mengungkapkan sebuah peristiwa secara rinci. Pada kutipan tersebut, hampir 

semua indra pembaca dilibatkan. Penglihatan, pendengaran, dan perabaan 

diaktifkan oleh pengarang melalui kata-kata yang dirangkai dalam peristiwa 

tersebut. Selain itu, pengarang juga memberikan sentuhan perasaan ―bahagia‖, 

―ceria‖, dan ―panik‖ untuk memberikan dorongan rasa yang dialami oleh pelaku 

di dalam cerita tersebut. Hal ini yang memberikan kekuatan bagi pembaca untuk 

masuk dan mengikuti alur cerita yang dibuat oleh pengarang. Oleh karena itu, 

pembaca lebih mudah memahami peristiwa yang sedang terjadi dalam setiap 

potret yang digambarkan oleh pengarang. 

Penjelasan mengenai penggambaran latar dan peristiwa secara rinci dari 

pengarang tersebut semakin menguatkan simpulan bahwa Tolstoy merupakan 

pengarang yang lihai dalam mendeskripsikan latar dan peristiwa. Kemampuan 

seperti ini sesuai dengan konsep dulce yang diungkapkan oleh Wellek dan 

Warren. Tolstoy mampu mengemas karya sastranya dalam bentuk keindahan 
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melalui deskripsinya. Di sisi yang lain, keindahan bentuk itu diimbangi dengan 

substansi yang ada dalam novelnya.  

 

PENUTUP 

Leo Tolstoy (1828-1910) dikenal sebagai sastrawan rusia terbesar 

yang berpengaruh luas dalam peta sastra dunia. Salah satu novel yang ditulis 

oleh Tolstoy adalah Kazak dan Penyerbuan. Novel tersebut memiliki alur 

yang lamban dan menarik untuk diikuti. Selain itu, novel tersebut juga 

mampu mengantar pembacanya masuk ke dunia yang diciptakan oleh 

pengarang. Ada tiga hal yang perlu digarisbawahi dalam setiap karya sastra 

Tolstoy, yaitu bagaimana cara pengarang memandang perdamaian, 

bagaimana nilai moral dijelaskan melalui perenungan, dialog tokoh, dan 

perostiwa, serta bagaimana pengarang menggambarkan alur peristiwa dalam 

mengantarkan pembaca masuk ke dalam dunia yang dibuat pengarang. Dari 

penjabaran tersebut, didapatkan simpulan bahwa Tolstoy merupakan 

pengarang yang mampu memperindah bentuk karya sastra dengan 

melengkapi substansinya melalui penjelasan nilai moral dan perdamaian. 

Oleh karena itu, Tolstoy layak menjadi pengarang yang berada pada 

panggung sastra dunia. 
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ABSTRAK 

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikasi multiple intellegences 

dalam pembelajaran yang dapat diperoleh dari novel Totto-chan karya Tesuko 

Kuroyanagi. Berdasarkan kajian, terdapat empat bahasan pokok, yaitu: (1) 

Kecerdasan Interpersonal Dalam Memahami Belajar Anak, (2) Implikasi 

Kecerdasan Kecerdasan Musik Anak, (3) Implikasi Kecerdasan Naturalistik 

Anak, dan Implikasi Kecerdasan Interpersonal Pada Budi Pekerti Anak, (5) 

Implikasi  Kecerdasan Kinestetik Anak. Hasil bahasan bahwa terdapat pengaruh 

multiple intellegences dalam memahami belajar anak melalui kecerdasan yang 

dimiliki siswa. 

Kata Kunci: implikasi, multiple intellgences, pembelajaran, Totto-chan. 

 

Sastra sebagai karya seni tercipta karena adanya energi imajinatif dan 

luapan perasaan pengarang yang disampaikan secara lisan dan tulisan ke tengah-

tengah masyarakat. Karya sastra sebagai karya seni memiliki peranan penting 

dalam kehidupan manusia. Efek penyumbangsihan pengarang pada kehidupan, 

nilai-nilai estetika dan etika serta kehidupan yang lengkap ini tidak begitu segera 

dapat dirasakan. Ia membutuhkan proses dan reproses serta perjalanan waktu 

(Suyitno, 1986: 9). 

Berdasarkan pernyataan di atas terdapat pernyataan yang penting 

memperoleh pendidikan dalam kehidupan manusia yaitu melalui sebuah efek 

penyumbangsihan yang dilakukan pengarang pada kehidupan. Sejak novel Totto-

chan terbit, metode pendidikan Kepala Sekolah Kobayashi mulai digunakan dan 

menjadi acuan dalam perubahan sistem pendidikan Jepang. Novel  Totto-

chan banyak mengandung metode pendidikan yang tepat dalam mendidik anak. 

Serta memperhatikan jenis-jenis kecerdasan yang dimiliki setiap siswa  yang 

diterapkan Kepala Sekolah Kobayashi untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

optimal. 

Novel Totto-chan adalah novel yang menceritakan tentang seorang gadis 

cilik yang biasa dipanggil "Totto-chan" oleh orang sekitarnya. Ia adalah seorang 

gadis cilik yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dibandingkan dengan 
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murid lainnya. Tingginya rasa keingintahuan Totto-chan tersebut membuat guru 

di sekolah menganggapnya nakal. Oleh karena kelakuannya yang setiap hari 

sangat aneh dan membingungkan para guru, ia dikeluarkan dari sekolah lamanya. 

Akhirnya, Totto-chan dimasukkan oleh ibunya ke sekolah Tomoe Gakuen. 

Sekolah dengan arsitektur yang berbeda dibandingkan dengan sekolah pada 

umumnya. Tempat belajarnya berupa gerbong kereta api yang ada di taman. 

Gadis itu pun sangat menikmati sekolah gerbong itu. Di sekolahnya yang baru 

inilah, dia mendapatkan sesuatu hal yang sangat berarti bagi pengembangan 

potensi dirinya. 

Sistem pengajaran Tomoe sangat berbeda dari sekolah lainnya yaitu 

sistem belajar yang mengandalkan kecerdasan mereka masing-masing dan jadwal 

pelajaran yang sesuka hati murid. Selanjutnya, ada pelajaran tes keberanian di 

malam hari, berkemah di sekolah, liburan bersama ke pemandian air panas, 

berenang, mengunjungi situs sejarah, pertandingan olahraga dan masih banyak 

pelajaran lainnya yang bisa mengembangkan potensi dan minat mereka. 

Nakamura (dalam Komuro, 2005: 23) menjelaskan bahwa demi 

meningkatkan hasil dari pendidikan, dibutuhkan keefektivan pendidikan, demi 

mencapai keefektivan dari pendidikan, diperlukan tersedianya semangat kejiwaan 

anak-anak yang mendapatkan pendidikan tersebut. Prey Katz (dalam Sardiman, 

2011:143-144) yang menggambarkan peranan guru sebagai komunikator, sahabat 

yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan 

dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-

nilai, dan sebagai orang yang menguasai bahan yang diajarkan. Peran seorang 

guru tidak luput dari kecerdasan yang dimilikinya. Kecerdasan guru dapat 

merubah sistem pengajaran di kelas dari yang membosankan menjadi 

menyenangkan, serta dapat membangun dan meningkatkan kecerdasan anak 

dalam pembelajaran. Hal ini lah yang ditunjukkan oleh kepala sekolah Kobayashi 

dalam novel Toto-chan. 

Pengembangan berbagai kecerdasan masing-masing siswa tersebut dapat 

dilakukan melalui memanfaatkan kecerdasan tersebut. Pengetahuan ini dimiliki  
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Kepala Sekolah Mr. Kobayashi yang mampu mendidik anak melalui kecerdasan 

berbeda yang dimiliki masing-masing anak.  

Menurut Thomas Armstrong, pendekatan multiple intellegences adalah 

suatu cara mengakses informasi melalui delapan jalur kecerdasan yang ada pada 

masing-masing siswa, namun untuk mengeluarkannya kembali seluruh kecerdasan 

bersinergi dalam suatu kesatuan yang unik sesuai dengan kebutuhan. Sehingga 

siswa mampu memecahkan masalah-masalah pembelajaran dengan cara yang 

menakjubkan. Pearson (2007: 9) menyatakan itu semua berbeda, sebagian besar 

karena kita semua memiliki kombinasi yang berbeda dari kecerdasan. Gardner 

menganjurkan bahwa jika kita bisa memobilisasi spektrum kemampuan manusia, 

tidak hanya akan membuat orang merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri 

dan lebih kompeten; bahkan dimungkinkan bahwa mereka juga akan merasa lebih 

terlibat. Awalnya Gardner (1983) dijelaskan tujuh kecerdasan, namun, penelitian 

lebih lanjut nya memberikan bukti untuk kecerdasan kedelapan. Ada diskusi yang 

sedang berlangsung tentang kemungkinan kecerdasan kesembilan. Ide-idenya 

telah memiliki dampak yang paling besar dalam bidang pendidikan. Gardner 

(1983, 1993) mengusulkan bahwa pendidikan berkualitas sebagian bergantung 

pada pemberian instruksi dan pengalaman yang melibatkan akses berbagai 

kecerdasan belajar. Chatib (2012) menjelaskan dengan detail definisi, kriteria, dan 

indikator multiple intelligences. Howard Gardner selalu memaparkan tiga hal 

yang berkaitan dengan multiple intelligences seseorang, yaitu komponen inti, 

kompetensi, dan kondisi akhir yang terbaik. 

McCoog (2010:1) menyatakan pada tahun 1983, Howard Gardner sama-

sama merevolusi cara kita melihat kecerdasan dengan pengenalan kecerdasan 

ganda (MI).  Awalnya terdaftar tujuh kecerdasan: linguistik, logis-matematis, 

spasial, musikal, kinestetik-jasmani, interpersonal, dan intrapersonal. Sejak itu, ia 

telah memperluas daftar untuk delapan  dan kesembilan dengan menambahkan 

naturalistik dan eksistensialis. Selama dua puluh tahun terakhir ditambah, tidak 

hanya memiliki profesional pendidikan memeluk teorinya, namun para ahli 

psikologi, antropologi, dan disiplin lainnya juga memiliki.  
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Kesimpulannya, dengan teori multiple intellegences, memungkinkan guru 

mengembangkan strategi pembelajaran inovatif yang relative baru dalam dunia 

pendidikan. Meskipun demikian, Armstrong menambahkan bahwa tidak ada 

rangkaian pembelajaran yang bekerja secara efektif untuk semua siswa. Setiap 

siswa memiliki kecenderungan tertentu pada kedelapan kecerdasan yang ada. 

Hasil yang terlihat membuat anak berkembang dengan cara mereka 

sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Setiap anak membawa watak dan 

kepribadian baik ketika dilahirkan ke dunia. Ada bermacam-macam dampak yang 

disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pengaruh buruk orang dewasa dalam 

pertumbuhan mereka. Oleh karena itu guru harus berusaha menemukan watak 

dan kepribadian baik itu agar anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang khas 

dengan kecerdasanya masing-masing seperti kecerdasan linguistic, kinestetik, 

visual, musik, intrapersonal, eksistensial, mathematic dan naturalis melalui 

kecerdasan interpersonal. Dalam Penerapannya Guru juga harus seorang pendidik 

yang sangat menyenangkan dan tidak pernah memarahi murid-muridnya karena 

mendidik anak bukanlah dengan kemarahan tapi dengan nasehat, pujian, dan 

kepercayaan. Dalam mendidik harus  membuat anak-anak percaya diri, 

bertanggung jawab, menyayangi sesama, dan saling tolong-menolong dan juga 

membentuk beragam karakter anak serta selalu mengenalkan mereka dengan 

alam karena menurutnya alam menyimpan berbagai ilmu pengetahuan. Chatib 

(2012: 102) menyatakan, untuk memupuk rasa suka menjadi bakat, dibutuhkan 

pendekatan yang sesuai dengan multiple intelligences anak tersebut. Jika bakat ini 

diarahkan ke jenjang akademis, anak akan meraih cita-citanya, yaitu memiliki 

profesi yang professional. 

Berdasarkan penjelasan di atas,  dalam artikel ini dibahas tentang 

bagaimana dampak multiple intellegences yang diberikan guru kepada siswa 

dalam proses pembelajaran yang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dengan 

mencakup lima subtema, yaitu: (1) kecerdasan interpersonal dalam memahami 

belajar anak, (2) implikasi kecerdasan kecerdasan musik anak, (3) implikasi 

kecerdasan naturalistik anak, (4) implikasi kecerdasan interpersonal pada budi 

pekerti anak, dan (5) implikasi  kecerdasan kinestetik anak. 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

822 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

METODE  

 

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Tujuan deskriptif kualitatif sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan 

kajian. Data dikumpulkan dan diklarifikasi yang selanjutnya dianalisis menurut 

kriteria yang sudah ditetapkan. Pendekatan dalam kajian ini menggunakan 

Pendekatan Multiple Intelligences. 

Kajian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Membaca 

novel yang berjudul Totto-chan karya Tetsuko Kuroyanagi, (2) Mencari referensi 

yang sesuai dengan tujuan kajian yakni analisis novel berdasarkan pendekatan 

Multiple Intelligences, (3) Menyelidiki, meneliti novel dalam hubungannya 

dengan pengajaran berbasis multiple intelligences, (4) Memahami dan Menandai 

bagian inti pada teks yang mengarah kepada pemanfaatan multiple intelligences, 

(5) Mengeluarkan data dari teks asli, (6) Memasukkan data inti  ke dalam artikel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Implikasi Kecerdasan Interpersonal dalam Memahami Belajar Anak 

 

 Secara khusus, karakteristik orang yang memiliki kecerdasan 

interpersonal adalah sangat peduli dan penuh perhatian pada masalah-masalah 

dan isu-isu soSial (Muhammad   2016: 133). Orang yang memiliki kecerdasan ini 

akan belajar sangat baik ketika berada dalam situasi yang membangun interaksi 

antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak berhubungan dengan orang 

lain, semakin ia merasa bahagia. 

Kobayashi adalah kepala sekolah tomoe yang memiliki kecerdasan 

interpersonal dalam mendidik siswanya. Hal ini terlihat ketika saat pertama 

kalinya Totto-chan akan masuk sekolah tomoe disuruh bercerita tentang dirinya. 

Ia merasa sangat senang mendengar cerita Totto-chan sampai 4 jam lebih dengan 

penuh perhatian tersebut. Perhatian yang diberikan Kobayashi bukan lah 

perhatian yang sering terjadi dikalangan orang dewasa yang mau mendengar 

cerita anak-anak selama itu. Tentu saja, ketika itu Totto-chan tentunya tidak tahu 

bahwa ia telah dikeluarkan dari sekolah karena gurunya sudah kehabisan akal 

menghadapinya. Wataknya yang periang dan berpenampilan polos. Tapi jauh di 
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dalam hatinya, dia merasa dirinya dianggap aneh dan berbeda dari anak yang lain. 

Namun, kepala sekolah barunya berbeda dengan guru disekolah sebelumnya 

dalam menghadapi siswanya yang mampu membuat merasa aman, hangat, senang 

dan akan membuat siswa ingin bersama-nya selama-lamanya.  

Perhatian yang diberikan oleh kobayashi merupakan bagian dari 

kecerdasan interpersonal yang akan membuatnya bisa memahami apa yang 

dibutuhkan oleh anak didik, ketika kebutuhan anak didik terpenuhi maka hasil 

yang didapatkan adalah anak akan merasa guru sebagai sahabat mereka yang 

harus mereka sayang dan ikuti apa yang disampaikannya Hal ini akan dirasakan 

pengajaran yang berbeda antara bisa saling memahami atau tidak memahami 

kebutuhan siswa. 

Guru yang tidak bisa memahami siswanya dapat terlihat ketika Totto-chan 

masih di sekolah sebelumnya. Ia memarahi Totto-chan di pelajaran menggambar 

bendera jepang. Semua anak menggambar dengan benar, tapi hanya Totto-chan 

yang hanya menggambar bendera angkatan laut. Guru tersebut semakin tidak 

sabar ketika melihat Totto-chan menggambar rumbai-rumbai disekeliling bendera  

sampai pinggir kertas dan menggoreskannya di atas mejanya yang tidak bisa di 

hapus. 

 Pernyataan di atas hanyalah satu dari sekian masalah yang dibuat oleh 

Totto-chan dengan prilaku polosnya yang tidak tahu apa-apa, hal itu juga yang 

membuat Totto-chan dikeluarkan dari sekolah karena tidak hanya guru tersebut, 

tetapi guru lainnya ada beberapa yang tidak sanggup mengajari Totto-chan yang 

selalu membuat kebisingan dikelas dengan membuka menutup laci dalam proses 

pembelajaran yang mengganggu anak didik lainnya. Selain itu, ia juga kerap kali 

berdiri didepan jendela melihat pengamen yang bernyanyi dibalik jendela pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. 

 Berbeda di sekolah Tomoe, Mr Kobayashi memberikan perhatian yang 

berbeda menghadapi siswa dengan kebutuhannya dalam belajar seperti Totto-

chan. Ketika pelajaran musik di aula, Mr Kobayashi memberikan kapur  tulis 

setiap masing-masing siswa. Mereka diarahkan boleh berbaring atau duduk di 

mana saja di lantai. Ketika semua sudah siap, kepala sekolah mulai memainkan 
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piano. Sambil mendengarkan permainanya, anak-anak menuliskan irama lagu itu 

dalam notasi musik di lantai. Siswa merasa senang menulis dengan kapur tulis di 

lantai kayu sekolah tersebut. 

―Menulis lantai dengan kapur tulis adalah gagasan kepala sekolah. Kertas dan 

papan tulis tidak cukup lebar untuk dipakai bergiliran. Menurut Kepala 

Sekolah, lantai Aula akan menjadi papan tulis yang luas dan menyenangkan. 

Anak-anak bisa mencatat irama lagu dengan mudah tak peduli betapapun 

cepatnya irama musik yang dimainkannya di lantai. Mereka juga bisa 

menuliskannya sebesar apapun. Selain itu, mereka dapat melakukannya sambil 

menikmati musik‖ (Data pertama, 2014: 221). 

 

Setelah selesai, Mr Kobayashi akan memeriksa coretan irama setiap anak 

dan menilai sesuai atau tidak. Kemudian, ia akan mengulangi musik yang sama 

agar anak-anak bisa mengecek hasil pekerjaan mereka dan membiasakan diri 

dengan irama itu. Dalam proses pembelajaran ini, satu hal yang perlu 

diperhatikan adalah kepedulian Mr. Kobayashi terhadap anak-anak yang 

merupakan ciri kecerdasan interpersonal dalam mendidik dan mengarahkan agar 

siswanya tetap senang belajar dengannya. Hal ini disebutkan dalam novel tersebut 

bahwa Mr Kobayashi  tidak akan meminta ganti guru dalam mengajarkan musik 

karena anak-anak akan merasa tidak senang jika yang mengajar bukan Mr. 

Kobayashi. 

Proses pembelajaran yang terjadi di atas menggambarkan bagaimana Mr. 

Kobayashi dengan kecerdasan interpersonalnya dalam memahami keinginan dan 

kebutuhan anak dalam belajar agar menyenangkan. Tidak hanya itu, Mr 

Kobayhasi secara tidak langsung mengajarkan kepada siswa untuk tidak 

mencoret-coret di sembarang tempat karena akan melelahkan untuk 

menghapusnya. Karena itu, mereka tidak mencoret-coret di tempat lain kecuali di 

lantai aula. Hal ini lah kesalahan guru Totto-chan di sekolah sebelumnya tidak 

mampu memahami dalam menghadapi prilaku anak yang tidak wajar seperti 

Totto-chan membuat gambar di meja agar bisa terarah seperti yang dilakukan Mr. 

Kobyashi. Di kelas-kelas seni Jepang, diceritakan oleh penulis bahwa guru-guru 

membacakan salah satu bab di depan siswa, kemudian menyuruh mereka 

membuat gambar tentang apa yang paling membuat mereka terkesan. 
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 Tomoe Gakuen memiliki peraturan yang berbeda dari sekolah-sekolah 

lain. Siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan bakatnya masing-masing. 

Siswa tidak dikekang dalam menentukan mata pelajaran yang akan diikuti siswa-

siswanya. untuk melakukan hal yang ditentukan, mekainkan diberi kebebasan 

sepenuhnya untuk memilih yang menarik hatinya. Dengan pemberian kebebasan 

ini, murid akan lebih bisa mengembangkan bakat dan minatnya pada hal tertentu 

tanpa merasa terkekang. 

 

―Yang paling aneh dari sekolah ini adalah pelajarannya‖. 

―Disekolah-sekolah lain, biasanya setiap jam pelajaran diisi dengan satu mata 

pelajaran, misalnya bahasa jepang untuk jam pelajaran pertama, yaitu ketika 

murid-murid hanya belajar bahasa jepang; kemudian, misalnya, pelajaran 

berhitung di jam pelajaran kedua, yaitu ketika murid-murid hanya belajar 

berhitung. Tapi di sini sangat berbeda. Di awal jam pelajaran pertama, guru 

membuat daftar semua soal dan pertanyaan mengenai hal-hal yang akan 

diajarkan hari itu. Kemudian guru berkata, ―sekarang, mulailah dengan salah 

satu dari ini. Pilihlah yang kalian suka‖ (Data kedua, 2014: 37). 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa tidak masalah mulai dengan belajar 

bahasa jepang, berhitung atau yang lain. Murid yang suka dengan berfikir logis 

atau matematik akan memahami dan menguasai tahapan-tahapan dalam berfikir 

ilmiah, anak yang memiliki kecerdasan kinestetik seperti anak yang suka fisika 

akan merebus sesuatu dalam tabung percobaan di atas api berbahan bakar 

spiritus, dan anak yang suka mengarang akan langsung menulis sesuatu.  

Penerapan kecerdasan interpersonal dengan memahami keinginan dan 

kebutuhan siswa tersebut, membuat metode pengajaran ini akan sangat membantu 

mengetahui perkembangan anak, bidang apa yang diminati anak-anak, termasuk 

cara berfikir dan karakter mereka. Ini adalah sebuah cara yang sangat ideal bagi 

para guru untuk mengenal murid-murid mereka. Karena setiap anak di dalam otak 

reptilnya akan menumbuhkan minat ketika memulai hari dengan mempelajari 

sesuatu yang paling mereka sukai. Sebaliknya, fakta banyak menjelaskan bahwa 

guru mengajari siswa dengan beragam materi yang tidak mereka sukai, hal ini 

akan menunjukan bagaimana cara siswa bisa bertahan dengan pelajaran-pelajaran 

seperti itu. 
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Minat siswa terhadap sebuah materi akan menunjukan kecerdasan-

kecerdasan yang berbeda dari masing-masing siswa, seperti siswa yang memiliki 

kecerdasan linguistik akan lebih suka mengarang, yang memiliki kecerdasan 

musik akan lebih suka belajar yang diiringi musik, yang memiliki kecerdasan 

naturalis akan lebih suka belajar yang menyangkut flora dan fauna. Jadi, belajar 

di Sekolah Tomoe pada umumnya bebas dan mandiri. Namun Mr. Kobayashi 

memahami ini akan berdampak sesuatu bila tidak diarahkan dengan maksimal. 

Lalu Mr kobayashi dengan penuh perhatian  membuat siswanya berkonsultasi 

dengan guru kapan saja. Guru akan mendatangi murid jika diminta untuk 

menjelaskan sampai siswa itu benar-benar mengerti. Dengan demikian, tidak ada 

murid yang tidak bekerja dengan sikap tidak peduli ketika guru menjelaskan 

sesuatu. 

 

 ―Ada yang menyalin huruf-huruf alphabet, ada yang menggambar, membaca 

buku, bahkan ada yang bersenam. Anak perempuan yang duduk di samping 

Totto-chan sudah hafal alphabet dan sedang menuliskan urutan alphabet di buku 

tulisnya. Semuanya begitu asing bagi Totto-chan hingga dia merasa agak gugup 

dan tak tahu apa yang harus dilakukannya.‖ (Data ketiga, 2016: 39). 

 

 Sistem yang diterapkan Mr. Kobayashi adalah memberikan waktu bebas 

untuk melakukan apa saja yang mereka sukai, karena hal itu sangat penting bagi 

anak-anak agar tetap memiliki minat dalam belajar. Oleh sebab itu, jam bebas di 

Tomoe lebih panjang dari pada jam bebas di sekolah-sekolah dasar lainnya.  

  

Implikasi Kecerdasan  Musik Anak 

 Kecerdasan musikal-berirama adalah kapasitas untuk berfikir tentang 

musik seperti mampu mendengar, mengenal, mengingat, dan bahkan 

memanipulasi pola-pola musik (Baum, Viens, and Slatin, 2005). Orang yang 

memiliki kecerdasan musik di anggap memiliki apresiasi yang kuat terhadap 

music, mudah mengingat lagu-lagu dan melodi, mempunyai pemahaman tentang 

warna nada dan komposisi, dan dapat membedakan perbedaan antara pola nada 

dan pada umumnya senang terbenam dalam musik. 

 Sering tidak disadari bahwa anak-anak yang cenderung menghabiskan 

waktu untuk belajar atau memainkan beberapa alat musik dianggap sebagai 
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aktivitas yang tidak memberikan manfaat yang berarti pada anak, bahkan banyak 

orang tua yang menganggap anak tersebut tidak memahami keberadaanya sebagai 

siswa atau peserta didik karena sering mengabaikan pelajaran sekolah yang jauh 

lebih penting dari sekedar memainkan alat-alat music. Anggapan tersebut tidak 

saja menghalangi perkembangan kecerdasan musik yang dimiliki anak, tetapi 

juga telah memaksa anak untuk menekuni bidang lain yang sebenarnya tidak 

relevan dengan bakat, talenta dan minatnya. 

 Oleh karena itu, aktivitas pembelajaran yang mengakomodasi 

terbentuknya kecerdasan musikal-berirama merupakan tuntutan yang mendesak 

untuk dilakukan oleh guru dan para pendidik lainnya dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran. Dalam novel Totto-chan dijelaskan bahwa Mr 

Kobayashi memberikan kontribusi kepada peserta didik kepada siswa-siswanya 

dalam meningkatkan minat belajar sambil bermain musik yang dikombinasikan 

dengan kecerdasan kinestetik dan kecerdasan visual yang dimiliki siswa untuk 

membantu siswa yang lebih mengandalkan gerak tubuh dan gambar.  

 

 ―Biasanya orang mulai makan dengan berkata, ―Itadakimasu‖ (selamat 

makan) tapi di Tomoe Gakuen lain. Dia menciptakan satu lagu khusus berjudul 

Lagu untuk Dinyanyikan Sebelum Makan Siang. Sebenarnya dia hanya 

mengarang kata-katanya dan menyesuaikannya dengan nada lagu yang sangat 

terkenal Row, Row, Row, Your Boat. Kata-kata yang disusun kepala sekolah 

seperti ini: ―Yuk kunyah baik-baik, Semua makananmu, Yuk kunyah baik-baik, 

Nasi, Ikan, Sayur!‖ 

―Barulah setelah selesai menyanyikan lagu itu, mereka semua mengucapkan 

―itadakimasu.‖ (Data pertama, 2014: 46). 

 

 Syair lagu yang diciptakan kepala sekolah sangat sesuai dengan lagu 

sebelumnya yaitu Row, Row, Row Your Boat.  Sampai bertahun tahun kemudian 

banyak murid sekolah percaya lagu tersebut sebagai lagu wajib pengantar 

sebelum makan. Mr Kobayashi menciptakan lagu itu dengan tujuan mengajari 

siswanya untuk makan pelan-pelan, bahkan dibolehkan berlama-lama sambil 

mengobrol. Jadi, lebih besar kemungkinan dia membuat nyanyian itu untuk 

mengingatkan murid-muridnya akan pentingnya makan dengan santai. 

 Dampak lagu yang dibuatkan oleh Totto-chan bukanlah lagu yang hanya 

sekedar kata-kata yang mengandung pesan untuk makan dengan santai, 
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melainkan lagu yang mampu membuat hati orang lain tersentuh mendengarnya. 

Pada saat itu, untuk pertama kalinya Totto-chan Berkunjung ke rumah sakit yang 

merawat serdadu-serdadu yang terluka. Ia pergi bersama kira-kira tiga puluh anak 

dari berbagai sekolah dasar, anak-anak yang tidak dikenalnya. Itu bagian dari 

kegiatan nasional untuk siswa sekolah mengirimkan siswa sekolah dasar. 

Kelompok itu dipimpin oleh guru dari salah satu sekolah. Totto-chan mwakili 

Tomoe. 

 Guru menyuruh anak-anak untuk menghibur para serdadu yang terluka 

dengan menyanyikan beberapa lagu yang diikuti anak-anak yang lain yang tidak 

saling kenal. Namun, Totto-chan tidak mengetahui lagu itu dan hanya bisa 

melihat dan mendengarkan anak-anak yang lain bernyanyi bersama. Tidak ada 

yang bisa dilakukan Totto-chan selain diam. Lalu seorang serdadu menyuruh 

Totto-chan  untuk bernyanyi. Kepedulian yang sudah melekat di kepala Totto-

chan melalui Mr Kobayashi, ia langsung merasa bersalah karena tidak dapat 

menghibur mereka dengan satu lagupun. Karena itu Totto-chan berdiri dengan 

berani mengatakan akan menyanyikan sebuah lagu. 

 

 ―Yuk kunyah baik-baik, semua makananmu… beberapa anak tertawa. Yang lain 

bertanya pada anak yang berdiri didekatnya, ―lagu apa itu? Lagu apa itu?‖ Ibu 

guru mulai memberi aba-aba, tapi karena tidak tahu apa yang harus 

dilakukannya, gerakannya terhenti dan tangannya menggantung di udara. 

Totto-chan malu sekali, tapi dia terus menyanyi: Yuk kunyah baik-baik, nasi, 

ikan, sayur…. Setelah selesai menyanyi, Totto-chan membungkuk memberi 

hormat. Ketika mengangkat kepalanya, ia heran melihat air mata mengalir di 

pipi serdadu itu. Ia mengira melakukan sesuatu yang buruk. Tapi kemudian, 

serdadu itu, yang tampak lebih tua sedikit dari papa, menepuk kepalanya lagi, 

dan berkata, ―Terima kasih! Terima Kasih!‖. (Data kedua, 2016: 203-204) 

 

Mr Kobayashi menciptakan lagu tersebut berawal dari cara dia memahami 

siswanya dengan penuh perhatian guna kebaikan mereka. Lagu yang awalnya 

hanya mengajari anak-anak untuk makan dengan santai ternyata memiliki 

peranan penting dalam menghibur seseorang. Pada sebelumnya lagu ini 

ditertawakan oleh teman-temannya, namun serdadu yang mendengarkannya 

menangis dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Totto-chan telah 

menghiburnya. Totto-chan kecil tidak mengetahui alasan serdadu menangis. 

Namun, penulis menejelaskan bahwa tentara terharu melihat gaya Totto-chan 
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menyanyi dengan manis atau melihat dari pengalaman serdadu yang 

mendengarkan lagu yuk kunyah baik-baik‖ padahal waktu berperang tidak ada 

yang bisa dikunyah baik nasi, ikan dan sayur. Secara tidak sadar, Totto-chan telah 

mengaktifkan kecerdasan interpersonalnya dalam memahami keadaan serdadu 

tersebut dan berhasil menghiburnya. 

Di lain hal, Mr Kobayashi juga mengajarkan musik dengan menggunakan 

kecerdasan visual yang dimiliki anak. Di Tomoe, not musik  punya nama khusus 

yang dikarang sendiri oleh anak-anak setelah merundingkannya dengan kepala 

sekolah. Berikut ini cara anak-anak tersebut memahami not music melalui 

kecerdasan visual. 

 

―Disebut lompatan, karena irama ini bagus untuk meloncat. Disebut bendera, karena 

mirip bendera. Disebut bendera-bendera. Disebut bendera ganda. Disebut si hitam. 

Disebut si putih, disebut si putih tahi lalat. Disebut lingkaran.‖ (Data ketiga, 2016). 

 

 Dengan cara itu siswa tersebut belajar mengenali not-not dengan baik. 

Cara belajar seperti itu akan menyenangkan dan membuat siswa menyukai 

pelajaran musik tersebut. begitupula halnya dengan belajar musik melalui 

kecerdasan kinestetik dengan menulis not-not balok di atas lantai ketika suara 

piano dimainkan oleh Mr Kobayashi. Menulis not balok dengan iringan musik 

piano yang dimainkan akan membuat pembelajaran menyenangkan dan 

menumbuhkan minat mereka. Totto-chan mendapatkan kebutuhannya melalui 

pembelajaran seperti ini, karena disekolah sebelumnya dimarahi hanya karena 

ingin melihat pemusik jalanan bernyanyi dari luar jendela. 

 Sekolah Tomoe memiliki perpustakaan dengan buku-buku yang 

menunjang pembelajaran siswa. Di dalam perpustakaan terdapat sebuah buku 

yang disediakan oleh Mr Kobayashi berjudul Singing Picture-Menggambar 

Sambil Bernyanyi. Buku ini menjelaskan bagaimana cara mudah dan 

menyenangkan dalam menggambar dengan iringan lirik lagu. 

  

 ―Lingkaran, titik; Lingkaran, titik; Tanda pagar untuk hidung; lingkaran dan 

titik lagi. Tiga rambut, tiga rambut, tiga rambut-dan wow.‖ (Data keempat, 

2016: 164). 
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 Kutipan di atas menjelaskan bahwa siswa semakin mudah dan 

menyenangkan ketika menggambar dengan lirik lagu. Siswa Tomoe mampu 

menggambar wajah gendut wanita dusun. Wajah itu itu harus dilingkari ketika 

mengucapkan ―wow‖ dan tiga setengah lingkaran dibuat ketika lirik ―sekejap 

mata‖ dilagukan. Jika semua lukisan dibuat dengan benar, hasilnya akan jadi 

wajah wanita gendut dengan tatanan rambut kuno khas jepang. 

 

 

Implikasi Kecerdasan Naturalistik Anak  

 Orang yang memiliki kecerdasan naturalistic yang kuat mempunyai 

ketertarikan pada dunia luar atau dunia binatang, dan ketertarikan ini mulai 

muncul sejak dini. Mereka menyukai subyek, cerita-cerita, dan pertunjukan yang 

berhubungan dengan binatang dan fenomena alam. Bahkan, mereka menunjukan 

minat yang luar biasa pada mata pelajaran seperti biologi, ilmu hewan, ilmu 

tumbuh-tumbuhan, ilmu tanah, ilmu cuaca, ilmu falak, dan paleontology. 

 Dalam memahami siswa, Mr Kobayashi menempatkan dirinya sebagai  

pribadi anak-anak yang memiliki kecerdasan berbeda-beda tersebut dengan 

simpati, empati dan peduli akan sosialnya. Mr Kobayashi mengajari siswanya 

yang memiliki kecerdasan naturalistik dengan cara membawa petani untuk 

mengajarkan tentang bercocok tanam dan selalu menasehati siswa-siswanya 

untuk tidak mengganggu binatang. 

 Mr Kobayashi memperkenalkan seorang guru kepada siswanya. Totto-

chan memiliki kesan melihat guru baru itu tidak berpakaian seperti guru 

melainkan seperti pekerja tani. Kepala sekolah sangat perhatian kepada siswa dan 

menyuruh guru baru itu yang seperti petani untuk mengajarkan bagaimana cara 

bercocok tanam dan mengajarkan tentang alam yang diketahuinya. Anak-anakpun 

akan merasa senang dan puas dengan apa yang mereka tanami dan membuahkan 

hasil dari kerja mereka sendiri secara mandiri. 

  

―Di sekolah dasar biasa, guru yang akan mengajarkan sesuatu kepada murid-

murid harus punya ijazah guru. Tapi Mr Kobayashi tidak peduli pada hal-hal 

formal seperti itu. Menurutnya, lebih baik anak-anak belajar sesuatu dengan 

langsung mengerjakannya.‖ (Data pertama , 2016: 178). 
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 Sesuai arahan Mr. Kobayashi, guru tersebut mengajarkan berbagai hal dari 

apa yang dijelaskannya dan yang dipraktikannya di depan anak-anak. Anak-anak 

melihat tangannya yang kasar dan kekar merupakan bukti bahwa apa yang 

dikatakannya kepada anak-anak dan semua pengetahuannya diperoleh dari 

pengalaman. Atas inisiatif Mr. Kobayashi tersebut dalam memahami bagaimana 

anak berfikir belajar yang menyenangkan dan memberikan stimulus untuk 

memperoleh pengetahuan alam tentang hewan, tumbuhan, tanah, dan  budi 

pekerti dengan menggunakan kecerdasan naturalnya, guru petani tersebut 

mendapatkan penghormatan yang tinggi. Bahkan, setiap kali melihat guru 

tersebut dari kejauhan, siswa akan berteriak ―Itu Guru Pertanian Kami!‖.  

 Buku ini resmi menjadi materi pengajaran. Dengan persetujuan 

Kementerian Pendidikan,  Bab ―Guru Pertanian‖ digunakan di kelas tiga 

pelajaran baahasa jepang pada tahun berikutnya setelah novel ini terbit. 

 

 ―Dia mengajarkan berbagai hal, terus-menerus. Dan sambil berbicara, 

tangannya tak pernah berhenti mencabuti rumput liar. Anak-anak menirunya. 

Kemudian guru itu mengajarkan caranya menggunakan garu, membuat deretan 

lubang. Anak-anak menirunya. Kemudian guru itu mengajarkan caranya 

menggunakan garu, membuat deretan lubang memanjang untuk menanam 

benih, menebar pupuk, dan apa saja yang harus dikerjakan untuk 

menumbuhkan sesuatu di lading. Guru itu menjelaskan sambil memberikan 

contoh nyata.‖ (Data kedua, 2016: 179) 

  

 Masih banyak lagi kecerdasan natural yang dimiliki siswa telah di 

manfaatkan Mr Kobayashi dalam praktik pembelajaran yang menyenangkan hati 

siswa. Seperti nasihatnya kepada semua siswanya untuk tidak mengganggu 

binatang agar hewan tersebut mempercayaimu dan sifatnya tidak berkembang 

menjadi lebih buruk.  

 

Implikasi  Kecerdasan Interpersonal pada Budi Pekerti Anak 

 Budi pekerti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2011 adalah 

tingkah laku, perangai, serta ahlak dan watak. Budi pekerti secara epistemology 

terdiri atas dua kata yaitu budi dan pekerti. Budi dalam Bahasa Sansekerta berarti 

kesadaran, pengertian, pikiran dan kecerdasan. Sedangkan pekerti adalah 

penampilan, perilaku, dan aktualisasi. Sehingga budi pekerti dapat dimaknai 

sebagai sebuah kesadaran seseorang dalam bertindak dan berperilaku. 
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 Pada novel Totto chan terdapat bagian bab yang dijadikan mata pelajaran 

menumbuhkan budi pekerti yaitu bab ―Sekolah Tua yang Usang‖. Dalam bab ini 

menceritakan bahwa terdapat siswa dari sekolah lain yang menghina sekolah 

Tomoe dengan sebuah nyanyian ketika anak sekolah tersebut pulang melintasi 

sekolah Tomoe. Siswa-siswa tomoe tentu saja tidak terima atas hinaan tersebut. 

Mereka menganggap siswa sekolah lain itu tidak mengetahui apa yang telah 

diberikan kepala sekolah Mr Kobayashi untuk mereka. Akhirnya Totto-chan 

marah sekali dan mengejar siswa sekolah lain tersebut. Namun, ia tidak mampu 

mendapatkan satu anak pun, ia berbalik ke Sekolah dengan perasaan tidak senang. 

Sambil bernyanyi ―Sekolah Tomoe sekolah yang hebat, di dalam maupun di luar, 

Sekolah yang hebat!‖.  

 Setelah Totto-chan sampai di depan sekolah, ia berpura-pura menjadi anak 

dari sekolah lain dan berteriak  dari balik pagar tanaman dengan menyanyikan 

lagu tersebut. Teman-temannya yang mendengarnya langsung menghampiri dan 

bergabung dengan Totto-chan sambil bergandeng tangan mengelilingi sekolah 

sambil bernyanyi bersama. Hati mereka menyatu, lebih lebih daripada suara 

mereka. Semakin sering mereka mengelilingi sekolah itu, semakin tinggi 

semangat mereka. Tentunya anak-anak tersebut tidak tahu bahwa nyanyian 

mereka telah membuat kepala sekolah merasa sangat bahagia. 

 ―Pastilah begitu perasaan pendidik. Karena bagi mereka yang benar-benar 

memikirkan pendidikan bagi anak-anak, mengelola sekolah pasti adalah 

rangkaian masalah yang terjadi setiap hari. Di sekolah seperti Tomoe, 

peristiwa-peristiwa yang terjadi pastilah lebih aneh lagi karena semua hal di 

sana memang tidak biasa. Sekolah itu tidak bisa menghindarkan diri dari 

kritikan yang dilancarkan orang-orang yang terbiasa dengan system pendidikan 

konvensional.‖ (Data pertama, 2016: 196) 

 

Implikasi Kecerdasan Kinestetik 

 Gardner (2006) mencatat bahwa kecerdasan jasmaniah-kinestetik tidak 

banyak dikembangkan dalam hubungannya dengan budaya. Di luar olahraga, 

belum terlalu dihargai dan diberdayakan, terutama sebagai bentuk eksfresi dalam 

berbagai aktivitas. Pada anak-anak, kecerdasan jasmaniah-kinestetik belum 

seluruhnya dikembangkandalam berbagai aspek. Aktivitas anak-anak hanya 

dilakukan secara alamiah, seperti dalam melakukan eksplorasi, eksfresi, dan 

komunikasi. Tampaknya kecerdasan ini hanya terintegrasi secara ilmiah dan dapat 
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diakses oleh anak-anak. Sedangkan, guru cenderung tidak berfikir dan bahkan 

terkesan kurang terampil dalam mendemonstrasikan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan apa yang sesungguhnya diajarkan dalam ruang kelas. Oleh 

karena itu, mengintegrasikan aktivitas pembelajaran berbasis jasmaniah-kinestetik 

dalam pembelajaran merupakan kebutuhan yang penting dalam mengembangkan 

kreativitas anak. 

 Novel Totto-chan di dalam bab ―Drama Amatir‖  meceritakan tokoh Mr 

Maruyama sebagai guru yang berbeda dan terampil dalam mendemonstrasikan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan jasmaniah-kinestetik melalui 

pembelajaran bermain drama. Ia dengan sabar mendidik anak yang telah 

menyusun kisah drama yang akan dipentaskan di akhir tahun ajaran tersebut 

dengan pembagian karakter tokoh yang sesuai dengan kemampuan siswanya 

dalam memainkan peran, eksfresi dan gerak-gerik tubuh. Chatib (2011, 163) 

menyatakan, Sosiodrama adalah salah satu strategi multiple intelligences yang 

sangat efektif memasukan informasi materi belajar ke dalam memori jangka 

panjang siswa. Strategi ini bagus sekali diterapkan untuk rumpun bidang social, 

terutama sejarah. 

 Pada bab Masak Bersama‖ juga dijelaskan Mr kobayashi dalam 

mengembangkan pembelajaran melalui kecerdasan kinestetik siswa. Ia menyuruh 

anak-anak untuk membagi beberapa kelompok mempersiapkan bahan masakan 

untuk dimasak di alam terbuka.  

 
 ―Nah,‖ kata Kepala Sekolah, ―pertama-tama, kita bagi kalian menjadi 

beberapa kelompok. Lalu masing-masing kelompok membuat tungku dari bata-

bata yang dibawa para guru. Beberapa dari kalian pergi mencuci beras di anak 

sungai, lalu memasaknya. Setelah itu, kita mulai membuat sup daging babi. 

Sekarang kita mulai.‖ (Data Pertama, 2016: 184). 

 

 Dalam kutipan tersebut kepala sekolah menyuruh siswanya untuk praktik 

memasak bersama di alam. Tentu dalam hal ini Mr Kobayashi melihat alam 

sebagai wahana hiburan di mana ada air terjun, anak sungai dan hutan yang indah 

akan menumbuhkan minat siswa dalam praktik memasak bersama yang 

mengandalkan gerak tubuh mereka seperti ada yang membuat tungku dari bata-

bata, ada siswa yang mencuci beras di anak sungai lalu memasaknya.  
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 Pada bab ―Kolam Renang‖ di mana Mr Kobayashi melihat efektifnya 

membawa petani dalam mengajari anak tentang alam, maka dalam pembelajaran 

renang ia membawa seorang atlet yang menjadi guru yaitu Miyo-chan, putra 

kepala sekolah tersebut yang juga seorang olahragawan professional. Miyo-chan 

mengajari siswa-siswa Tomoe bagaimana berenang. Anak-anak yang berenang di 

kolam tersebut tidak memakai pakaian apapun. Tujuan Mr. kobayashi adalah agar 

anak-anak saling menerima temannya yang memiliki kekurangan dengan yang 

tidak. Kecerdasan Mr Kobayashi dalam memahami kebutuhan anak-anak tersebut 

agar tidak merasa rendah diri benar-benar sangat efektif. 

 

―Ia ingin mengajarkan kepada anak-anak bahwa semua tubuh itu indah. Di 

antara murid-murid Tomoe, ada anak yang menderita polio, seperti Yasuaki-

Chan, yang badannya sangat kecil, atau yang cacat. Kepala Sekolah 

berpendapat jika mereka bertelanjang dan bermain bersama, rasa malu mereka 

akan hilang dan itu akan membantu mereka menghilangkan rasa rendah diri. 

Pendapatnya terbukti, Mula-mula anak-anak yang cacat merasa malu, tapi 

perasaan itu segera hilang, dan akhirnya mereka benar-benar berhasil 

menghilangkan rasa malu mereka. (Data kedua, 2016: 72-73). 

 

 

SIMPULAN 

Multiple Intelligences yang dimliki seorang guru akan memberikan 

kontribusi yang layak untuk digunakan dalam memahami karakter belajar anak 

dengan masing-masing kecerdasannya. Tetsuko adalah salah satu sastrawan yang 

memanfaatkan pengalamannya ke dalam karya sastranya sebelum menulis.  

Novel Totto-chan: Gadis Cilik di Jendela dapat dijadikan sebagai salah 

satu bahan pembelajaran dalam dunia pendidikan di sekolah, khususnya 

pembelajaran yang berkaitan dengan musik, alam, biologi, fisika, matematika, 

bahasa inggris, budi pekerti dan lain-lainnya. Novel ini dapat mengajarkan guru 

bagaimana memahami anak didik, kecerdasannya, karakternya, sifatnya, dan 

keinginan  yang kuat dalam mendidik. Guru akan mengetahui beragam cara dalam 

mengajar siswa agar selalu memiliki minat dan hasil yang baik.  

Setelah membaca novel ini, guru dan peserta didik diharapkan mempunyai 

wawasan yang luas tentang bagaimana belajar yang seharusnya. Hal tersebut 

karena novel ini bukan hanya novel yang berasal dari kisah nyata penulisnya, 

namun disisipkan juga pengetahuan umum (ilmiah) yang berada di sekitar 
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kehidupan peserta didik, khususnya daerah bagian sekolah Tomoe  pada masa 

perang amerika dan jepang. Pesan yang dapat diperoleh dari novel ini yaitu guru 

dan peserta didik dapat mengetahui tentang belajar yang menyenangkan, mampu 

memahami keadaan seseorang dengan menumbuhkan sifat empati, membangun 

rasa cinta peserta didik dan guru untuk saling mengerti, mengetahui bahwa 

sebagian sistem pembelajaran konvensional akan mengganggu siswa dalam emosi 

dan akalnya, budaya, dan berperilaku sosial dalam bermasyarakat. 
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ABSTRAK 

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan langkah pembelajaran 

drama dalam bentuk pentas dengan menggunakan model pagelaran 

nusantara. Pada artikel ini dipaparkan (1) landasan filosofis dan 

teoritis, (2) tujuan model pagelaran drama nusantara, (3) 

karakteristik model pagelaran drama nusantara, (4) prinsip-psinsip 

pelaksanaan model pagelaran drama nusantara, (5) kelebihan dan 

kelemahan model pagelaran drama nusantara, dan (6) contoh 

pelaksanaan. Paparan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Jika 

guru dapat memberikan model pembelajaran yang tepat, maka 

siswa dapat mengasah domain kognitif, afrktif, dan psikomotor.  

 

Kata kunci: pagelaran drama nusantara, drama bentuk naskah, dan drama 

bentuk pentas 

 

 

PENDAHULUAN  

 Sesuai dengan tuntutan pendidikan, siswa harus mampu pada bidang 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga hal tersebut harus dipenuhi dalam 

pembelajaran. Sesuai kurikulum 2013, domain afektif berada pada KI 1 dan K2. 

Domain kognitif berada pada KI 3, sedangkan domain psikomotor berada pada KI 

4. Isjoni (2006:43-44) mengemukakan sebagai berikut. 

Domain afektif seperti tersirat dalam fungsi pendidikan nasional, 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan 

tujuan pendidikan nasional menjadikan siswa manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, demokratis dan bertanggungjawab. Domain kognitif yaitu 

―pengetahuan‖, maka bila siswa telah menyelesaikan suatu proses 

pembelajaran, ia akan memiliki kemampuan, murid pandai, cerdas, 

dan memiliki wawasan intelektual. 

 

Jadi, pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila semua domain tersebut dapat 

dicapai. 

mailto:rifqi.risna@gmail.com
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Pembelajaran drama di sekolah menuai banyak problematik. Guru menitik 

beratkan pada aspek kognitif saja. Padahal, pembelajaran drama juga menuntut 

siswa mengasah domain afektif dan psikomotor. Siswa hanya mampu mengetahui 

istilah-istilah pada teori drama, tetapi tidak mampu mempraktikkannya. Hal ini 

merupakan problematika dalam pembelajaran sastra. 

Guru Bahasa Indonesia, sebaiknya mampu membimbing siswa dalam 

semua aspek pembelajaran Bahasa Indonesia, baik pada bidang bahasa maupun 

sastra. Memang pada bidang sastra, benar-benar memerlukan guru yang 

kompeten. Selain, guru harus mempunyai wawasan yang luas, guru harus 

mempunyai strategi dan model pembelajaran. Hal ini agar siswa dapat mencapai 

tujuan pemelajaran dengan menyenangkan.  

Pada pembelajaran drama, aspek kognitif dapat dicapai dilakukan dengan 

pembekalan materi. Siswa harus memahami, hakikat drama, naskah drama, 

pementasan drama, dan lain-lain.  Aspek afektif dapat diintegrasikan dalam 

pembelajaran, sedangkan aspek psikomotor siswa harus mampu mementaskan 

drama. Hal inilah yang jarang dilakukan oleh guru. Guru jarang memberi 

kesempatan siswa untuk mengasah keterampilannya dalam bentuk pentas. 

Padahal, jika ini dilakukan, siswa dapat mengasah kemampuan psikomotor, siswa 

dapat mengasah kompetensi sikap spiritual dan sosial yang terdapat pada domain 

afektif.  

Berdasarkan latarbelakang di atas, artikel ini bertujuan untuk memaparkan 

langkah pembelajaran drama dalam bentuk pentas dengan menggunakan model 

pagelaran nusantara. Pada artikel ini dipaparkan (1) landasan filosofis dan teoritis, 

(2) tujuan model pagelaran drama nusantara, (3) karakteristik model pagelaran 

drama nusantara, (4) prinsip-psinsip pelaksanaan model pagelaran drama 

nusantara, (5) kelebihan dan kelemahan model pagelaran drama nusantara, dan (6) 

contoh pelaksanaan. Paparan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 
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PEMBAHASAN 

Landasan Filosofis dan Teoritis Model Pagelaran Drama Nusantara  

 Model pagelaran drama nusantara diadaptasi dari model pembelajaan role 

playing. A second type of ―acting‖ prevalent in our daily lives is role playing, 

about which much has been written in recent years. A popular term in recent 

years is role model, referring to those people whose lives, or ―roles‖, serve as 

models or guides for others (Wilson, 1991: 83). Wilson mengatakan bahwa tipe 

kedua dari kemampuan berakting secara umum di dalam kehidupan sehari-hari 

adalah bermain peran (role playing) yang telah banyak ditulis dalam beberapa 

tahun ini. Sebuah istilah yang populer selama bertahun-tahun adalah ―role model‖, 

mengacu pada orang-orang yang kehidupannya berperan sebagai model-model 

atau pemandu bagi orang lain. Sebetulnya metode ini termasuk pementasan drama 

yang sangat sederhana. Peran diambil dari kehidupan nyata sehari-hari (bukan 

imajinatif). Role playing merupakan langkah awal dalam pembelajaran drama. 

Role playing didefinisikan oleh Treffinger (dalam Waluyo, 2001: 189) 

sebagai the acting of roles decided upon in advance, for such purpose as 

recreating historical scenes of the past, possible events of the future, significant 

current events, or imaginary situations at any place or time. Shaftel dan Shaftel 

(dalam Waluyo, 2001: 198) menyatakan bahwa terdapat sembilan langkah dalam 

role playing, yaitu: (1) memotivasi kelompok; (2) memilih pemeran (casting); (3) 

menyiapkan pengamat; (4) menyiapkan tahap-tahap peran; (5) pemeranan (pentas 

di depan kelas); (6) diskusi dan evalusai I (spontanitas); (7) pemeranan (pentas) 

ulang; (8) diskusi dan evaluasi II, pemecahan masalah; (9) membagi pengalaman 

dan menarik generalisasi. 

 Model pagelaran drama nusantara juga memiliki langkah-langkah yang 

sama dengan role playing. Akan tetapi, terdapat beberapa bagian yang berbeda. 

Perbedaannya, yaitu diskusi dan evaluasi I roll playing dilakukan dengan 

spontanitas, sedangkan pada model pagelaran drama nusantara dilakukan 

berdasarkan angket, lalu di komunikasikan. Selain itu pagelaran drama nusantara 

menggunakan evaluasi berbasis sosial network. Pada kegiatan membagi 

pengamalaman, pagelaran drama nusantara juga menggunakan sosial media, yaitu 
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inspirasi.co. Hal ini dipilih karena situs inspirasi.co terdapat banyak penggemar 

sastra. Jadi, karya pagelaran drama nusantara dapat dinikmati oleh khalayak 

publik. 

 

Tujuan Model Pagelaran Drama Nusantara 

Tujuan model pagelaran drama nusantara, yaitu (a) memberi bekal siswa 

terkait drama dalam bentuk naskah dan pentas, (b) memberi materi yang lengkap, 

tidak hanya aspek kognitif saja, melainkan melatih aspek psikomotor, serta 

menguatkan aspek afektif, (c) siswa tidak hanya mengetahui teori drama, tetapi 

siswa dapat mempraktikannya, dan (d) siswa mengenal cerita rakyat yang ada di 

Indonesia. 

 

Karakteristik Model Pagelaran Drama Nusantara 

Karakteristik model pagelaran drama nusantara ini, yaitu (1) menggunakan 

teks cerita rakyat yang dikonfersi menjadi teks naskah drama, (2) terdapat 

evaluasi pementasan sebanyak dua kali, (3) pagelaran dilaksanakan dua kali, (4) 

menggunakan media sosial network. 

 

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Model Pagelaran Drama Nusantara 

 Prinsip pelaksanaan pementasan drama terdiri dari 3 pertemuan. Hal ini 

karena pementasan memerlukan proses yang panjang. Pementasan memerlukan 

persiapan yang matang oleh karena itu siswa dituntut untuk latihan drama sebelum 

pementasan itu dilaksanakan sehingga memerlukan jangka waktu yang lama. Pada 

prinsip ini, guru dapat memanfaatkan jejaring sosial network, misalnya edmodo 

dan inspirasi.com.  

 Prinsip-prinsip pelaksanaan model pagelaran drama nusantara hari 

pertama, yaitu: 

1) Pada hari sebelumnya guru sudah membagi kelas menjadi empat 

kelompok. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan di sekolah, guru dapat 

memanfaatkan edmodo. Satu hari sebelum guru pembelajaran itu dimulai, 

guru mengunggah pembagian keompok dan mengunggah tugas individu. 
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Tugas individu berupa cerita rakyat Indonesia. Siswa dapat mencari cerita 

rakyat dari internet maupun buku.  

2) Guru juga harus mempunyai beberapa cerita rakyat. 

3) Ketika pembelajaran berlangsung, siswa duduk berkempok sesuai 

dengan pembagian kelompok yang sudah ditentukan. 

4) Kegiatan selanjutnya, yaitu bedah naskah cerita rakyat. Masing-masing 

siswa mempresentasikan cerita rakyat yang sudah didapatkan pada 

kelompoknya masing masing.  

5) Setelah bedah naskah, tiap kelompok menentukan cerita rakyat mana 

yang akan dipilih untuk dijadikan naskah drama yang nantinya akan 

dipentaskan. 

6) Kemudian, kegiatan selanjutnya, yaitu talk Show. Masing-masing 

kelompok mempresentasikan cerita rakyat yang dipilih di hadapan semua 

kelompok. Kelompok yang presentasi harus mempunyai pandangan 

tentang siapa tokoh yang berperan, setting, tata panggung terkait dengan 

cerita rakyat yang sudah dipilih. Kelompok lain, memberi komentar dan 

pertanyaan.  

7) Guru memberikan bimbingan terkait pandangan siswa terhadap cerita 

rakyat yang dipilih. Guru memberikan alternatif cerita rakyat yang lain, 

jika cerita rakyat siswa tidak layak untuk dipentaskan. 

8) Setelah masing-masing kelompok sudah mempunyai cerita rakyat yang 

akan dijadikan naskah drama dan akan dipentaskan, guru memberi tugas 

membuat naskah drama sesuai dengan cerita rakyat yang sudah dipilih. 

9) Masing-masing kelompok membuat naskah drama sesuai dengan cerita 

rakyat yang dipilih. Naskah yang dibuat siswa harus lengkap dengan 

kostum tokoh, tatarias, setting panggung, tata iringan, tata suara, dan 

komponen yang diperlukan pada pementasan. 

10) Kegiatan selanjutnya yaitu casting. Masing-masing kelompok memilih 

sutradara. Kemudian, masing-masing kelompok casting pemain. Sutradara 

menentukan tokoh mana yang cocok untuk diperankan.  
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11) Guru memberi latihan vocal di lapangan sekolah, memberi materi 

terkait dengan mimik, intonasi, gerak, dan lain-lain 

12) Siswa berlatih dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan 

peran tokoh yang akan dibawakan saat pentas. 

13) Sebelum pagelaran disajikan dalam bentuk pentas besar, pagelaran 

drama nusantara dipentaskan di depan kelas. Hal ini untuk menghasilkan 

penampilan yang lebih bagus. Selain itu, siswa dapat mengevaluasi 

kekurangan pada pementasan kecil tersebut. 

14) Dilakukan pengambilan video ketika pegelaran drama nusantara 

berlangsung. 

15) Setiap siswa memegang angket untuk menilai kelompok lain yang 

sedang pentas. Guru memberi evaluasi terkait dengan pagelaran tersebut.  

16) Guru mengunggah hasil video pagelaran drama nusantara ke media 

sosial edmodo. siswa mengomentari video tersebut. Siswa saling memberi 

saran dan komentar dengan disertai bukti gambar. Hal ini bertujuan untuk 

mencapai drama lebih baik lagi dalam pagelaran drama nusantara yang 

akan dipentaskan di aula sekolah. Guru juga memberi evaluasi terkait 

dengan pementasan tersebut. 

17) Pertemuan selanjutnya, yaitu pentas kedua, pagelaran drama nusantara 

dilakukan di aula sekolah sehingga seluruh siswa dapat menonton 

pertunjukan tersebut. Hal ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan 

sekolah yang lain, misalnya saat memperingati hari kemerdekaan 

Indonesia atau hari ulang tahun sekolah. Jika tidak ada agenda tersebut, 

pegelaran dapat dilakukan pada saat jam istirahat agar semua siswa dapat 

menikmati pagelaran tersebut. 

18) Pengambilan video pagelaran drama nusantara pementasan kedua. 

19) Kelompok yang tidak pentas memberi penilaian kelompok yang sedang 

pentas pada angket. 

20) Masing-masing siswa mengunggah hasil video pementasan drama 

nusantara pada situs inspirasi.co agar dapat dinikmati, dikomentari, atau 

diberi saran pada pencinta sastra. 
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Catatan: 

a) Edmodo merupakan platform pembelajaran berbasis jejaring sosial yang 

diperuntukan untuk guru, murid sekaligus orang tua murid.  

b) Inspirasi.co merupakan sebuah website yang memberikan ruang kepada 

para kreator lintas bidang untuk berkarya dan saling menginspirasi. 

c) Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) terlampir. 

 

Kelebihan dan Kekurangan Model Pagelaran Drama Nusantara 

 Model pagelaran nusantara sebagai model pembelajaran drama dalam 

bentuk naskah maupun pentas mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan model 

pegelaran drama nusantara, yaitu (1) siswa dapat mengasah domain kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Siswa tidak hanya mengetahui istilah-istilah dalam 

drama, tetapi siswa juga bisa mempraktikkan teori tersebut. Siswa dapat belajar 

berkolaborasi atau berkerja sama, disiplin, bertanggung jawab, peduli, dan 

percaya diri, (2) dengan melalukan evaluasi berkali-kali siswa dapat memperbaiki 

agar dapat memberikan penampilan drama pentas yang lebih bagus, (3) model 

pagelaran drama nusantara terdapat evaluasi pada sosial media edmodo sehingga 

siswa dapat saran dan komentar dengan memberi bukti gambar. Hal ini juga dapat 

memberi penguatan evaluasi siswa, (4) pagelaran diunggah pada situs inspirasi.co 

untuk dipublikasikan. Selain itu, pada situs tersebut dapat memperoleh kritik dan 

saran pada kalayak publik, pencinta sastra, (5) pementasan dilakukan sebanyak 

dua kali sehingga siswa dapat belajar pementasan drama dengan lebih banyak 

ilmu yang terima, dan (6) model ini tidak hanya mengasah kemampuan drama 

dalam bentuk menulis naskah saja, akan tetapi dapat mengasah kemampuan drama 

dalam bentuk pentas.  

 Model pagelaran nusantara sebagai model pembelajaran drama dalam 

bentuk naskah maupun pentas mempunyai beberapa kekurangan. Kekurangan 

tersebut, yaitu (1) memerlukan waktu yang lama dalam menjalankan proses 

tersebut dan (2) siswa yang belum mempunyai situs edmodo atau isnpirasi.co 

harus membuah akun terlebih dahulu. Siswa perlu bimbingan guru dalam 

membuat akun tersebut. Hal ini dapat menyita waktu yang lebih lama.  
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KESIMPULAN  

Model pagelaran nusantara merupakan model yang diadaptasi dari model 

pembelajaran roll playing. Guru hendaknya mempunyai pandangan model 

pembelajaran drama, agar siswa tidak hanya menguasai domain kognitif saja. 

Guru harus mempunyai inovasi agar siswa dapat mencapai tiga domain yang 

harus dikuasai. Salah satu model yang dapat mencakup tiga domain tersebut, yaitu 

model pagelaran nusantara. Akan tetapi, model tersebut memerlukan waktu yang 

cukup lama.  
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ABSTRAK 
Pengarang menampilkan bahasa daerah dalam karya sastra karena ada 

sesuatu yang ingin disampaikan, misalnya karena pengarang ingin 

mengangkat budaya lokal sebagai temanya. Penggunaan bahasa daerah 

dalam karya tersebut merupakan salah satu upaya mempertahankan 

bahasa daerah dari kepunahan.  Faktor strategis pemertahanan bahasa 

daerah adalah faktor faktor prestise dan loyalitas dan faktor publikasi 

media massa. Nilai budaya yang diekspresikan melalui bahasa dan 

berbagai persitiwa merupakan dokumentsai budaya daerah yang dapat 

dijadikan rujukan dalam bahan ajar bahasa dan pengajaran sastra bagi 

peserta didik.  

KATA KUNCI : bahasa  daerah dalam karya sastra  indonesia  modern, 

aktor strategis pemertahanan bahasa daerah, pemertahanan bahasa 

daerah melalui  karya sastra. 
 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Sumarsono (2012: 231) pergeseran bahasa dan pemertahanan 

bahasa sebenarnya seperti dua sisi mata uang yaitu (1) bahasa menggeser bahasa 

lain atau bahasa yang tergeser oleh bahasa (2) bahasa tergeser adalah bahasa yang 

tidak mampu mempertahankan diri. Dua kondisi itu merupakan akibat dari pilihan 

bahasa dalam jangka panjang (paling tidak tiga generasi) dan bersifat (dilakukan 

oleh seluruh warga guyup).pergeseran bahasa berarti suatu guyup (komunitas) 

meninggalkan suatu bahasa sepenuhnya untuk memakai bahasa lain. 

Pemertahanan dan pergeseran bahasa adalah dua gejala kebahasaan yang 

saling terkait. Kedua gejala bahasa ini juga tidak bisa terlepas dari gejala 

kompetisi bahasa. Bahasa dikatakan mengalami pergeseran ketika suatu 

masyarakat mulai meninggalkan bahasa tradisionalnya (bahasa daerah atau bahasa 

ibu). Begitu pun halnya dengan bahasa Jawa, masyarakat Jawa saat ini mulai 

mailto:rinieka114@yahoo.com
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mengacuhkan   bahasanya sendiri karena gempuran iptek (ilmu pengetahuan dan 

teknologi) di pelbagai ranah, khususnya dalam ranah pendidikan. 

Pada umumnya sekolah atau pendidikan sering juga menjadi penyebab 

bergesernya bahasa, karena sekolah selalu memperkenalkan bahasa kedua (B2) 

kepada anak didiknya yang semula monolingual, menjadi dwibahasawan dan 

akhirnnya meninggalkan atau menggeser bahasa pertama (B1) mereka. Faktor lain 

yang banyak oleh para ahli sosiolinguistik adalah faktor yang berhubungan 

dengan faktor usia, jenis kelamin, dan kekerapan kontak dengan bahasa lain. 

Rokhman (2000) dalam kajiannya mengidentifikasikan tiga faktor yang 

mempengaruhi pergeseran dan pemertahanan bahasa pada masyarakat tutur Jawa 

dialek Banyumas, yakni faktor sosial, kultural, dan situasional. 

Bahasa merupakan alat utama bagi pengarang untuk mengekspresikan 

pengamatannya terhadap kehidupan dalam bentuk karya seni (sastra). Ragam 

bahasa yang digunakan pengarang itu memerlukan proses panjang.  Untuk 

merealisasikan gagasan, pikiran, dan perasaannya bahasa diolah dan disajikannya 

sedemikian rupa melalui proses kreatif hingga tercipta karya sastra yang imajinatif 

dengan unsur estetis yang dominan. Ragam bahasa dalam karya sastra tidak dapat 

disamakan dengan ragam bahasa nonkarya sastra, seperti  bahasa dalam karya 

ilmiah, surat kabar, atau perundang-undangan. Ragam bahasa dalam karya sastra 

dikenal penuh dengan asosiasi, irasional, dan ekspresif untuk menunjukkan sikap 

pengarangnya sehingga menimbulkan efek tetentu bagi pembaca, seperti 

memengaruhi, membujuk, dan mengubah sikap pembacanya  (Wellek dan 

Warren, 1990:15). 

Begitu pentingnya bahasa dalam proses kreatif Damono (1980:57) 

mengatakan bahwa sastra adalah dunia kata. Artinya, tokoh cerita ditampilkan 

melalui kata, peristiwa terangkai dengan kata, waktu dan tempat terjadinya juga 

oleh kata. Sebutan kata, memurut Damono, dapat dimaknai bahasa meskipun kata 

merupakan unsur bahasa.  pula, Lotman (dalam Teeuw, 1984:99) juga 

mengatakan, karena pentingnya peranan bahasa, ia menyebut bahasa sebagai 

tanda primer. Sebagai tanda primer, bahasa membentuk model dunia bagi 
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penggunanya, yaitu sebagai model yang digunakan untuk menafsirkan segala 

sesuatu, baik dari dalam maupun dari luar dirinya. 

Karya sastra lahir tidak dalam kekosongan budaya (Teeuw, 1984:11-12). 

Dalam padangan itu dapat dimaknai bahwa karya sastra lahir dalam konteks 

budaya tertentu dari seorang pengarang. Oleh karen itu, pengarang yang berasal 

dari Jawa atau Bali, misalnya, akan memengaruhi gaya pengungkapan, antara lain, 

melalui bahasa yang digunakannya karena sebagai anggota masyarakat tentu sulit 

terlepas dari nila-nilai yang berlaku dalam masyakat. Karya satra yang mereka 

ciptakan sedikit banyak mencerminkan gambaran masyarakatnya. Untuk 

mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaannya secara leluasa, sering kita 

temukan pengarang mengekspresikannya dengan bahasa daerahnya. Dengan 

demikian, kita tidak heran apabila pengarang dalam karyanya menggunaan kata, 

frasa, dan kalimat bahasa daerah. 

METODE  

Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk 

mendapatkan pemaparan yang bersifat aktual dan alami mengenai pemertahanan 

bahasa daerah dalam karya satra. Subjek dalam penelitian ini difokuskan 

kepada.karya-karya sastra moderen.  Data yang diambil dari karya sastra fiksi 

maupun puisi Chairil Anwar, Achdiat K. Mihardja, Linus Suryadi dan seterusnya 

yang berupa berbagai peristiwa tutur bahasa daerah yang dilakukan oleh 

responden, baik tuturan lisan maupun tulisan. Data ini yang membantu dalam 

menentukan sikap bahasa daerah melalui pengunaan bahasa daerah dalam karya 

sastra. Data selajutnya diambil dari karya sastra fiksi berupa informasi yang 

diberikan oleh responden mengenai faktor pendukung dan penghambat 

pemertahanan bahasa daerah dalam karya sastra. 

HASIL  DAN PEMBAHASAN  

Bahasa  Daerah dalam Karya Sastra  Indonesia  Modern 

Penggunaan kosakata bahasa daerah dalam karya sastra Indonesia modern 

bukan merupakan hal yang baru. Bahasa daerah telah lama digunakan oleh banyak 

pengarang Indonesia, baik dalam karya fiksi maupun puisi. Ada pengarang yang 
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hanya menyelipkan beberapa kosakata bahasa daerah dalam karyanya, tetapi ada 

juga yang secara sadar menggunakan kosakata bahasa daerah untuk menarik 

perhatian pembaca dan pengamat sastra. 

Misalnya, Achdiat K. Mihardja dalam Atheis menggunkan kosakata daerah 

(Jawa),  alon-alon, cangkolan, dan ngelamun, Chairil Anwar dalam sajak ―Cerita 

Buat Dien Tamaela‖ menggunakan kosakata (Maluku): beta dan tifa; Bokor 

Hutasuhut dalam novel Penakluk Ujung Dunia menggunakan kosakata 

(Batak):  ampang ngardang, ampataga, martandang, margondang, dan parhitean; 

Korrie Layun Rampan dalam novel Upacara menggunakan kosakata bahasa 

Dayak Iban. Linus Suryadi dalam karya prosa liriknya,  Pengakuan 

Pariyem,menggunakan kosakata bahasa Jawa yang begitu dominan sehingga ada 

yang menyebunya sebagai centini (karya sastra Jawa). 

Pada tahun delapan puluhan banyak sastrawan Indonesia yang 

menggunakan bahasa daerah dalam karya mereka sehingga dalam masa itu 

dianggap sebagai bangkitnya warna lokal dalam sastra Indonesia. Karya sastra 

berwarna lokal Jawa lebih banyak ditulis pengarang Indonesia jika dibandingkan 

dengan warna lokal lain. Menurut Pradopo (1990:7), pada tahun itu kesadaran 

pengarang pada sosial budaya daerah menonjol. Para pengarang ingin 

menonjolkan apa yang dirasa sebagai hal yang selalu melingkungi diri mereka, 

yaitu kehidupan masyarakat dan budayanya yang membesarkannya. Semua itu 

melatari atau bahkan telah mendarah daging dalam diri mereka. Salah satu 

pengarang yang dalam karyanya selalu menampilkan bahasa daerah adalah Umar 

Kayam. Tiga novelnya, yaitu Sri Sumarah, Para Priyayi, dan Jalan 

Menikung (Para Priyayi 2), banyak digunakan bahasa Jawa, baik berbentuk 

ungkapan, kata ulang, kata dasar maupun kata jadian. Misalnya, gombyar-

gombyor, kulo nuwun, bengkok sawah, ciloko, paringono kuat,  nyuwun ngapuro,  

sumarah, nyekar, nyuwun pangestu,  jodoh sing wis pinasti, anak kidung rumekso 

ing wengi, dan yen ing tawang ana lintang (Sri Sumarah), nbanyu mili, nyuwun 

sewu pangapunten,  melik nggendong lali,  sumeh, ngulandara, ngenyek,  ater-

ater, gadang-gadang, jatmiko, micara, grusa-grusu, blebar-bleber, nglakoni, 
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rinjing, melik nggendong lali, cancut tali wanda, dapurmu, srigunung, dados, 

ngapurancang, dan priyagung (Para Priyayi dan Jalan Menikung). 

Dengan memahami hal itu, bahasa daerah memang diperlukan untuk 

mengekspresikan budayanya. Hal itu sekaligus juga menunjukkan bahwa bahasa 

Indonesia sebagai sarana ekspresi memiliki keterbatasan karena ada semacam 

kesukaran menerjemahkan kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. 

Kalaupun ada kata  daerah yang diterjemahkan, kata itu akan kehilangan 

maknanya atau ekspresinya karena suatu kata dipilih pengarang terkadang 

mengandung makna simbolis. 

Menurut Rene (1976:48), ada empat faktor situasi yang menyebabkan 

terjadinya peristiwa tutur (berbahasa), yaitu (1) relasi (peserta tutur, seperti  

penutur dan mitra tutur, atasan dan bawahan, serta guru dan siswa), (2) pokok 

pembicaraan atau topik, (3) tempat dan aktivitas peristiwa tutur terjadi, dan (4) 

saluran tutur (bahasa tulis dan lisan) 

Soetomo (1985) menyebutkan bahwa faktor nonkebahasaan  memengaruhi 

masuknya bahasa daerah atau bahasa asing.  Faktor nonkebahasaan menurutnya 

Chaer (2010:163) adalah  (1) sistem budaya, bahasa yang dipandang sebagai tata 

lambang konstitusi, tata lambang evaluasi, dan lambang ekspresi, (2) sistem 

sosial, yaitu penggunaan bahasa harus sesuai dengan status dan peranan sosial 

pemakai bahasa, dan (3)  psikologi penutur, yaitu penggunaan bahasa mungkin 

dilatarbelakangi oleh persepsi, motivasi, identitas, pengalaman, dan hal-hal yang 

bersifat pribadi. 

Pandangan tersebut dapat dibenarkan karena bahasa daerah yang sering 

digunakan pengarang mengandung penekanan nonkebahasaan, seperti unsur 

budaya yang ditonjolkan. Dengan memfokuskan budaya tertentu, makna 

penggunaan bahasa daerah tidak sekadar bunyi bahasa dan untuk berkomunikasi, 

tetapi di dalamnya tertuang nilai  budaya  daerah.  
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Faktor Strategis Pemertahanan Bahasa Daerah  

Faktor Prestise dan Loyalitas 

 Fishman (1972) menyebutkan bahwa salah satu faktor penting 

pemertahanan sebuah bahasa adalah adanya loyalitas masyarakat pendukungnya. 

Dengan loyalitas itu, pendukung suatu bahasa akan tetap mewariskan bahasanya 

dari generasi ke generasi. Orang akan sangat bangga dengan budayanya termasuk 

dengan bahasa yang mereka gunakan. Artinya, nilai prestise dari language 

choice seseorang yang menggunakan bahasa daerah mereka di tengah komunitas 

yang heterogen lebih tinggi tingkatannya dengan bahasa daerah lain. Situasi yang 

demikian menurut Dressler (1984) merupakan langkah awal dari penghilangan 

atau pemusnahan sebuah bahasa.Dia juga menambahkan bahwa pada saat sebuah 

bahasa daerah kehilangan prestisenya dan kurang digunakan dalam fungsi-fungsi 

sosial, maka ia menyebutkan keadaan ini sebagai sebuah evaluasi sosiopsikologis 

negatif (negative sociopsychological evaluation) dari sebuah bahasa. Pada kondisi 

inilah penutur asli sebuah bahasa daerah bisa dengan rela(voluntarily) mengubah 

bahasanya ke satu bahasa daerah lain yang lebih prestisius. 

Kondisi yang paling dominan adalah di ranah keagamaan. Untuk acara-

acara keagamaan, ritual-ritual pada acara kematian, kelahiran anak dan 

sebagainya, bahasa pengantar yang digunakan dalam acara-acara tersebut hampir 

tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia melainkan bahasa daerah.  

Kekhawatiran ini diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan program kembali ke 

bahasa ibu. Program ini tidak hanya bersifat seremonial belaka namun lebih 

dimanifestasikan lagi pengembangannya di lembaga pendidikan dasar. 

Dibeberapa daerah, semua sekolah dasar wajib mengajarkan bahasa daerah 

kepada murid-muridnya. Hal ini sebenarnya merupakan penerapan apa yang 

dinyatakan oleh Fishman (1977:116) bahwa for language spread, schools have 

long been the major formal (organized) mechanism involved. 

Faktor Publikasi Media Massa 

Media massa juga merupakan faktor lain yang turut menyumbang 

pemertahanan bahasa daerah. Format yang dipresentasikan pada media ini 

dikemas dalam bentuk iklan (advertising). Untuk lebih akrab dengan pendengar 
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dan pemirsa TV, pihak stasiun radio dan televisi lebih banyak mengiklankan 

produk-produk dalam bahasa daerah daripada bahasa lain. Situasi kebahasaan 

seperti ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Holmes (1993) bahwa salah satu 

faktor utama yang berhubungan dengan keberhasilan pemertahanan bahasa adalah 

jumlah media yang mendukung bahasa tersebut dalam masyarakat (publikasi, 

radio, TV dan sebagainya). 

Pemertahanan Bahasa Daerah Melalui  Karya Sastra  

Dalam era Globalisasi keberadaan bahasa daerah menghadapi situasi yang 

mengkhawatirkan. Bahasa daerah mulai ditinggalkan penuturnya dalam pergaulan 

atau kegiatan antarmanusia karena dominannya bahasa asing yang menguasai 

berbagai bidang. Keadaan itu banyak dirasakan oleh pengguna bahasa daerah 

yang, antara lain, menyadari bahwa bahasa daerahnya kehilangan otoritas 

publiknya dan menjadi teks yang terkesan eksklusif.       

            Bahasa  Jawa, misalnya, merupakan bahasa yang jumlah penuturnya 

paling banyak karena termasuk kelompok delapan besar yang dikelompokkan 

sebagai bahasa yang jumlah penuturnya 2.000.000 orang atau lebih dan  di antara 

kelompok itu bahasa Jawa berada pada peringkat paling atas, yang kemudian 

diikuti oleh bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, 

bahasa Batak, bahasa Banjar, dan bahasa Bali (Alwi, 2001:43).  Sampai saat ini 

bahasa Jawa juga masih digunakan secara lisan dan tulis.  Namun, hal itu tidak 

berarti bahwa bahasa Jawa jauh dari ancaman kepunahan.  Keadaan dan masalah 

yang dihadapi bahasa Jawa banyak diungkapkan dalam tulisan dan diskusi yang 

bersifat keluhan. Seperti dikemukakan oleh Rahardi,  bahasa Jawa kini menempati 

posisi pinggiran dan hanya digunakan orang tua. Di Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang sebagian besar masyarakatnya pengguna bahasa Jawa terasa bersikap 

membiarkan merana. Adanya tulisan Jawa  yang terpampang untuk nama jalan 

hanya dapat dibaca oleh orang tua. Ia juga menyebutkan bahwa kepunahan bahasa 

Jawa mencapai 4,1 persen (http://duniaroy.blogspot.com/2000/09/selamatkan-

bahasa-jawa-html. 

            Keadaan itu merupakan salah satu contoh permasalahan bahasa  daerah. 

Tidak dapat dipungkiri hal itu pasti juga terjadi pada bahasa daerah lain yang ada 

http://duniaroy.blogspot.com/2000/09/selamatkan-bahasa-jawa-html
http://duniaroy.blogspot.com/2000/09/selamatkan-bahasa-jawa-html
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di Indonesia. Dalam hal itu, Pemerintah tidak berdiam diri.  Berbagai kebijakan 

Pemerintah dilakukan untuk mengatasi masalah bahasa daerah, seperti  Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, mengatur pembagian kewenangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pembagian kewenangan, 

pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia merupakan 

kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pembinaan dan pengembangan bahasa 

dan sastra daerah termasuk ke dalam kewenangan pemerintah daerah.  Kebijakan 

lain  mengenai bahasa dan sastra daerah dituangkan dalam Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2009 tentang  Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta 

Lagu Kebangsaan,  Pasal 37 ayat 2, Pasal 38 ayat 2, Pasal 39 ayat 2, dan Pasal 41 

ayat 1. Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut, berarti masyarakat cukup 

leluasa untuk melakukan upaya pemertahanan bahasa daerahnya.  Pemertahanan 

bahasa sangat penting karena dapat mewujudkan diversitas kultural, memelihara 

identitas etnis, menjaga adaptabilitas sosial, dan meningkatkan kepekaan lingusitis 

(Crystal, 2000). 

            Pemertahanan bahasa daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti 

digunakannya bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pendidikan dan 

digunakannya bahasa daerah sebagai mata pelajaran tingkat sekolah dasar sampai 

dengan sekolah menengah atas.  Bahkan, ada pemerintah daerah yang 

memberlakukan penggunaan bahasa daearah (Jawa) bagi karyawan pemerintah 

daerah pada hari tertentu  juga merupakan upaya pemertahanan bahasa daerah. 

            Begitu  pula, pengunaan bahasa daerah  yang ditampilkan pengarang 

dalam karya sastra Indonesia juga dapat disebut sebagai upaya pemertahanan 

bahasa daerah dari kepunahan karena pengarang telah melakukan pendokumenan 

bahasa dan budaya daerah  melalui karya sastra. Dalam pengajaran bahasa yang 

tercakup juga  pengajaran sastra diperlukan adanya bahan ajar karya sastra 

Indonesia. Untuk itu, karya sastra Indonesia yang menggunakan bahasa daerah 

dapat digunakan sebagai bahan ajar karena akan memberi informasi bahasa daerah 

 dan kandungan nilai yang ada dalam kata atau bahasa daearah. Dengan demikian, 

siswa mendapat materi bahasa, yaitu bahasa yang tidak sekadar informasi dan 

deretan bunyi, tetapi siswa juga dapat belajar dari nilai yang tertuang dalam kata 
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atau bahasa daerah.  Misalnya,   ketika kita mengatakan permohonan maaf yang 

dalam bahasa Jawa adalah nyuwun sewu tidak sekadar mengucapkan bunyi 

[nyuwun sewu], tetapi sekaligus belajar etika bahwa kata itu digunakan dengan 

hormat, ikhlas, sopan, dengan suara tidak keras. Dengan demikian, kita belajar 

bahasa daerah sekaligus belajar tentang nilai-nilai local. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Poedjosoedarmo (2003) mengatakan bahwa longgarnya moral dan etika 

pada kalangan Jawa erat kaitannya dengan mulai longgarnya penguasaan generasi 

muda Jawa akan sistem tingkat tutur dalam bahasa Jawa. Hal itu dapat dipahami 

karena belajar bahasa tidak hanya sekadar belajar menggunakan bahasa sebagai 

sarana komunikasi, tetapi juga belajar tentang nilai yang tertuang dalam bahasa 

itu. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengarang 

menampilkan bahasa daerah dalam karya sastra karena ada sesuatu yang ingin 

disampaikan, misalnya karena pengarang ingin mengangkat budaya lokal sebagai 

temanya. Penggunaan bahasa daerah dalam karya tersebut merupakan salah satu 

upaya mempertahankan bahasa daerah dari kepunahan. Faktor strategis 

pemertahanan bahasa daerah adalah faktor faktor prestise dan loyalitas dan faktor 

publikasi media massa. Nilai budaya yang diekspresikan melalui bahasa dan 

berbagai persitiwa merupakan dokumentsai budaya daerah yang dapat dijadikan 

rujukan dalam bahan ajar bahasa dan pengajaran sastra bagi peserta didik.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Alwi, Hasan, (2001). ―Kebijakan Bahasa Daerah. Dalam Bahasa Daerah dan 

Otonomi Daerah. Dendy Sugono dan Abdul Rozak Zaidan (Ed.) Jakarta: 

Pusat Bahasa. 

Chaer, Abdul. (2010). Sosiolinguistik Perkenalan Awal. Jakarta:Rineka Cipta. 

Damono, Sapardi Djoko. (1980). ―Sastra di Sekolah‖. Dalam Pembinaan Bahasa 

Indobesia. Maret (jilid I/1)  

http://duniaroy.blogspot.com/2000/09/selamatkan-bahasa-jawa-html 

http://duniaroy.blogspot.com/2000/09/selamatkan-bahasa-jawa-html


 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

854 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

Fishman,J.A,(1972(, The Sociology Of Language, Massachussetts: Newbury 

House Publication. 

Kayam, Umar. (1985). Sri Sumarah dan Bawuk. Jakarta: Pustaka Jaya. 

--------------. (1990).  Para Priyayi. Jakarta: Grafiti. 

--------------. (1999). Jalan Menikung. (Para Priyayai 2) . Jakarta: Grafiti. 

Mulder, Neil. (1985). Pribadi dan Masyarakat Jawa. Jakarta: Sinar Harapan. 

Rene, Appel dkk. (1976). Sosiolinguistik. Utrecht: Het Spectrum. 

Soetomo, Istiati. (1985). Pokok-Pokok Pikiran tentang Multilingualisme dalam 

Sastra Semarang: Fakultas Sastra, Undip. 

Sumarsono. (2012). Sosiolinguistik.Yogyakarta:Pustaka Pelajar 

Suseno, Franz Magnis. (1988). Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang 

Kebijaksanaan Hidup Jawa. Jakarta: Gramedia. 

Teeuw, A. (1984). Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. Bandung 

Pustaka Jaya. 

Wellek, Rene dan Austin Warren. (1989). Teori Kesusastraan Indonesia. 

Terjemahan     Theory of Literature. Melani Budianta. Jakarta: Gramedia. 



 

INTERNATIONAL PROCEEDINGS 
International Seminar on Language, Literature, Art, and 

Culture (ISLLAC), Malang,  September 26-27, 2017 
ISSN : 2598-0874 

 

855 | "The Role of Language, Literature, Art and Culture in the Development of National Character" 

PENERAPAN MODELSINEKTIK 

 DALAM PEMBELAJARAN MENYUSUN TEKS FABEL 
 

Silvia Marni
 

silvia@stkip-pgri-sumbar.ac.id 

silviamarnindo@gmail.com 

STKIP PGRI Sumatera Barat 

Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia UM 

 

ABSTRAK 

Pembelajaran menyusun teks fabel bertujuan untuk melatih daya 

pikir siswa agar mampu mengolah pesan yang disampaikan melalui 

cerita.Selain meningkatkan kemampuan berpikir, dongeng (dalam 

hal ini cerita fabel) mampu mendorong siswa dalam minat belajar 

dan mampu melatih ketrampilan-ketrampilan berbahasa. Akan 

tetapi, siswa masih merasa kesulitan dalam menuangkan kembali 

cerita fabel tersebut dalam bahasanya sendiri dalam bentuk tulisan. 

Untuk itu, dibutuhkan model pembelajaran yang dapat 

mempertajam kreativitas siswa dalam menyusun kembali teks 

cerita fabel tersebut. Dalam hal ini model sinektik menjadi solusi 

sehingga pembelajaran menyusun teks fabel dapat berjalan sesuai 

dengan sasaran yang diinginkan atau sesuai dengan capaian 

pembelajaran. Tahapan-tahapan dalam model sinektik akan lebih 

bermakna dalam pembelajaran menyusun teks fabel, khususnya 

untuk memancing ide siswa dalam menulis. 

 

Kata kunci: model sinektik, menyusun teks fabel, tahapan 

pembelajaran 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran sastra di SMP pada kurikulum 2013 revisi 2016 masih 

belum mendapatkan porsi yang seimbang dengan materi nonsastra. Hal ini 

dilakukan berdasarkan hasil survei terhadap muatan sastra dalam kurikulum. 

Padahal,  teks sastra sangat memberikan pengaruh yang baik untuk 

mengembangankan tiga aspek yang menjadi sasaran kurikulum, yaitu afektif, 

kognitif, dan psikomotorik. 

Ada kenyataannya sastra telah diajarkan kepada siswa untuk seluruh 

jenjang pendidikan selama ini. Namun, disinyalir bahwa pembelajaran sastra 

belum mencapai hasil yang optimal. Pembelajaran sastra perlu dikembangkan 

karena pembelajaran tersebut didukung oleh aspek pertimbangan psikologis. 

Menurut Mulyana (2000:4) peserta didik memiliki pengetahuan dan 

mailto:silvia@stkip-pgri-sumbar.ac.id
mailto:silviamarnindo@gmail.com
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keingintahuan yang sangat besar. 

Dengan pengetahuan yang dimiliki, mereka dapat memperoleh kenikmatan 

dan intelektual dari sebuah karya sastra. Kebutuhan akan pencarian makna estetis 

dan makna intelektual berkorelasi positif dengan kebutuhan mereka dalam 

mengembangkan kematangan intelektual dan emosionalnya. Oleh karena itu, 

Rudy (2003:297) menegaskan bahwa sastra dapat menjadi wahana pencarian 

makna apabila diajarkan dengan benar. 

Pengajaran sastra yang baik dan benar adalah pengajaran yang mengadopsi 

perspektif estetik dan memberi penekanan pada sudut pandang tersebut. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Rosenblatt berikut, ―To teach literature correctly is to 

emphasize the aesthetic stance and to de-emphasize the efferent.‖ (1978:22-47). 

Pernyataan tersebut mengindikasikan makna yang signifikan bahwa siswa tidak 

hanya mengidentifikasi apa yang tertuang dalam karya sastra seperti latar, tokoh 

dan penokohan, serta alur cerita, tetapi mereka juga dapat mengidentifikasi apa 

yang ada di luar karya sastra itu sendiri seperti maksud pengarang, simbolisme, 

gaya cerita dan sebagainya. 

Sayangnya, pengajaran sastra di sekolah menengah lebih menekankan 

sudut pandang efferent; siswa hanya menceritakan kembali kisah perjalanan tokoh 

cerita dengan segudang permasalahannya. Selanjutnya, perlu dicermati dan 

ditelusuri perjalanan dan kiprah pengajaran sastra di tingkat pendidikan dasar 

hingga perguruan tinggi. Rudy (2003:298) menandaskan, ―Sastra telah 

diperlakukan secara ‗kurang adil‘ di berbagai jenjang pendidikan.‖ Keprihatinan 

Rudy muncul bersamaan dengan asumsi yang memposisikan sastra semakin 

terpojokkan bahwa sastra hanya merupakan pelajaran hafalan untuk beroleh 

kesenangan, bahwa sastra tidak mampu meningkatkan kompetensi berbahasa 

siswa. Selain itu, banyak sastrawan yang turut prihatin dengan ketidakmampuan 

siswa mengapresiasi karya sastra. 

Keprihatinan tersebut mereka atasi dengan melakukan kegiatan 

―Sastrawan ke Sekolah‖ pada tahun 2006. Demikian halnya dengan pengajaran 

sastra Inggris di jurusan bahasa Inggris, sangat diabaikan dan dihindari karena 

kedua asumsi di atas (Zughoul, 1986; Rosenblatt, 1991). Kekurangadilan bagi 
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pengajaran sastra sebagaimana diilustrasikan oleh Moody (1977) adalah sastra 

menempati kedudukan yang sangat kecil dalam pendidikan bahasa. Keberadaan 

sastra dalam pendidikan bahasa berdasarkan hasil penelitian Harras (2003:303) 

belum menyentuh substansi dan mengusung misi utamanya yaitu memberikan 

pengalaman bersastra kepada peserta didik karena porsi pengajaran sastra yang 

lebih sedikit dibandingkan bahasa. Oleh karena itu, pengajaran sastra harus 

dipisahkan dari pengajaran bahasa. Pemisahan sastra dari pembelajaran bahasa 

ditentang oleh Alwasilah (2002) bahwa bahasa dan sastra bukan sebuah dikotomi. 

Sebagai perbandingan, ia menggambarkan bahwa sastra berada dalam naungan 

bahasa (language arts) di mancanegara. Dengan demikian, tidak ada argumentasi 

yang menguatkan temuan Harras bahwa sastra harus dipisahkan dari pengajaran 

bahasa (Moody, 1977; Rusyana, 2003; Rudy, 2005). 

Porsi pengajaran sastra yang lebih sedikit dibandingkan bahasa tidak harus 

menjadi sebuah masalah yang mendasar. Perlu disepakati bersama bahwa 

permasalahan pokok dalam pembelajaran sastra adalah ―teacher as the actor, not 

the song.‖ Hal ini tergambar dengan jelas berdasarkan beberapa temuan dan 

pendapat berikut: pengetahuan guru tentang sastra sangat terbatas (Alwasilah, 

1994), sastra diajarkan guru-guru yang tidak profesional (Alwasilah, 1999), guru 

tidak tahu mengajarkan sastra dengan baik (Wei, 1999) dan guru dan strategi 

mengajar mereka penyebab rendahnya mutu pengajaran sastra (Mansour, 1999). 

Pendapat Alwasilah tentang sastra diajarkan oleh guru-guru yang tidak profesional 

berseberangan dengan temuan Rudy (2005) bahwa sastra dapat diajarkan oleh 

semua guru bahasa karena komponen terpenting dalam apresiasi sastra adalah 

strategi mengajar dan mengapresiasinya. Dengan demikian, kesepakatan awal 

tentang guru yang menjadi masalah utama, bukan karya sastra, pun karena guru 

belum mengetahui cara mengajarkan sastra dan apresiasinya. 

Kualitas pengajaran sastra sejauh ini masih sering dipertanyakan dan 

diragukan. Kondisi itu diperkirakan oleh adanya kurikulum yang sering berganti-

ganti dan alokasi waktu yang dituding sebagai penyebab rendahnya kualitas 

pengajaran sastra. Bertentangan  dengan penafsiran tersebut, berdasarkan fakta 

empirik yang ditemukan Ismail (2000:115) penyebab dari hal itu adalah 
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metodologi pengajaran sastra yang tidak efisien. Kondisi demikian dipertegas lagi 

oleh Rosidi (1983:130) bahwa kualitas pembelajaran sastra masih sangat 

memprihatinkan diindikasikan oleh pengajaran sastra yang seadanya. 

Penyebabnya adalah kurikulum yang tak jelas arahnya, jumlah pengajar dan 

kemampuannya tidak memadai, dan materi pengajaran yang jauh dari lengkap. 

Kedua sastrawan tersebut merupakan stereotipe yang representatif mengeluhkan 

buruknya pengajaran bahasa dan sastra di seluruh jenjang pendidikan. 

Berdasarkan observasi di kelas VII SMP 4 Malang, kegiatan pembelajaran 

sastra, khususnya pembelajaran teks fabel merupakan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan 

beberapa siswa. Menurut mereka, dari sekian banyak pembelajaran sastra yang 

sudah dipelajari, pembelajaran teks fabel adalah salah satu yang mereka gemari 

karena berisikan cerita binatang. Hanya saja, bagi mereka, ketika ditugaskan 

untuk menuliskan kembali cerita fabel tersebut mereka mengalami kesulitan untuk 

mengembangkan ide menulis mereka. Hal ini menjadi landasan untuk melakukan 

kajian desain pembelajaran menyusun teks fabel dengan menggunakan model 

pembejaran sinektik untuk memancing ide manulis mereka. 

Pada dasarnya, kegiatan menulis dapat meningkatkan daya pikir siswa 

karena dengan menulis, siswa dapat melatih daya pikir mereka dalam hal 

mengingat dan memahami apa yang mereka tulis. Hal ini juga dapat 

meningkatkan daya berpikir kritis mereka terhadap masalah yang ada di sekitar 

mereka ataupun menciptakan karya tulis berdasarkan imajinasi mereka. Hal ini 

dapat merujuk pada prinsip esensial pembelajaran bahasa yang berbasis teks di 

antaranya (1) berbahasa merupakan kegiatan berkomunikasi menggunakan wacaa 

yang direalisasikan dalam bentuk teks, (2) pembelajaran bahasa bertujuan 

mengembangkan kemampuan memahami dan menciptakan teks, (3) menghasilkan 

teks untuk tujuan tertentu berarti memilih bentuk dan struktur teks yang akan 

digunakan agar pesan yang disampaikan dapat disusun secara tepat, (4) pemilihan 

bentuk san struktur teks dimaksudkan agar tercapainya kegiatan sosial yang 

komunikatif sesuai dengan situasi yang dihadapi karena bahasa merupakan 

kegiatan yang bersifat sosial, (5) belajar menjadi efektif ketika harapan guru 
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terhadap siswa disampaikan secara tersurat, (6) belajar bahasa merupakan 

serangkaian tahapan perkembangan dari kegiatan berbantuan hingga dengan 

kegiatan mandiri. 

Pendekatan pengembangan kurikulum bahasa di berbagai negara maju saat 

ini, juga menjadi dasar Kurikulum 2013, yaitu genre-based, genre pedagogy dan 

content language integrated learning (CLIL). Pendekatan berbasis genre 

menjadikan teks sebagai fokus kajian. Genre merupakan pengelompokkan dari 

suatu peristiwa komunikasi. Setiap peristiwa komunikasi memiliki tujuan 

komunikatif yang khas, yang juga berbeda dalam wujud komunikasinya. Wujud 

komunikasi ini ditentukan oleh masyarakat yang menghasilkan genre tersebut 

(Swales, 2003). Ada beberapa prinsip yang bisa disepakati, yaitu (1) teks 

terbentuk karena tuntutan kegiatan sosial; (2) teks itu memiliki tujuan sosial; (3) 

bentuk teks merupakan hasil konvensi; (4) kebahasaan (tata bahasa) suatu teks 

bersifat fungsional sesuai tujuan sosial; dan (5) bahasa teks, seperti kosakata, tata 

bahasa, atau ciri lainnya tidak boleh diajarkan terpisah dari pertimbangan struktur 

teksnya (Biber & Conrad, 2009). Hal yang perlu diingat adalah bahwa genre 

merupakan makna dan tujuan sosial, tipe teks adalah bentuk fisiknya. Oleh sebab 

itu, pendekatan berbasis genre juga terkadang disebut berbasis teks.  

Teks dalam  pendekatan berbasis genre bukan diartikan istilah umum 

sebagai ‗tulisan berbentuk artikel‘. Teks merupakan kegiatan sosial, tujuan sosial. 

Ada tujuh jenis teks sebagai tujuan sosial, yaitu: laporan (report), penceritaan 

ulang (recount), eksplanasi (explanation), eksposisi (exposition: discussion, 

response or review), deskripsi (description), prosedur (procedure), dan narasi 

(narrative). 

Dalam kurikulum 2013, muatan pembelajaran teks terbagi menjadi teks 

sastra dan nonsastra. Dalam hal ini, yang menjadi kajian dalam tulisan ini adalah 

teks sastra: cerita fabel. Ini sesuai dengan muatan isi kurikulum 2013 kelas VII 

SMP pada Standar Kompetensi 3.15 ―Mengidentifikasi informasi tentang 

fabel/legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar‖ dan Kompetensi dasar 

4.15 ―Menceritakan kembali isi cerita fabel/legenda daerah setempat yang 

dibaca/didengar‖.  
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Pentingnya pembelajaran teks cerita fabel adalah untuk melatih daya pikir 

anak agar mampu mengolah pesan yang disampaikan melalui cerita. Seperti yang 

telah dijelaskan di atas bahwa pembelajaran mengapresiasi sastra mampu 

membangkitkan daya imajinasi. Penulisan Teks cerita merupakan salah satu 

kegiatan dari ketrampilan berbahasa yaitu menulis. Teks cerita moral/fabel 

merupakan salah satu materi pada Kurikulum 2013. Fabel (Dongeng Hewan) 

Menanamkan nilai-nilai pada anak sehingga pembelajaran cerita fabel yang 

diterapkan bermanfaat bagi siswa. 

Selain meningkatkan kemampuan berpikir, dongeng mampu mendorong 

siswa dalam minat belajar dan mampu melatih ketrampilan-ketrampilan 

berbahasa. Keempat ketrampilan berbahasa dapat menggunakan metode dongeng. 

Namun, penerapan kurikulum 2013 ini masih baru dan pelaksanaan pembelajaran 

belum efektif. Pembelajaran belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. Guru yang baru melaksanakan pembelajaran 

masih banyak yang menggunakan paradigma lama. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya membuat desain pembelajaran 

yang lebih menarik dengan menggunakan model pembelajaran sinektik agar 

memberikan kesan bermakna dan menyenangkan bagi kegiatan belajar siswa. 

Desain pembelajaran ini diasumsikan mampu memberikan pemahaman dan 

kemudahan untuk mengasah keterampilan menulis siswa, khususnya menulis teks 

cerita fabel. 

 

MODEL PEMBELAJARAN SINEKTIK PENUNJANG KREATIVITAS 

MENULIS 

Model pengajaran sinektik merupakan model yang digagas oleh Bill 

Gordon. Model pengajaran ini adalah model yang mengedepankan kreativitas 

dalam proses belajar. Model ini digagas berdasarkan empat gagasan yang 

menyaingin pandangan konvensional tentang kreativitas. Pertama, kreativitas 

penting dalam aktivitas sehari-hari. Kedua,  proses kreatif tidak selamanya 

misterius. Ketiga,  penemuan atau inovasi yang dianggap kreatif sama rata di 

semua bidang dan ditandai oleh proses intelektual bersama. Keempat, penemuan 

individu maupun kelompok tidak berbeda. (Joyce, dkk, 2011:252—253). 
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Model sinektik dikenal juga dengan istilah model Gordon karena pertama 

kali yang merancangnya bernama William J. Gordon. Sinektik berasal dari bahasa 

Greek „Synecticos‟ yang berarti menghubungkan atau menyambung. Tujuan dari 

model ini adalah menumbuhkan kreativitas sehingga diharapkan siswa mampu 

menghadapi setiap permasalahannya. Model ini menekankan segi penumbuhan 

kreativitas siswa. Kreativitas ini berhubungan dengan sikap emosional (Suryaman, 

1992: 8). 

Sinektik merupakan model pembelajaran yang memberikan siswa 

kebebasan untuk menuangkan ide dan gagasan tanpa pemikiran tata bahasa, 

caramengawali tulisan, dan lain-lain.Gordon dalam Joyce (2009: 269--271) 

menyatakan sinektik dirancang untuk meningkatkan kreativitas individu dan 

kelompok. Mendiskusikan pengalaman sinektik dapat membangun perasaan 

kebersamaan antarsiswa. Siswa belajar dengan kawansekelasnya saat mereka 

meresponsgagasan atau masalah. Pemikiran-pemikiran dinilai sebagai kontribusi 

potensial dalam proses kelompok. Prosedur-prosedur sinektik membantu 

menciptakan komunitas kesetaraan berpikir berbasis tunggal. Standar yang 

sangatcukup menyenangkan seperti ini tentu akan memberikan dukungan pada 

siswa yang sangat pemalu sekalipun. 

 

TEKS CERITA FABEL DALAM KURIKULUM 2013 

Teks cerita fabel 

Fabel merupakan jenis cerita anak yang bercerita tentang binatang. Cerita 

fabel sarat dengan pesan-pesan moral yang dapat membentuk karakter anak. Fabel 

adalah salah satu bentuk teks narasi yang mengisahkan tentang kehidupan 

binatang yang berperilaku menyerupai manusia (Knapp & Watkins, 2005:26). 

Cerita fabel sering disebut juga dengan cerita moral karena pesan yang ada di 

dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Oleh karena itu, bagian akhir dari 

cerita fabel berisi pernyataan yang menunjukkan amanat dari penulis kepada 

pembaca. Berbeda halnya dengan cerpen atau novel yang penyampaian 

amanatnya dilakukan secara tersurat, dalam fabel pembaca langsung bisa 

menemukan amanat atau nilai moral pada bagian akhir atau kesimpulan cerita. 

Secara umum, teks fabel memiliki struktur yang terdiri atas orientasi, komplikasi, 
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resolusi, dan koda. Ciri yang paling menonjol dalam teks fabel adalah adanya 

pesan moral yang disampaikan melalui tokoh-tokoh binatang dalam teks fabel. 

 

Struktur teks cerita fabel 

Teks fabel memiliki struktur yang terdiri atas orientasi, komplikasi, 

resolusi, dan koda.Orientasi adalah bagian awal dari sebuah cerita fabel. Orientasi 

berisi pengenalan dari cerita fabel, seperti pengenalan background, pengenalan 

tokoh, maupun latar tempat dan waktu.Komplikasi merupakan klimaks dari cerita, 

berisi puncak permasalahan yang dialami tokoh.Resolusi berisi pemecahan masalah 

yang dialami tokoh.Koda merupakan bagian akhir dari cerita. Biasanya berisi 

pesan dan amanat yang ada  pada cerita fabel tersebut. 

 

Unsur kebahasaan teks cerita fabel 

Kaidah kebahasaan atau yang biasa disebut juga sebagai unsur 

kebahasaan merupakan ciri dari  bahasa yang digunakan dalam suatu teks seperti 

cerita fabel. adapun berikut akan saya jelaskan unsur kebahasaan atau kaidah 

kebahasaan dari teks cerita fabel sebagai berikut. 

1). Kata kerja  

Salah satu kaidah atau unsur kebahasaan dalam sebuah teks cerita fabel 

adalah adanya kata kerja. kata kerja dalam cerita fabel dikelompokkan menjadi 

dua bagian, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata 

kerja aktif transitifadalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam 

kalimat,misalnya memegang, mengangkat. Kata kerja aktif intransitif adalah kata 

kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat, misalnya diam. 

2). Penggunaan kata Sandang Si dan Sang  

Pada teks cerita fabel sering sekali adanya penggunaan kata sandang sidan 

sang. Berikut merupakan penggunaan kata sandang si dan sang yang ada pada teks 

cerita fabel.Contoh: 

a) Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang)binatang yang 

berada di taman itu. 

b) Sang semut mengejek kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi ke 

mana-mana. 
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c) Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia 

suka.  

d) Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. 

e) ―Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek,‖ kata si kupu)kupu." 

Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si 

dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. perhatikancontoh 

penggunaan dalam kalimat-kalimat tersebut.  Bedakan dengan contoh berikut ini. 

1) ―Bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar?‖ tanya ibu. 

2) Kedua orang itu, si Kecil dan si Kancil, adalah pembantu di pasar." 

Kata kecil pada kalimat 1) ditulis dengan huruf kecil karena bukan merupakan 

nama. Pada kalimat 2) kecil ditulis dengan huruf /K/ kapital karena dimaksudkan 

sebagai panggilan atau nama julukan. 

3) Penggunaan kata keterangan tempat dan waktu 

Dalam teks cerita fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan 

kata keterangan waktu untuk menghidupkan suasana. Untuk keterangan tempat 

biasanya digunakan kata depan di dan keterangan waktu biasanya digunakan kata 

depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu.Contoh:  

a) dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di 

taman. 

b)  Pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu. "arena hujan, 

di mana-mana terdapat genangan lumpur. 

c) Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang 

aman.  

d) Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. 

Penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan 

kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai 

penghubungantar kalimat dan intra kalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan 

untuk menyimpulkan danmengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam 

teks.Contoh: (1) Setelah mendengar berita kebakaran itu, Amir pergi ke luar, 

kemudian berlari, lalu berteriak sambil menangis. (2) Lalu, sang semut memegang 

erat ranting itu. (3) kemudian, sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu 
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karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya.  (4) Akhirnya, sang semut 

berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk 

ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. 

a. Langkah-langkah pembelajaran menyusun teks cerita fabel  

Pertemuan Pertama  

Pendahuluan (10 menit)  

1) Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru berhubungan dengan 

kondisi siswa dan kelas.  

2) Peserta didik merespon pertanyaan dari guru tentang keterkaitan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.  

3) Untuk memberikan motivasi peserta didik dalam pembelajaran menulis teks cerita 

moral/fabel, guru menampilkan satu teks cerita moral/fabel dan deskripsi. 

4) Peserta didik disiapkan untuk mengikuti pelajaran tentang teks cerita 

moral/fabel dengan menanyakan teks cerita moral/fabel yang mereka baca.  

5) Peserta didik menerima informasi tentang tujuan pembelajaran dan manfaat 

pembelajaran.   

6) Peserta didik menerima informasi cakupan materi dan uraian kegiatan pembelajaran  

 

Kegiatan Inti (60 menit)  

 

Mengamati : Peserta didik membaca teks cerita moral/fabel dengan cermat. 

Menanya :  

1) Dengan percaya diri dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar, peserta didik menanyakanciri-ciri teks cerita moral/fabel  

Mengumpulkan Informasi:  

1) Peserta didik diarahkan untuk membentuk kelompok dengan anggota 5-6 orang. Untuk 

menarik perhatian mereka, guru menyediakan nama-nama kelompok sesuai 

dengan tokoh yang mereka idolakan.  

2) Peserta didik mendiskusikan perbedaan teks cerita moral/fabel dan teks 

deskripsi dari struktur isinya dengan jujur, tanggung jawab, dan 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

3) Peserta didik mendiskusikan perbedaan teks cerita moral/fabel dan teks 

deskripsi dari fitur bahasanya dengan jujur, tanggung jawab, dan menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

 

Mengasosiasi:  

Peserta didik membandingkan hasil diskusi tentang perbedaan teks cerita moral/fabel 

antarteman dalam kelompoknya dengan jujur, tanggung jawab, dan menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

 

Mengomunikasikan:   

Masing-masing kelompok peserta didik mempresentasikan perbedaan teks cerita moral/fabel 

dengan jujur, tanggung jawab, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar, kemudian ditanggapi oleh kelompok peserta didik yang lain dalam diskusi kelas.  
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Penutup (10 menit)  

  

1) Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pelajaran tentang teks 

cerita moral/fabel.  

2) Peserta didik mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami saat memahami teks cerita 

moral/fabel. 

3) Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru . 

4) Peserta didik mendengarkan umpan balik dan penguatan dari guru mengenai teks cerita 

moral/fabel. 

5) Peserta didik menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut pembelajaran.  

 

Pertemuan kedua  

Pendahuluan (10 menit)  

  

1) Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru berhubungan dengan kondisi siswa 

dan kelas . 

2) Peserta didik merespon pertanyaan dari guru tentang keterkaitan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

3) Peserta didik disiapkan untuk mengikuti pelajaran tentang menyusun pokok-pokok teks cerita 

moral/fabel dengan menanyakan isi video yang mereka tonton. 

4) Peserta didik menerima informasi tentang tujuan dan manfaat pembelajaran  

 

Kegiatan Inti (60 menit)  

Mengamati 

1) Peserta didik mengamati tayangan video teks cerita moral/fabel. Menanya  

2) Peserta didik menanyakan tentang langkah-langkah menyusun teks cerita moral/fabel, 

struktur teks cerita moral/fabel, dan ciri/fitur bahasa dalam teks cerita 

moral/fabel.  

 

Mengumpulkan Informasi  

1) Peserta didik diarahkan untuk berkelompok kembali dengan anggota 5-6 orang seperti 

pada pertemuan pertama.  

2) Peserta didik mendata pokok-pokok/kerangka isi teks cerita moral/fabel  

 

Mengasosiasi  

1) Peserta didik dalam kelompoknya mendiskusikan penyusunan pokok-pokok/kerangka 

teks cerita moral/fabel  

 

Mengkomunikasikan  

1) Masing-masing kelompok mempresentasikan pokok-pokok/kerangka teks cerita 

moral/fabel yang telah disusun, kemudian kelompok lain memberikan 

tanggapan/masukan dengan jujur, tanggung jawab, dan menggunakan bahasaIndonesia 

yang baik dan benar.  

2) Peserta didik bersama dengan guru menentukan pokok-pokok/kerangka teks cerita 

moral/fabel terbaik dengan jujur, tanggung jawab, dan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar.  
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Penutup (10 menit)  

1) Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran tentang pokok-pokok/kerangka teks 

cerita moral/fabel.  

2) Guru memberikan umpan balik dengan menanyakan kendala-kendala yang dialami peserta 

didik dalam menyusun pokok-pokok/kerangka teks cerita moral/fabel.  

 

Pertemuan ketiga  

Pendahuluan (10 menit)  

1) Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari guru berhubungan dengan 

kondisi siswa dan kelas. 

2) Peserta didik merespon pertanyaan dari guru tentang keterkaitan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

3) Peserta didik disiapkan untuk mengikuti pelajaran tentang menyusun teks cerita 

moral/fabel.  

4) Peserta didik menerima informasi tentang tujuan dan manfaat pembelajaran 

 

Kegiatan Inti (60menit)  

Mengamati pokok-pokok cerita moral yang telah dibuat.  

Menanya. Siswa menanyakan kelengkapan pokok-pokok teks cerita moral/fabel.  

Mengumpulkan Informasi. Siswa mendata sikap tokoh dan latar cerita yang dapat 

dipergunakan untuk melengkapi pokok-pokok cerita yang telah dibuat.  

Mengasosiasi Siswa mencoba mengembangkan pokok-pokok cerita yang telah dibuat 

menjadi teks cerita fabel secara lengkap dalam kelompok.  

Mengkomunikasikan Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. 

Kelompok yang lain menanggapi hasil presentasi suatu kelompok.  

 

Penutup (10 menit)  

1) Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran tentang menyusun teks cerita 

moral/fabel.  

2) Guru memberikan umpan balik dengan menanyakan kendala-kendala yang dialami 

peserta didik dalam menyusun teks cerita moral/fabel.  

3) Guru memberikan tugas pada siswa untuk membuat teks cerita moral dengan 

menggunakan bahasa sendiri secara mandiri.  

4) Guru menginformasikan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya.  

 

PROSEDUR PEMBELAJARAN MENYUSUN TEKS CERITA FABEL 

DENGAN MENGGUNAKAN MODEL SINEKTIK  

a. Tahapan/ sintagmatik  

1. Mendeskripsikan situasi saat ini 

Penerapannya yaitu, siswa mendeskripsikan masalah dengan tematertentu 

mengenai apa yang sedang mereka pikirkan, atau pun mengingat peristiwa yang 

pernah mereka alami, sebagai awal untuk memancing kreativitas siswa dalam 

memunculkan ide-ide secara mandiri yang berhubungan dengan kehidupan nyata. 

Setelah siswa mencari dan menemukan masalahnya, siswa akan berpikir tentang 
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masalahnya itu.Guru meminta siswa untuk membatasi masalah tersebut dengan 

tidak keluar konteks dari tema yang ditentukan. 

Karena masalah yang akan ditulis adalah cerita tentang binatang, guru 

mengarahkan siswa untuk mengingat peristiwa yang siswa alami tentang binatang. 

Siswa diajak untuk memancing kreativitasnya tentang kebaikan yang dilakukan 

oleh binatang. Contohya semut yang saling bersalaman jika saling bertemu teman. 

1) Analogi langsung 

Penerapannya yaitu, guru mengajak siswa pindah ke analogianalogi.Guru 

meminta siswa untuk membuat analogi langsung. Siswamenuliskan analogi-

analogi langsung berupa dua, tiga, atau lebihpengalaman atau masalah yang 

sedang siswa pikirkan dengan tema awal yang telah ditentukan. Analogi langsung 

dimunculkan denganmembandingkan pengalaman atau masalah siswa yang 

beragam tersebut. Pada tahap ini, siswa diajak menjadi tokoh dalam masalah atau 

pengalamannya tersebut. 

Siswa mengibaratkan dirinya sebagai tokoh semut dan kecoa. 

Permasalahannya disini adalah kecoa yang tidak bisa membalikkan badannya 

ketika terjatuh. 

2) Analogi personal 

Penerapannya, analogi personal dimunculkan dengan memintasiswa untuk 

membandingkan masalah atau pengalaman yang telah mereka pikirkan. Siswa 

diminta memikirkan apa yang akan terjadi jika semut membantu kecoa atau justru 

kecoa dibiarkan. 

3) Konflik padat 

Penerapannya, siswa membuat konflik-konflik padat sebagai hasildari 

analogi personal. Pada tahap ini, siswa diminta mempertajampandangan dan 

pendapat mereka pada posisinya sebagai tokoh dari tiga atau lebih masalah yang 

dikemukakan tersebut. Setelah itu, siswa merefleksikan fakta-fakta yang sudah 

mereka uraikan dan guru menanyakan perasaan yang dialami siswa setelah ia 

memposisikan diri ke dalam analoginya itu. 

Siswa memposisikan dirinya sebagai sekelompok semut yang berusaha 

membantu kecoa untuk membalikkan badannya agar dia bisa berjalan. Setelah 

itu,siswa diajak untuk merefleksikan fakta-fakta yang terjadi antara sekumpulan 

semut dan seekor kecoa. 

4) Analogi langsung 

Konflik padat pada tahap keempat tidaklah dieksplorasi, tetapi berperan 

sebagai basis dari analogi langsung selanjutnya. Penerapannya, siswa diminta 

berhenti sejenak terhadap tiga atau lebih pengalaman atau masalah, kemudian 

siswa mengeksplorasi karakteristik analogi yang dipilihnya. 
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Siswa mengeksplorasi cerita yang telah dianalogikannya dan menemukan 

karateristik dari fabel yang ditulisnya. 

5) Memeriksa kembali tugas awal 

Setelah selesai menyusun cerita tersebut, siswa memeriksa kembali unsur 

dan struktur teks fabel yang telah mereka susun. Kesesuaian hasil tulisan dengan 

apa yang telah mereka ketahui sebelumnya menjadi aktivitas siswa dalam 

merefleksikan apa yang telah mereka pahami. 

b. Pengalaman belajar setiap tahapan  

Dari enam tahapan di atas, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar 

yang sangat bermakna, yaitu (1) kreatif dan inovatif dalam menyampaikan ide, (2) 

mampu memposisikan diri dalam keadaan apa saja, (3) jujur dalam 

mengungkapkan sesuatu, (4) tanggung jawab dan teliti terhadap masalah yang 

dihadapi, (5) mampu bekerja dan berbagi dalam kelompok, (6) mengkritisi apa 

yang terjadi dan memberikan umpan balik terhadap masalah yang diungkap. 

 

c. Asesmen otentik  

1. Penilaian sikap 

a. Teknik: Pengamatan Sikap 

b. Bentuk: Lembar Pengamatan 

c. Instrumen 

No Nama 

Siswa 

Religius/ 

PBI 

Jujur Tanggung 

Jawab 

Skor Nilai Konversi 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                 

                 

                 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

Teknik: Menjawab Pertanyaan 

Bentuk: Uraian dan Isian 

 

3. Penilaian Keterampilan 

Teknik: Tes unjuk kerja 

Bentuk: Penugasan 

 

d. Penilaian  

Tes unjuk kerja menulis teks fabel 

e. Refleksi dan tindak lanjut  

Tindak lanjut: mengevaluasi cara siswa merangkai cerita, penggunaan 

bahasa, menulis dialog dalam cerita, dan memunculkan unsur instrinsik fabel. 
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PENUTUP 

Tidak dapat disangkal bahwa pembelajaran sastra, khususnya dongeng 

merupakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Cerita dalam teks fabel 

mampu menumbuhkan minat siswa dalam berimajinasi dan berinovasi. Hal ini 

akan didukung oleh sajian pembelajaran yang apik dan menarik. Agar 

memudahkan siswa menyusun atau menulis kembali cerita fabel maka digunakan 

model pembelajaran sinektik yang dapat mengasah kreativitas siswa. Dengan 

menggunakan model pembelajaran sinektik siswa akan lebih mudah dalam 

mengolah ide mereka dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Tahapan-

tahapan dalam model sinektik sangat  cocok digunakan dalam menyusun teks 

fabel. 
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