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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga prosiding Kongres Internasional Masyarakat
Linguistik Indonesia (KIMLI) 2021 dapat diterbitkan. Prosiding ini berisi kumpulan makalah ringkas
yang telah dibentangkan secara virtual pada Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia
(KIMLI) 2021 pada 18—20 Agustus 2021 dengan Universitas Hasanuddin sebagai tuan rumah.
Prosiding yang memuat karya tulis ilmiah peneliti bahasa-bahasa Nusantara ini diterbitkan apa
adanya (sesuai dengan naskah asli peneliti) tanpa proses penyuntingan yang menyangkut substansi
makalah.
KIMLI 2021 merupakan KIMLI pertama yang dilaksanakan secara daring. Hal ini membuktikan bahwa
MLI tetap dinamis mengikuti perkembangan dan tantangan pada era digital dan sekaligus menjawab
tuntutan untuk tetap aktif berkarya di tengah pandemi Covid-19.
Tema yang diangkat pada KIMLI 2021 adalah “Bahasa Nusantara Perajut Multikulturalisme Bangsa”.
Tema tersebut telah memotivasi para peneliti untuk memberikan pandangan, gagasan, bahkan
rekomendasi dalam penyelesaian masalah kebahasaan demi pengembangan ilmu linguistik serta
menyediakan solusi alternatif bagi pengembangan bahasa Indonesia serta pemertahanan dan
pewarisan bahasa ibu sebagai sumber kearifan lokal Nusantara.
Revolusi Industri 4.0 telah memberikan tantangan tersendiri dan peluang baru bagi para linguis
untuk mengkaji fenomena kebahasaan yang terjadi di masyarakat. Selain bahasa lisan yang
dikumpulkan oleh para linguis melalui tatap muka langsung dengan para informan, saat ini sumber
virtual juga menjadi basis data yang sangat kaya, seperti data dari media massa daring dan media
sosial.
Berbagai fenomena telah menginspirasi para linguis dan peneliti dari bidang keilmuan lain untuk
mengkaji data kebahasaan dari sisi mikro-linguistik, makro-linguistik, bahkan kajian multidisipliner.
Di samping itu, analisis yang berciri teknologi tampaknya menjadi tema yang semakin diminati oleh
para linguis, seperti linguistik korpus dan cyberpragmatics. Sementara itu, tema pandemi Covid-19
memberikan ruang baru bagi para peneliti untuk mengamati wacana, perkembangan kosakata, serta
untuk menggali kearifan lokal sebagai sumber untuk mengatasi pandemi tersebut.
KIMLI 2021 terselenggara berkat kerja sama yang sangat baik antara Masyarakat Linguistik Indonesia
(MLI) dan Universitas Hasanuddin, Makassar. Untuk itu Pengurus MLI Pusat dan Panitia Pengarah
KIMLI 2021 menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas
Hasanuddin yang telah bersedia menjadi tuan rumah KIMLI 2021. Ucapan terima kasih juga kami
sampaikan kepada seluruh Panitia Penyelenggara KIMLI 2021 di Universitas Hasanuddin, yang telah
bekerja keras untuk mempersiapkan Kongres ini. Akhirnya, terima kasih yang tulus kepada Sdri.
Rosabela dan Sdr. Ladislaus Laga Monang dari Sekretariat MLI Pusat atas dukungan waktu dan
tenaga yang telah diberikan, dari tahap persiapan sampai dengan pascapelaksanaan KIMLI 2021.
Akhir kata, bahasa merupakan kekayaan bangsa yang menyimpan berbagai kearifan lokal dan ilmu
pengetahuan yang menjadi sumber kekuatan asli Indonesia. Semoga melalui tangan-tangan para
peneliti, kemultikulturalan bangsa Indonesia dapat menjadi penguat ketangguhan bangsa.
Dr. Luh Anik Mayani, M.Hum.
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THE PERCEPTION OF LYING OF INDONESIANS LIVING ABROAD
Ahmad Adha
University of Szeged, Hungary
ahmad.adha@hung.u-szeged.hu
ABSTRACT
There are four common requirements of the definition of ‘lie’; they are (1) falsehood of a statement, (2)
speaker’s belief regarding the falsehood, (3) intention to deceive the hearer, and (4) belief that the hearer
will be deceived by the statement (Mahon, 2015). Speaker’s belief or subjective falsity is the most
important element as argued by philosophers and linguists. This argument is true for speakers of English
(Coleman & Kay, 1981), Arabic (Cole, 1996), and Spanish (Hardin, 2010; Eichelberger, 2012), but not
for Indonesians (Adha, 2020) or Chinese people (Adha & Li, 2021). Indonesians and Chinese people
consider objective falsity as the most important element in the definition of ‘lie’, but the latter group also
emphasizes on intention, speaker-hearer relationship, and situational context. Since cultures have a role
in shaping the choice and moral judgements about truth and deception (Fu, Xu, Cameron, Heyman
&amp; Lee, 2007), would Indonesians living and experiencing foreign cultures have a different
perception about a lie? Specifically, would Indonesians living in China have a perception that is similar
to Chinese people? A questionnaire consisting stories in Chinese Mandarin was distributed to 45
Indonesian respondents. All respondents have lived at least one year in China as foreign students in a
Chinese university and have at least lower intermediate levels in Mandarin language. The result shows
that the Indonesian respondents living abroad exhibit more uncertainty in their responses compared to
Indonesian respondents in Adha’s (2020) study. Thus, it is feasible to argue that a new environment with a
different culture may affect one’s perception.
Keywords: lie, culture, pragmatics, second language use
INTRODUCTION
What is a lie and how should it be defined? Those are common questions among researchers on the topic
of deception and lie, either researchers from the subject of communication studies, philosophy or
linguistics. Mahon (2015) describes four common requirements of the definition of lying, they are (1)
falsehood of a statement, (2) speaker’s belief regarding the falsehood, (3) intention to deceive the hearer,
and (4) belief that the hearer will be deceived by the statement. Mahon (2008), who is a philosopher,
defines a lie as a statement which is believed false by the speaker either with the intention that it will be
believed true by another, or believed that it is believed to be true by the speaker, or with both intentions.
Other philosophers such as Jennifer Lackey and Stephen Wright integrate the speaker’s belief about the
statement in their definitions. Lackey (2013) argues that the speaker lies when s/he states a statement that
is believed to be false with the intention to be deceptive to another, while Wright (2018) insists that a
speaker lies when s/he believes that the statement is false and/or believes the opposite truth of the
statement. Linguists are also in line with philosophers’ definitions in terms of including subjective falsity
in the definition of lie. Dynel (2016: 202) proposes that a lie is what is said in the form of an assertion
violating the first maxim of Quality that is “do not say what you believe is false”. Furthermore, Meibauer
(2014) defines lying as an insincere assertion where the liar acts as if s/he sincerely asserts propositional
content p while s/he does not believe p. In an experimental research, Coleman & Kay (1981) conclude
that subjective falsity is the most important element in the definition of lie.
Coleman & Kay’s (1981) study was aimed at finding out the prototypical definition of lie based
on three proposed elements: falsehood, speaker’s belief and intention. Eight situations were created based
on the combinations of these elements and then English speakers as respondents were asked to judge if
the characters in the situations were lying or not. The result suggests that English speakers consider the
characters’ beliefs regarding the statement as the most important element. In other words, if a statement
believed to be false turns out to be true, the statement is still a lie. As mentioned before, in their
concluding remarks, Coleman & Kay (1981) argue that the prototypical lie in English is based on the
subjective falsity as the most important element, followed by intention then falsehood. The same results
1
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of this study were also obtained in the replicated studies with speakers of other languages, such as Arabic
(Cole, 1996), and Spanish (Hardin, 2010; Eichelberger, 2012). However, in other replicated studies with
Indonesians (Adha, 2020) and Chinese participants (Adha & Li, 2021), different results were acquired.
For Indonesians and Chinese people, a lie is defined on its objective falsity, whether the statement is
consistent with factual reality. To give a picture, when a person believes that her statement is false, but
then the statement later turns out to be true, the character cannot be considered to be lying because the
statement is compatible with reality. Turri & Turri (2015) explain that in such situations, the person only
thinks s/he was lying but what s/he says is not a lie. Both Indonesian and Chinese people consider
objective falsity or falsehood of the statement as the most important element. Moreover, the Chinese
group emphasizes on intention, speaker-hearer relationship and situational context. These varying results
may suggest that it is feasible to argue that cultural environment influences how ‘lie’ is perceived. Fu,
Xu, Cameron, Heyman & Lee (2007) prompt that cultures have a role in shaping the choice and moral
judgement about truth and deception. Now, questions may arise; how will the perception of someone who
grew up in a certain cultural environment be when s/he experiences living in a country with a different
culture? To be specific, will Indonesians living and experiencing Chinese cultures have a different
perception about a lie? Will Indonesians living in China have a perception that is similar to Chinese
people?
METHODOLOGY
In order to answer questions from the previous sections, a similar methodology applied in Adha’s (2020)
and Adha & Li’s (2021) was also used for an experiment for this article. The methodology follows the
one from the original study by Coleman & Kay (1981). As mentioned earlier, Coleman & Kay
(1981:31−32) constructed eight stories based on the possible permutations of three elements of a
prototypical lie; falsehood, belief, and intention. The stories were then modified by Adha & Li (2021: 4)
so that the stories are linguistically and culturally applicable to their Chinese respondents. The present
experiment also used the stories from Adha & Li’s (2021) experiment. Below are the stories in their
experiment.
1. Xiaoming ate the cake that Xiaohong wanted to give to the company. Xiaohong later asked
Xiaoming: “Did you eat my cake?” Xiaoming replied: “No.”
2. Manager Li, Manager Zhang and Manager Wang were playing golf. Manager Li carelessly
stepped on Manager Zhang’s ball. When Manager Zhang came back from the bathroom, he saw
his ball stepped into the grass and asked. Manager Zhang: “Mr. Wang, did you step on my ball?”.
Mr. Wang: “Not me, Mr. Li did.”
3. Zhang Hua knew that the fruit market was on the way from his home to the swimming pool.
However, this was not true because the fruit market had moved away. His mother usually did not
allow him to go swimming during the week. On one weekday, he planned to go swimming. When
his mother asked him where to go, he replied: “I will go through the fruit market.”
4. He Liu had a math exam one morning, but she did not want to take the exam because she did not
prepare for it. So, she told her mother, “I’m sick.” But what surprised her was that her mother
took her temperature and found that she was really sick. Later in hospital, she was diagnosed with
measles.
5. Zhang Jie was invited to his boss’s house for dinner. After the dull dinner, Zhang Jie said to the
hostess, “Thank you, today’s dinner is great.” He said this not because he really thought the
dinner was great or he wanted to show others that he enjoyed the dinner. He only wanted to say
something nice to the hostess, the wife of his boss, even though he didn’t think she would believe
what he said.
6. Li Hong and Zhang Yugang fell in love. One night, Zhang Yugang asked Li Hong “Have you seen
Sun Kai this week?” (Sun Kai is Li Hong’s ex-boyfriend). Li Hong replied, “He has broken his
leg in these two weeks.” Sun Kai did have a fracture for two weeks, but Li Hong did meet Sun
Kai the night before.
7. Two patients were waiting for a surgery. The surgeon pointed to one of the patients and asked
nurse Xiao Wang, “Is Li Gang here for appendectomy or tonsillectomy surgery?” Unfortunately,
2
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Xiao Wang was confused by patients’ medical records. Although she had just read the medical
records of the two patients and did not want to lose her job, she still answered, “It’s
appendectomy surgery.” Poor Li Gang was actually there for a tonsillectomy surgery.
8. Xiao He had two tickets for the basketball championship game. He was very happy and showed it
to his boss. But his boss said to him, “Xiao He, if you don’t come to work one day, you need a
better excuse than that.” Xiao He said, “I get it.” On the day of the game, Xiao He called the boss
to ask for a sick leave “Boss, I can’t get to work today, I am sick.” Unfortunately, he did not
manage to watch the game because his little stomachache was later found to be a symptom of
food poisoning. Xiao He was indeed sick when he said it on the phone.
The scoring method also followed Coleman & Kay (1981) in which the respondents were
required to respond to two questions after reading each story. The first question is, “Do you think <the
character>’s reply is?” (1) a lie (2) not a lie, or (3) I am not sure. This question is to evoke the degree of
lying, while the second question is to evoke the respondents’ degree of certainty. The second question is
“I am ___ most people’s answers are consistent with mine.” The choices are (1) very certain, (2) certain,
or (3) not certain that other people agree with them. After the questions, an optional comment section was
also provided for the respondents to elaborate their choices. Respondents were free to provide the
comments either in English, Indonesian, or Chinese Mandarin.
The following table shows the scoring scale used for the analysis. For example, the score 7,
which is the most prototypical lie, was given when the respondent thought that the character was lying,
and s/he was very certain that others would agree with her/him. Furthermore, if s/he was certain or
uncertain that the character was lying, score 6 and 5 would be assigned respectively. When the respondent
chose “I am not sure” for the first question, the second question’s responses would be disregarded. Refer
to the table below for an elaborated score assignment.
Table 1. The 7-Scoring Scale
First question response
lying
I am not sure
Not lying

Second question response
Very certain
Certain
Uncertain
(any)
Uncertain
Certain
Very certain

Scores assigned
7
6
5
4
3
2
1

Coleman & Kay (1981:31) constructed Story 1 to be the most prototypical lie whereas Story 2 to
be not a lie. Accordingly, respondents who falsely responded for any of these stories, were discarded from
the results and analysis. The questionnaire was circulated online using Google Form to 45 respondents.
To be a respondent, the person must fulfill requirements, such as having lived at least one year in China as
foreign students in a Chinese university and having at least HSK3 certificate, which equals to a lower
intermediate level in Mandarin language. There were 5 respondents wrongly answered Story 1 without
providing their reasons. Meanwhile, 7 respondents incorrectly answered Story 2. One of them provided an
alternative assumption that is out of the context of the story. In the end, to follow Coleman & Kay’s
methodology, 12 respondents were not taken into analysis, leaving only 33 valid respondents.
Table 2. The Scores and Mean Scores for Each Story
Story
1. (+ + +)
2. (– – –)
3. (+ – +)
4. (– + +)
5. (+ + –)
6. (– – +)
7. (+ – –)
8. (– + –)

Total score
219
65
125
155
153
137
151
104

Mean score
6.63
1.97
3.78
4.69
4.63
4.15
4.57
3.15

Table 2 above exhibits the stories, the scores and the mean scores from all valid respondents. In
the column about stories, the symbols signify the presence (+) or the absence (–) of the respective
3
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elements: falsehood, belief, and intention. For example, Story 1 which was constructed to be the most
prototypical lie has all three elements present, meanwhile Story 6 has only one element, that is the
element of intention.
ANALYSIS
This paper aims to find out whether there is an influence of culture in people’s perception about lying.
Specifically, the paper wants to find out if the perception about lying of Indonesians living abroad is
similar to the natives of the country living in, in this case to Chinese people. For the analysis, the results
of similar methodology from Adha & Li’s (2021) work are taken into consideration. In addition, Adha’s
(2020) replicated study with Indonesian respondents is also presented. This will give us a more
comprehensive understanding regarding the perception of lying of Indonesians living abroad.
Figure 1 below exhibits the mean scores of each story placed on the lie-value continuum. The
numbers above the line are stories from each experiment. The results of the present experiment are
represented by the triangles, the results with Chinese respondents (Adha & Li, 2021) are given in the
circular shapes, and the results from Indonesian respondents (Adha, 2020) use rectangular shapes.
2
1 1
1

8
1

22

8

8 664

3

6

5 7754

3 5

2
3
4
5
6
Figure 1. Stories from Three Different Experiments Placed on the Lie-Value Continuum

74

3

7

According to the figure, results of Story 1 and 2 from the present experiment are closer to results
from the experiment with Chinese respondents. Adha & Li (2021) argue that the Chinese respondents
tolerated other opinions and they were being modest in their responses for Story 1. However, the
respondents in the present experiment focused more on the character’s denial, which is in line with the
explanation in Adha’s (2021) study. Similarly, for Story 2, the majority of the respondents in this
experiment believed that the character for this story lied, but they were more uncertain in their responses
compared to respondents in Adha’s (2020) experiment.
Story 5 result is also in the close proximity to the Chinese’ result. But, unlike in Story 1 and 2, the
comments from the present experiment also mirror the respondents from Adha & Li (2021). The
respondents stated that a white lie was done to have a positive face, to be nice, and to follow the ethics.
This means that the Indonesian respondents in the present experiment emphasized more on the
acceptability of a white lie.
The result for Story 3 is relatively lower than the previous replicated studies. Furthermore, the
respondents mainly considered the character did not lie had he not known the fruit’s market had moved.
Majority stressed the knowledge about the market’s move when they had to determine if the character was
lying. Or in other words, there is a recognition of the element of belief by many respondents. This
recognition of the element of belief also suggests a new finding in replicated studies with respondents
from Asia since this element is barely mentioned by the respondents in previous studies (Adha, 2020: 20;
Adha & Li, 2021: 9). This recognition of the element of belief, however, did not occur in responses for
Story 8, which was constructed to contain only an element of belief. However, the main score for this
story is way higher than the other experiments.
The debates regarding languages influence thought or vice versa have been going on for decades.
The finding in the present experiment supports the idea that languages indeed affect the way ones think.
According to the respondents’ comments in the present experiment, respondents who provided comments
in Chinese Mandarin tend to align with Chinese people’s comments in Adha & Li’s (2021) study,
meanwhile, when the comments were made in Indonesian, the comments mirror those from Adha’s
(2020) study. These results can be seen in responses for Story 4 in which the respondents show more
empathy like Chinese people (Adha & Li, 2021: 9). Moreover, the comments for Story 8 focused on trust
and losing confidence in a professional environment, which were barely given by respondents in Adha’s
(2020) study. As for the comments made in Indonesian, respondents mentioned about a lie becoming
4
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reality for both Story 4 and 8. These comments can indeed be reflected in Indonesian saying, perkataan
adalah doa ‘your words are your prayers’.
The mean scores for Story 7 for two different Indonesian groups appear to be almost similar. The
comments received for the present experiment are also in line with the comments in the Chinese
experiment (Adha & Li: 10) in which the statement was considered a lie because of its fatality or harm
caused by the nurse’s mistake.
Finally, Story 6 has a mean score that is way higher than the previous results (Adha, 2020; Adha
& Li, 2021). Indonesian respondents in Adha’s (2020) experiment considered the character in Story 6 to
be not a liar since what she said was coherent to reality. She was just not telling the whole of the story.
Meanwhile, the Chinese’s slightly higher mean score is caused by the element of intention as argued by
Adha & Li (2021: 10). As for the present experiment, the respondents made comments that focus on
deviating the answer when the comments were made in Indonesian, and the comments on inconsistency
with the facts and the reality were mentioned when they were made in Chinese Mandarin.
CONCLUSION
Findings in the present experiment with Indonesian respondents living in China turn out to be resemblant
to the findings from the experiment with Chinese people by Adha & Li (2020). The comments about
positive face, empathy, ethics and trust were also found in the present experiment but were hardly
mentioned by respondents in Adha’s (2020) experiment. This suggests that living in China, to some
extent, influences Indonesians’ perception in their judgement of situations where a lie occurs.
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ABSTRACT
This research is about (1) the language loyalty of Nggeto-Nggete minority urban–migrant dialect of
Sasak language in Mataram city and (2) factors which cause the low loyalty of the speakers toward their
language. The study employed cases of language loyalty by referring to Nggeto-Nggete speakers who
have resided in un-concentrated areas in Mataram city since 1980’s. The theory of language loyalty
mentioned that demographic factor is one of the strength and the speed causes of language loyalty. In
other words, the resistance of low loyalty of the speakers to their language tends to last longer in rural
areas than in urban areas (Holmes, 1992). The data were gathered by means of (1) observation method,
(2) distributing questionnaires, (3) conducting an interview, and (4) making note takings and recording.
For the purpose of data analysis, the researcher used a descriptive qualitative method. The main theories
applied in this study were the domain theory and language choice theory (Fishman in Fasold. 1984). The
results of this research reveals that (1) the use of Nggeto Nggete dialect by its speakers in Mataram city
consisted of six domains, namely: family, religion, friendship, neighbourhood, government, and
education, it is found that (a) languages use is dominated by Indonesian language and Meno-Mene
dialect of Sasak language, (b elderly people or first generation, still speak and understand
Nggeto-Nggete dialect among themselves, (c) in the given six different domains, none of children was
found using Nggeto-Nggete dialect, (2) the low language loyalty of Nggeto-Nggete speakers are caused
by several factors, namely: (a) no use of Nggeto-Nggete dialect within the family, (b) no passing on of
dialect from parents to the children, (c) unconcentrated domicile pattern of Nggeto-Nggete speakers in
Mataram, (d) a lack of language environment support of Meno-Mene majority dialect, (e) a strong
process of adaptation, (f) a lack of positive dialect attitude, and (g) a lack of dialect loyalty.
Keywords: Language Loyalty, Minority Urban – Migrant, Nggeto-Nggete Dialect Speakers
INTRODUCTION
The existence of language cannot be separated from human life. This can be seen from the fact that all
forms of interaction between humans always use language. Language is a tool to communicate human
feelings, expressions and ideas whether it is done orally or in writing. Language is not only a medium of
communication but also a very valuable asset throughout the ages that must remain alive and be
preserved. Society as the owner and user of language must claim that there should never be a single
language in this world whose existence is neglected. Given the importance of the meaning of a language,
Brown and Miller (1980: 9) say that every language is a temple where the soul of the speaker is the rain.
It cannot be denied that the existence of language is always closely related to the speaking community, it
always determines the interactions between ethnicity, ethnicity and religion. Burn, et al., (1984: 22) view
language as a stronghold of society where people can live, work, play together, gain knowledge, tell truths
and even be used for lies. Sapir and Whorf (in Rampung. 2005: vii-ix) argue that maintaining a language
for speakers is a defense of national identity.
Although language is a factor in determining ethnic identity in a group, it cannot be denied that
a language is also often unable to be maintained by its speakers. Such conditions often occur in
multilingual societies. According to Sumarsono (1993: 1973), the study of language loyalty is related to
the shift and understanding of language as two sides of a coin. Sumarsono (1993) specifically defines that
language shift is a condition in which a language is not able to survive due to the dominance of other
languages with more speakers. According to Hoffman (1991), language shift and even language
extinction can occur due to social, economic, economic and political conditions. Furthermore, Sumarsono
(1993) states that the language shift process involves three generations with different characters of
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language acquisition in each speaker of the generation. The first generation of speakers of that language is
still strong enough to defend their language because the speakers in this generation always use their
language. In the second generation, speakers of a language have become bilingual where mastery of the
second language is better than the first or mother tongue, so that in the third generation, speakers of a
language can no longer use and understand their mother tongue (see Leiberson, 1972).
Linguistic phenomena such as those occurring at the generational level as expressed by
Leiberson and Sumarsono above implies that similar incidents can also occur in any language and region.
Based on the experience of the author, who is also a Sasak speaker, it is heard that speakers between and
between dialects prefer to use Indonesian rather than Sasak. Meanwhile, urban speakers of the Nggeto
dialect are curious even though they use the Sasak language but they no longer use their dialect in
communicating with their children or children of parents who come from the same dialect. Based on
research conducted by Mahyuni (1996) by taking a sample of educated Sasak about "the loyalty of Sasak
speakers to the Sasak language", it was found that their loyalty was only 12%. This figure if stretched to
100% is of course sad. Furthermore, Mahyuni (1996) and Syahdan (2002) stated that their disloyalty
shows the negative attitude of Sasak speakers towards their language. Whereas Fishman (1991: 88-109)
reminds that schools and households are strategic places to maintain and preserve a language.
In relation to the results of this study, the author does not say that the case of low loyalty of
speakers of the Nggeto Nggete dialect migrant minority occurs massively within the scope of Lombok but
in a small scope, namely the Mataram codya where the speakers are very complex with multi-dialects;
Memo-Ngene, Meno-Mene, Nggeto-Nggete, Kuto-Kute, and Meriaq-Meriqu. Big Indonesian Dictionary
(2008: 116). So, language attitudes are the behavior, actions or actions of a person / group of people in
interacting with a language. Meanwhile, Chaer and Agustina (2010: 149) say that language attitudes are
mental positions or feelings towards one's own language or other people's language.
Language loyalty is the desire of a person or society to support language, to maintain and
maintain language, even if necessary, to prevent it from being influenced by other languages Garvin and
Mathiot (in Sumarsono, 2002: 364). Furthermore, according to Fishman's opinion (in Karsana, 2009: 76)
states that loyalty is a loyal attitude towards a certain language which in various ways will be maintained
in the loyal person. A loyal attitude can be seen in the behaviour of a person who uses the language
directly, for example, the user always uses his language on various occasions and various media, corrects
the mistakes of other speakers of the language followed by correcting errors that occur, teaching to the
next generation with the intention that the language is not extinct.
Based on the above background, in general the purpose of this study is to know (1) language
loyalty of minority migrant speakers in the Nggeto-Nggete dialect of the Sasak language in Mataram City,
and (2) factors affecting the low language loyalty of minority migrant speakers in the Nggeto-Nggete
dialect of Sasak language in Mataram City.
RESEARCH METHODS
The research method we used in the study of "Loyalty of Minority Migrant Speakers in the
Nggeto-Nggete Dialect of Sasak Language in Mataram City'' is a qualitative descriptive research method,
because the findings on loyalty and the factors that cause low loyalty to speakers of minority dialect
Nggeto-Nggete in 6 domains (family domain, religion, friendship, neighbours, education, and government
we describe. The samples involved 60 participants (30 children and 30 parents). The data were gathered
from questionnaire, interview and documentation.
ANALYSIS
A.

Language Loyalty of Minority Migrant Speakers in the Ngeto Ngete Dialect of the Sasak
Language in Mataram City

1. Language Uses in Family Domain of Nggeto-Nggete Dialect Speakers in Mataram (N = 30
parents and 30 children)
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Table 1. Language Uses in Family Domain
LANGUAGE
USES
BSsDNN
BSsDMM
BI
BSsCBI
BSsDNNBI
BSsDMMBI
Total

BSsDNN
BSsDMM
BI
BSsCBI
BSsDNNBI
BSsDMMBI
Ay x Ib
An x An
KK x An
Mj x pembantu/phln
An x Bp/1b

LANGUAGE IN REAL INTERACTION
An x An
KK x An
An xBp /Ib
2
3
4
F
%
F
%
F
%
2
7
28
93
27
90
28
93
3
10
2
7
30
100
30
100
30
100

Ay x Ib
1
F
%
20
67
10
33
30
100

Mj x pemb/phln
5
F
%
15
50
10
33
5
17
30
100

= Bahasa Sasak Dialek Nggeto-Nggete
= Bahasa Sasak Dialek Meno-Mene
= Bahasa Indonesia
= Bahasa Sasak Campuran dan Bahasa Indonesia
= Bahasa Sasak Dialek Nggeto-Nggete dan Bahasa Indonesia
= Bahasa Sasak Dialek Meno-Mene dan Bahasa Indonesia
= Komunikasi antara Ayah dengan Ibu
= Komunikasi antara Anak dengan anak
= Komunikasi antara keluarga dari kampung dengan anak
= Komunikasi antara majikan dengan pembantu/penghuni lain
= Komunikasi antara Anak dengan Bapak/Ibu

The table shows that the language used in the family domain is dominated by Indonesian language when
the conversation is held within An x An, An x Bp/Ib, KK x An. The use of Indonesian language as a
means of communication at home is found in all pairs but Ay x Ib takes an average 92%. The Meno-Mene
dialect of Sasak language in Mj x Pemb takes a significant percentage of 50%. It must be understood that
in making any interactions between Mj x Pemb/phln, the host lives among the native speakers of
Meno-Mene dialect. The use of Meno-Mene dialect between children and parents, An x Bp/Ib, reaches
7%. Mixed languages of Meno-Mene dialect and Indonesian language reach 33%. The Nggeto-Nggete
dialect reaches 67% when the conversations are among fathers and mothers, Ay x Ib, as the native
speakers of Nggeto-Nggete dialect who moved to Mataram, while their children do not use the dialect of
his/her parents.
2. The Language Use in Religion Domain
Table 2. Language Uses in Religion Domain of Nggeto-Nggete Dialect Speakers in Mataram
LANGUAGE
USES

Ay x Ib

LANGUAGE IN REAL INTERACTION
An x An
An x Ay/Ib
KK x An
Umt x P.Ag

1

2

3

4

5

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

BSsDNN

20

66

-

-

-

-

-

-

-

-

BSsDMM
BI
BSsCBI
BSsDNNBI
BSsDMMBI
Total

5
5
30

17
17
100

30
30

100
100

30
30

100
100

30
30

100
100

5
20
5
30

17
66
17
100

The data in table 2 shows that Indonesian language is very dominant in the religious domain.
When the interactions are between children and children (An x An), children and their parents (An x
Bp/1b), and children and the family from the village (KK x An), the use of Indonesian language reaches
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100 %. In the interactions between Moslem chaplains or Moslem religious leaders with their followers
(ummat) Indonesian language is dominantly used. It reaches 66 %, while the other 34% is mixed dialects
(Meno-Mene and Nggeto-Nggete) and Indonesian language.
In this domain, the Nggeto-Nggete dialect is dominant (66 %) when the interlocutors are the
parents (Ay x Ib), meanwhile others 34 %, parents of Nggeto-Nggete speakers used Meno-Mene dialect
and Indonesian language. However, their children do not speak Nggeto-Nggete dialect any more.
3.

The Language Use in Friendship Domain
Table 3. Language Uses in Friendship Domain
LANGUAGE
USES
BSsDNN
BSsDMM
BI
BSsCBI
BSsDNNBI
BSsDMMBI
Total

WDNn x WDNn
1
F
%
20
67
10
33
30
100

LANGUAGE IN REAL INTERACTION
WDNn x WDMm
AWNn x AWNn
2
3
F
%
F
%
15
50
10
33
27
90
5
17
3
10
30
100
30
100

AWNn x AWMn
4
F
%
24
80
6
20
30
100

The data in the table 3 shows that the use of Meno-Mene dialect is more dominant (50%) than
Nggeto-Nggete dialect (0%) when the interlocutors are adults of Nggeto-Nggete speakers and adults of
Meno-Mene speakers (WDNn x WDMm). Another 50%, the adults tend to use Indonesian language
(33%) and 17% mix Meno-Mene dialect and Indonesian language (BSsDMMBI). On the other hand, if
the interlocutors are children of Nggeto-Nggete speakers and children of Meno-Mene speakers (AWNn x
AWMn), the dominating language will be Indonesian (80%), while another 20%, tend to use mix
languages, Meno-Mene dialect and Indonesian language (BSsDMMBI).
The Indonesian language has the highest percentage (90%) when the interaction is among
children of Nggeto-Nggete speakers (AWNn x AWNn). Mix dialects (MM + NN) and Indonesian
language (BSs CBI) reach 33% when the interaction is among the adults of Nggeto-Nggete speakers
(WDNn x WDNn). The Nggeto-Nggete dialect is mostly suffering from its use. It found that the use of
mix MM + NN, and Indonesian language and Nggeto-Nggete dialect (BSsDNNBI) never occurred (0%)
if it compared mixed languages of Indonesian language with Meno-Mene dialect (BSsDMMBI). The use
of Meno-Mene dialect and Indonesian language (BSsDMMBI) reaches 17 % if the interlocutors are
within WDNn x WDMm, while it is 10% if the interaction is within AWNn x AWNn, and the last is 20
% when the interlocutors are AWNn x AWMn.

4.

The Language Uses in Neighborhood Domain
Table 4. Language Uses in Neighborhood Domain
LANGUAGE
USE
BSsDNN
BSsDMM
BI
BSsCBI
BSsDNNBI
BSsDMMBI
Total

TDNn x TDNn
1
F
%
25
83
5
17
30
100

LANGUAGE IN REAL INTERACTION
TDNn x TDMm
ADNn x ADNn
ADNn x ATDMn
2
3
4
F
%
F
%
F
%
15
50
10
33
27
90
25
83
5
17
3
10
5
17
30
100
30
100
30
100

The data in table 4 that the use of Indonesian language is constantly dominant in this
neighborhood domain at least among the adults of Nggeto-Nggete dialect. The communications among
Nggeto-Nggete children (ADNn x ADNn) reaches 90%, Nggeto-Nggete children and Meno-Mene
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children (ADNn x ATDMn) reaches 83%. However, when the communication is among the adults of
Nggeto-Nggete and Meno-Mene speakers (TDNn x TDMm), the dominant language is Meno-Mene
dialect (50%), then, 33% run to Indonesian language and the rest 17% of them use Meno-Mene dialect
and Indonesian language (BSsMMBI). Meanwhile, the communication among the adult people of the
same Nggeto-Nggete dialect (TDNn x TDNn) reaches 83 %, and the rest of 17% run to mixed dialects of
Meno-Mene and Nggeto-Nggete (BSsCBI or DSsMMNNBI). The use of mixed languages (BSsDMMBI)
reaches 10%, while the communication of ADNn x ATDMn using mixed languages (BSsDMMBI)
reaches 17 %.
The communication among the adults of Nggeto-Nggete and Meno-Mene speakers (TDNn x
TDMm) using BSsDMM reaches 50 %, while the communication among (TDNn x TDMm) mix
languages of BSsDMMBI (17 %), and the rest (33%) of them run to Indonesian language.
5.

The Language Uses in Governmental Domain
Table 5. Language Use in Governmental Domain
LANGUAGE
USE
BSsDNN
BSsDMM
BI
BSsCBI
BSsDNNBI
BSsDMMBI
Total

WNn x Peg Lur
1
F
%
25
83
5
17
30
100

LANGUAGE IN REAL INTERACTION
WNn x Peg Pln
WNn x Ket Rt
2
3
F
%
F
%
29
97
25
83
1
3
5
17
30
100
30
100

WNn x Pol.LL
4
F
%
30
100
30
100

Table 5 shows Indonesian language is almost dominant in the governmental domain. If the
interlocutors were village officers (WNn x Peg. Lur), the use of Meno-Mene dialect reaches 17%, while
Indonesian language takes 83 %. On the other hand, when the communication is held in the district
officers, telephone operators, PLN officers and bankers, language use is dominated by Indonesian
language. It reached 97% for PLN officers (WNn x Peg. Pln) as the interlocutor, then, the leader RT
(WNn x Ket Rt) is 83%, and Police (WNn x Pol. LL) is 100%.
Besides using Indonesian language, the Nggeto-Nggete speakers also mixtured between
Meno-Mene dialect with Indonesian language (BSsDMMBI). The interaction of WNn x Peg. Lur is 17
%; WNn x Peg. Pln takes 3 %, then WNn x Ket RT takes 17%.
6.

The Language Use in Educational Domain
Table 6. Language Uses in Educational Domain
LANGUAGE
USES
BSsDNN
BSsDMM
BI
BSsCBI
BSsDNNBI
BSsDMMBI
Total

SwNn x Tm sek
1
F
%
30
100
30
100

LANGUAGE IN REAL INTERACTION
SwNn x Gr
SwNn x Kep sek
SwNn x Peg sek
2
3
4
F
%
F
%
F
%
30
100
30
100
30
100
30
100
30
100
30
100

The data in table 6 shows that Indonesian language is totally dominant (100%) if the interlocutors are
students with teachers, headmaster, and other staffs or officers (SwNn x Tm sek, SwNn x Gr, SwNn x
Kep sek, SwNn x Peg sek).
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Some Factors Support the Language Loyalty of Urban Nggeto-Nggete Dialect in Mataram

i.The Un-concentrated Domicile Area
The districts of Cakranegara, Mataram, and Ampenan where the Nggeto-Nggete speakers live, filled and
spreaded all over by the local societies, the Meno-Mene speakers. Based on the National Socio-Economic
Survey (Susenas) 2004, the total population of Mataram is 348.870 people in which 335 people of them
are Nggeto-Nggete speakers. They live among the heterogeneous languages (Java, Sumbawa, Bima, Bali,
etc., and heterogeneous dialects (Ngeno-Ngene, Meno-Mene, Kuto-Kute, and Meriaq-Meriqu). Those
situations make them a minority in terms of number of speakers and in frequency of using their native
dialect of Nggeto-Nggete. In this case, the majority of Meno-Mene dialect speakers and Indonesian
language may reduce the opportunity of Nggeto-Nggete speakers to interact with their own dialect.
ii. The Unbalance on Language Transfer
Nggeto-Nggete speakers who live in three sub-districts of Cakranegara, Mataram, and Ampenan are the
minority group. They live among the majority of Meno-Mene speakers. Every day, they interact and
communicate using Indonesian language and Meno-Mene dialect. The intensities of using Indonesian
language, particularly for the children of Nggeto-Nggete speakers, and Meno-Mene dialect, especially for
the adults are high. It reveals that there are no chances to use their own dialect in some communications,
even transferring Nggeto-Nggete dialect to the younger generation.
The transfers of its dialect in the Nggeto-Nggete families have collapsed. The unbalanced
transfers of Nggeto-Nggete dialect in the family members of urban Nggeto-Nggete speakers of Sasak
language that caused its dialect had shifted to Indonesian language and Meno-Mene dialect as well.
iii. The Lack of Loyalty towards Ethnic Dialect
Table 1. Some Reasons of Nggeto-Nggete Speakers Children on Using Indonesian Language (N = 30)
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reasons of Using Indonesia Language
We have usually used Indonesian language since children
Indonesian language is more esteemed
Parents have used Indonesian language
We become one with their neighbors and feel safe living here.
The reach of Indonesian language is broader
Most friends and neighbors speak Indonesian language
Amount

F
13
3
5
2
2
5
30

%
43
10
17
7
7
17
100

The first, third, and sixth statements (77%) show that there is no sign of language transfer
neither in family nor out of the family environment for the children of Nggeto-Nggete speakers in
Mataram. The second, fourth, and fifth statements (23%) show that there is motivation to mix with
neighbors by using Indonesian language and low esteem of Nggeto-Nggete children speakers towards
their native dialect.
Table 2. Some Reasons of Parents (N = 30)
No
1.
2.
3

Reasons of Using Meno-Mene Dialect
They have usually used Meno-Mene dialect since they lived in
Mataram
Most friends and neighbors speak Meno-Mene dialect
They feel safe living here by using Meno-Mene dialect, we
become one with our neighbors
Amount

F
5

%
17

15
10

50
33

30

100

The domination of local society as the majority group that speaks with Meno-Mene dialect and Indonesian
language was quite strong toward Nggeto-Nggete speakers.
Table 3. Some Reasons of Parents (N = 30)
No
1.
2.

Reasons of not Using Nggeto-Nggete Dialect
They cannot speak Nggeto Nggete dialect
They have usually spoken with Indonesian language

12

F
5
7

%
17
23
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Parents do not transfer Nggeto Nggete dialect
People or friends of the same dialect have also
spoken Indonesian language
Their parents speak Indonesian language with them
Nggeto-Nggete dialect is not too crucial
Amount

3
3

10
10

7
5
30

23
17
100

The data above shows that the children usually used Indonesian language in their daily communication
whether with their parents or friends.
CONCLUSION
The allegiance of speakers of the Nggeto-Nggete dialect in their dialects in the realms of family, religion,
friendship, environment, transactional, education, and government is in the very low category. This can be
seen from the choice of language they use in daily communication both with fellow speakers of this
dialect, with speakers of other dialects Meno-Mene and Indonesian. While the factors that influence the
low loyalty of Nggeto-Nggete speakers to their dialects are caused by: non-centralized / unconcentrated
domicile patterns, dialect transfer imbalance, and low loyalty to mother language.
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AFIKS PEMBENTUK VERBA BAHASA KONJO:
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan mendeskripsikan afiks yang berfungsi sebagai pembentuk verba bahasa Konjo,
distribusi afiks pembentuk verba bahasa Konjo dan makna afiks pembentuk verba bahasa Konjo.
Penelitian menggunakan metode deskriptif yang ditempuh melalui tiga tahap, yaitu (1) tahap
pengumpulan data, (2) tahap analisis data, (3) tahap penyajian hasil analisis data. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik elisitasi, analisis dokumentasi, pencatatan tambahan, dan introspeksi. Analisis
data menggunakan teknik urai unsur terkecil yaitu mengurai suatu satuan lingual tertentu atas
unsur-unsur terkecilnya. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode formal dan metode informal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa afiks pembentuk verba bahasa Konjo meliputi tiga jenis afiks, yaitu
prefiks, sufiks, dan konfiks. Afiks tersebut berdistribusi dengan morfem dasar atau stem dasar nomina,
verba, numeralia, dan adjektiva. Pendistribusian afiks pembentuk verba bahasa Konjo dapat membentuk
fungsi dan makna afiks baik secara derivasional dan infleksional.
Kata Kunci: afiks, pembentuk verba, bahasa Konjo, deskriptif struktural
PENDAHULUAN
Proses pembentukan kata dapat melalui proses morfologi, salah satunya proses afiksasi. Proses morfologi
dapat mengubah kelas dan makna kata. Morfologi mutakhir selalu membagi proses morfologi atas
derivasi dan infleksi. Proses derivasi adalah proses morfologi yang menurunkan leksem dari leksem
(lain), sedangkan proses morfologi infleksi adalah proses morfologi yang menurunkan kata gramatikal
(bentuk kata) dari suatu leksem (Ermanto, 2008).
Menurut (Munandar, 2016), selain bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi
maupun bahasa persatuan, juga terdapat beragam bahasa daerah yang digunakan oleh setiap suku yang
ada di Indonesia khususnya dalam berkomunikasi antar sesamanya. Keanekaragaman bahasa daerah
tersebut tersebar pada setiap suku bangsa yang ada di tanah air, misalnya bahasa Jawa, bahasa Konjo,
bahasa Tolaki, bahasa Wolio, bahasa Muna, bahasa Bali, dan sebagainya.
Bahasa Konjo merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Bulukumba
Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat yang menggunakan bahasa Konjo terdapat di beberapa kecamatan.
Kecamatan yang menggunakan bahasa Konjo, yaitu Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan
Tanah Beru, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kindang, dan Kecamatan ujung Loe. Proses morfologi
dapat pula terjadi pada bahasa Konjo. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengaruh dari bahasa lain dalam
penggunaan bahasa Konjo. Menurut (Nishfullayli, 2013) bahwa pada era globalisasi persentuhan atau
kontak antar bahasa yang berbeda adalah sebuah keniscayaan. Pengaruh yang muncul dari kontak tersebut
dapat berupa pemindahan atau pengalihan unsur suatu bahasa asing ke dalam bahasa lain melalui
peminjaman, sehingga akan timbul intervensi atau interferensi.
Bagian dari sebuah tutur yang mengandung frasa predikatif dalam kalimat bahasa Indonesia itu
berkaitan dengan pemakaian kata dalam kalimat yang dibatasi dengan konsep morfosintaksis. Konsep dan
proses morfologi memang terbatas pada yang paling besar yakni kata dan yang paling kecil adalah
morfem (Tukiran, 2009)
Dalam bahasa Indonesia terlihat afiks pembentuk verba, seperti pada kata: baca, laut, sedih,
lempar, setelah ditambahkan afiks mem-, me-, ber, ter, menjadi membaca, melaut, bersedih, terlempar.
Afiks mem- dan ter- yang melekat pada kata baca dan lempar akan mengubah kategori verba dasar
menjadi verba turunan hal itu juga merupakan afiks infleksional. Dapat juga dikatakan bahwa infleksional
adalah proses morfologis karena afiksasi yang menyebabkan terbentuknya berbagai bentuk dengan
ketentuan bahwa bentukan tersebut tetap dalam kelas kata yang sama.
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Afiks me- dan ber- yang melekat pada kata laut dan sedih akan mengubah kategori nomina dan
adjektiva menjadi verba kata tersebut merupakan afiks dalam bentuk derivasional. Dimana derivasional
merupakan proses morfologi karena afiksasi yang menyebabkan terbentuknya berbagai macam bentukkan
dengan ketentuan bahwa bentukan tersebut berubah kelas katanya dari kata dasarnya (Munandar, 2016).
Dalam bahasa Konjo hal itu tampak pula, misalnya: ak- + lumpa ‘lompat’ → aklumpa
‘melompat’ (infleksional), ak- + bingkung ‘cangkul’→ akbingkung ‘mencangkul’ (derivasional), a- + pa’
‘pahat’ → a?pa’ ‘memahat’ (derivasional) afiks ak- yang melekat pada kata bingkung dan pa’ akan
mengubah kategori kata dasar menjadi verba turunan. Afiks ak- yang melekat pada kata dasar mengubah
kategori nomina menjadi verba.
Menurut (Bakdal Ginanjar, D. Edi Subroto, 2013) bahwa kajian terhadap kata, terutama dalam
kelas-kelas kata utama (verba, nomina, dan adjektiva), selayaknya perlu mendapat perhatian lebih.
Alasannya adalah kajian aspek tersebut yang bersifat mendasar itu dianggap mampu memperjelas
fenomena lahir aspek-aspek kebahasaan yang lebih luas.
METODOLOGI
Merujuk pada permasalah dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Munandar, 2016) bahwa
penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan
perilaku subjek penelitian pada suatu periode tertentu. Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari
bahasa lisan yang diperoleh dari hasil interaksi masyarakat pengguna bahasa Konjo di Kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba.
Informan yang dipilih dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: (1) Penutur asli, (2)
Menguasai bahasa Konjo dan bahasa Indonesia dengan baik, (3) Memiliki alat artikulasi yang baik, (4)
Bersedia menjadi informan, serta (5) Sabar dan memiliki waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan
yang diajukan kepadanya (Munandar, 2016). Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah
teknik simak bebas libat cakap, catat dan rekam. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan
pendekatan struktural.
Berkaitan dengan metode tersebut di atas, maka teknik yang digunakan untuk menganalisis data
penelitian ini adalah teknik kajian menurun (top down). Teknik top down sebagai teknik analisis data dari
metode kajian distribusional, yaitu teknik analisis menurun, dari (kata dasar) turun pada (bentuk jadian).
Dengan teknik top down dapat dilihat bentuk verba melalui afiks yang terdapat pada bahasa Konjo
(Wahyuni, 2015).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam bahasa Konjo afiks pembentuk verba dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu: prefiks,
sufiks, dan konfiks. Adapun infiks tidak ditemukan. Tiga jenis afiks pembentuk verba bahasa Konjo
dikemukakan sebagai berikut: Jenis afiks pembentuk verba bahasa Konjo terdapat tiga bentuk, yaitu
prefiks, sufiks, dan konfiks.
1. Prefiks
Prefiks pembentuk verba bahasa Konjo terdiri atas sepuluh jenis prefiks, yaitu prefiks (1) {a-} yang
mempunyai lima alomorf {ak-}, {al-}, {am-}, {as-}, dan {at-}, (2) prefiks {la-} (3) prefiks {tak-},
(4) prefiks {paka-}, (5) prefiks {lapaka-}, (6) prefiks {appaka-}, (7) prefiks {si-}, (8) prefiks {pi-},
(9) prefiks {pasi-}, dan (10) prefiks {nipakasi-}.
2. Sufiks
Sufiks pembentuk verba bahasa Konjo hanya terdiri atas dua macam, yaitu (1) sufiks {-a} dan (2)
sufiks {-i}. Sufiks tersebut dapat berkontribusi dengan nomina, verba, dan adjektiva.
3. Konfiks
Konfiks pembentuk verba bahasa Konjo terdapat enam belas macam, yaitu konfiks (1) {an-i}, (2)
konfiks {appaka-i}, (3) konfiks {ak-i}, (4) konfiks {as-i}, (5) konfiks {ka-ang}, (6) konfiks {na-i}, (7)
konfiks {napa-i}, (8) konfiks {napaka-i}, (9) konfiks {lak-i}, (10) konfiks {nala-i}, (11) konfiks
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{pasi-ang}, (12) konfiks {ni-ang}, (13) konfiks {ni-i}, (14) konfiks {nipaka-i}, (15) konfiks {si-i},
dan (16) {tat-i}. Konfiks tersebut dapat berdistribusi dengan kata dasar nomina, verba, dan adjektiva.
Kecuali konfiks {nipaka-i} hanya dapat berkontribusi dengan adjektiva saja.
PEMBAHASAN
Prefiks {a-} dapat bergabung dengan morfem dasar yang berkategori nomina, verba, dan adjektiva.
Prefiks {a-} sangat produktif penggunaannya dan dapat dilekatkan pada beberapa bentuk dasar yang
diawali dengan konsonan /b/, //d/, /h/, /k/, /l/, /m/, /p/, /s/, /t/. Berdasarkan kata yang dimasukinya, prefiks
{a-} memiliki lima bentuk alomorf, yaitu {ak-}, {al-}, {am-}, {as-}, dan {at}. Misalnya, akbingkung,
allari, ammoke, assongko, dan attinro.
Prefiks {la-} dapat dilekatkan pada kata dasar nomina, verba, dan adjektiva yang diawali dengan
konsonan /b/, /g/, /h/, /k/, /m/, /s/, dan /t/. Misalnya, labaju, laguru, lahuru, lakurang, lamanyu, lasitte,
dan latingro.
Prefiks {tak-} hanya dapat berdistribusi dengan nomina dan verba yang diawali konsonan /b/, /l/,
/p/, /s/, dan /t/ serta vokal /a/. Misalnya, takbalek, taklappasa, takpa, taksungke, dan taktongko. Prefiks
{paka-} dapat bergabung dengan numeralia dan adjektiva sehingga menghasilkan kata kerja. Bentuk
dasar numeralia dan adjektiva yang diawali konsonan /c/, /g/, l/, /r/, /s/, dan /t/. Misalnya, pakalompo,
pakacaddi, pakalambusuk, dan pakasinara.
Prefiks {lapaka-} dapat digabung dengan adjektiva berfungsi derivatif dan mengandung makna
kausatif. Prefiks ini hanya dapat bergabung dengan kata dasar yang diawali konsonan /b/, /c/, /g/, /l/, dan
vokal /a/. Misalnya, lapakabambang, lapakacaddi, lapakagammara, dan lapakaalusu. Prefiks {appaka-}
hanya dapat mengimbuhi adjektiva yang kata dasarnya diawali konsonan /b/, /l/, dan /s/. Misalnya,
appakabakka, appakabajik, appakalohe, dan appakasinara.
Prefiks {si-} dapat mengimbuhi nomina dan verba yang diawali dengan konsonan /b/, /j/, /l/, /m/,
p/, dan /t/. Misalnya, siballa, sipana, sitau, sijaguruk, dan situttu. Prefiks {pin-} hanya dapat bergabung
dengan kata dasar numeralia yang diawali dengan konsonan /r/, /s/, dan vokal /a/. Misalnya, pinsampulo,
pinruampulo, dan pinappak.
Prefiks {pasi-} dapat dilekatkan pada bentuk verba dan adjektiva. Misalnya, pasisikkok, pasialle,
pasisompo, pasibakka, dan pasitanning. Prefiks {nipakasi-} dapat diimbuhkan pada kata yang berkategori
adjektiva yang diawali dengan konsonan /b/, /l/, dan vocal /a/ berfungsi derivatif. Misalnya, nipakasilohe,
nipakasiballo, nipakasilabbu, nipakasialusuk, dan nipakasibakka. Secara umum, prefiks pembentuk verba
bahasa Konjo di atas dapat berdistribusi dengan morfem dasar dari kategori verba, nomina, adjektiva, dan
numeralia.
Sufiks {-a} dapat mengimbuhi nomina berfungsi derivasional dan maknanya melakukan
pekerjaan untuk orang lain seperti yang dinyatakan kata dasarnya. Misalnya, sassanga, erangnganga,
hallianga, dan polonganga. Sufiks {-i} dapat diimbuhkan pada nomina dan adjektiva yang diakhiri
konsonan /g/ dan vokal /a/. Misalnya, bingkungi, ceklai, tangkasai, dan sinarai.
Afiks pembentuk verba bahasa Konjo dapat bersifat infleksional dan derivasional untuk
membentuk verba transitif, intransitif, dan resiprok. Afiks pembentuk verba bahasa Konjo dapat
menyatakan makna “membuat”, “menggunakan”, “kegiatan”, menyatakan kerja “orang per orang”,
menyatakan “melakukan pekerjaan untuk orang lain”, menyatakan “pekerjaan bersama”, menyatakan
“akibat suatu keadaan”, “berusaha untuk”, “mengakibatkan penderitaan”, menyatakan “dapat di”,
“keadaan”, “mengeluarkan”, dan “kena”. Makna tersebut sesuai dengan kata dasar yang mengalami
proses morfologis afiks.
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MILLENNIALS’ PERCEPTION TOWARDS REFERENCES OF “ PEREMPUAN” IN
GREAT DICTIONARY OF INDONESIAN LANGUAGE (KBBI)
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ABSTRACT
This study is a mini case study focusing on millennials’ perception towards the references of “perempuan”
or “woman” from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) or Great Dictionary of the Indonesian
Language. This research applies a quantitative method with description approach. The researcher
collected the data through an online questionnaire which involved 116 respondents aged from 16-30 years
old. The researcher asked the respondents to fill the questionnaire focusing on showing their tendency to
the gender-based references and showing their perception to the definition in the dictionary. In findings,
the respondents correlate matriarchal domestic responsibility, such as “raising child”, in an even view
between man and woman. On the other hand, the participants of the research had a growing neutrality
over the previously male dominated terms, such as “hardworking” and “boss”. Despite the progressivity,
millennials still have a high tendency of maintaining derogatory references against woman, such as
“prostitute” and “slut”. The study also shows that 65.5% of respondents disagree with the definition of
“perempuan” in KBBI. They challenge the definition under the idea of gender equality. Millennials’
perspective of the language differs from maintaining the definition to shifting the conservative image of
woman to more progressive. Meanwhile, the other 34.5% agree with the definition in KBBI. They
highlighted the relevancy of the definition with the traditional views of women focusing on women’s
biological features.
Keywords: Millennials, Perception, Reference, perempuan, KBBI
INTRODUCTION
This study investigates public perception towards the references of “perempuan” or “woman” from
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) or Great Dictionary of the Indonesian Language. The paper
addresses the emerging public challenges from the stereotypical references of women in sociolinguistic
perspective (CNN Indonesia 2021; KumparanNews 2021).
In February 2021, a group of women activists and Komnas Perempuan (Indonesian National
Commission of Women’s Protection) raised a concern against the definition of “perempuan” (CNN
Indonesia 2021). They deem that the definition is sexist and not relevant to the modern depiction of
women. To clarify the situation, the official institution of KBBI explains that the word’s meaning and it’s
collocation came to display the historical reference of women and resulted from corpus-driven research
(Tim Penyusun KBBI 2021). The institution mentions that the definition has been written since 1988 in
the first published edition of KBBI.
The shifting attitude to the definition comes from the dynamic changes of social and cultural
behaviour (Giles and Rakić 2014; Krauss and Chiu 2005).Despite many Indonesian women are still living
in patriarchal system (Arivia and Subono 2017; Booth 2016), the awareness to criticize the references of
“perempuan” shows the societies’ progressive perspective in seeing women not only based on their
undermining stereotype, but also including their positive gender role.
Sociolinguistics covers this issue, whether the preferences or the gender, within the umbrella of
language attitude and gender study (Bell 2014; Garrett 2001). Language value explains societies’
language preferences related with psychological and social behaviour determined by social standard (Bell
2014). The preferences result in specific attitudes in valuing language.
Perception towards language often be discussed in the scope of language attitude research. Here are
some brief reviews of previous research. The international study for stereotypical language against
women is focusing on women’s language choices in dialogue reflected from their daily communication
(Gold, et al. 2015; Ladegaard, 1998; Scott, 1993). Apart from that, Gold et al (2015) observes the attitude
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of native and non-native English speaker to gender-based lexis (such as: sexy, tomboy, slut, gay, etc.).
The research finds that the transformation of the lexis’ meaning follows the societies’ condition. Then,
Scott (1993) conducts a study of language attitudes towards gender stereotypes. He proves that there is a
correlation between liberal and conservative ideologies within sexist language in English. Lastly, in a
study of sexism in gendered language (French, Germany, and English) towards university students, the
respondents show that there is a growing positive attitude to neutral gender pronouns than to the sexist
language (Sarrasin, Gabriel, and Gygax 2012).
In summary, I find the research above sharing similar methodologies. The data is gathered
through direct collection, such as interview, observation, and questionnaire. They found it as an effective
way to understand language attitudes in society, whether in a small or an extensive scope. I also find the
possibility of incorporating social views against gendered language within social language study with
resourceful publications in International context. Yet, the study is very limited in Indonesian context.
In this research, the researcher aims to use the methodologies above with an intention to fill the
gap of study in Indonesian specific language attitudes in gender context. Specifically, the researcher
conducted a mini case study to get rich fodder in fulfilling personal curiosity on millennials’ perspective
towards references of gender-based lexical in Indonesian context. This study has been minimally
conducted by any Indonesian researcher, and it is interesting to begin it with this small initiative.
From the discussion above, I am interested to dig deeper regarding millennial’s perception towards
references, specifically to the word “perempuan” in KBBI. In this research I raised two questions to ask.
1. How are millennials' perception towards references of “perempuan” in KBBI?
2. Is their perception maintained or shifted?
Answering the questions, this paper aims to explain millennials’ perception towards gender-based
references of “perempuan”. Besides, I also want to reveal the tendency of their perception of
gender-based references of “perempuan” whether it is maintained or shifted.
METHODOLOGY
This research applies a quantitative method with descriptive approach. The researcher collected the data
from distributing online questionnaires. The questionnaire is designed with close-ended and open-ended
questions. In the close-ended section, the respondents were given multiple choice questions which gained
people’s perception of gender-based lexis and matched them with the choice of gender. To get further
confirmation of the choices, the researcher provides a set of open-ended questions which ask people about
the existence of gender lexical correlation of “perempuan” in KBBI and its relevance to their perspective.
The questionnaire was distributed online with GForms along with its statement of consent.
There are a total of 116 respondents (34 males and 82 females). Their age group differs from
16-20 (21 respondents), 21-25 (63 respondents), and 26-30 (32 respondents). The researcher analysed the
data by tabulating the information to get the trending information. Then, the researcher presents the
findings within graphics and tables to get a summarized picture from the research. Further, the researcher
elaborated the findings and discussed the millennials’ perception towards references of “perempuan”
supported with relevant literatures.
ANALYSIS
This part is divided into two specific parts: (a) highlighted support to maintain conservative image of
woman and (b) rise of neutral perspective of gender-based lexical references.
Highlighted Support to Maintain Conservative Image of Woman
Contextually, “perempuan” is defined in KBBI as follows.
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Figure 1. Definition of “perempuan” accessed in online KBBI

There are three definitions of women. First definition defines “perempuan” based on their unique physical
condition as a human who has vagina, experience period, giving birth, and breastfeeding. Second
definition explains the role in marriage as a wife. Third definition defines “perempuan” as a female
animal.
Further, the dictionary projects some lexical references which have mostly negative views of
“perempuan”, such as sex worker (geladak, leach, lacur, jalang, jangak, nakal, jalanan, simpanan). The
definition clearly raised the belief of men’s domination where women are seen as having secondary and
subordinate views in society (Sarrasin, Gabriel, & Gygax, 2012; Scott, 1993).
From the definition above, I addressed 14 gender-based lexical references below and raised
questions to the respondents on whether they are correlated with male, female, or both of them (neutral).
The result is displayed as follows.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Table 1. Millennial’s Perception on Lexical-references
Gender
References
Male
Female
Neutral
Jalang
33 (28.4%)
81 (69.8%)
2 (1.7%)
Karir
5 (4.3%)
17 (14.75)
94 (81%)
Professional
11 (9.5%)
2 (1.7%)
103 (88.8%)
Pelacur
87 (75%)
29 (25%)
Simpanan
3 (2.6%)
44 (37.9%)
69 (59.5%)
Bos
31 (26.7%)
1 (0.9%)
84 (72.4%)
Rumah Tangga
5 (4.3%)
27 (23.3%)
84 (72.4%)
Memasak
41 (35.3%)
75 (64.7%)
Mengurus anak
41 (35.3%)
75 (64.7%)
Menghidupi Keluarga 58 (50%)
1 (0.9%)
57 (49.1%)
Cabul
84 (72.4%)
2(1.7%)
30 (25.9%)
Gagah dan Berani
92 (79.3%)
24 (20.7%)
Lemah lembut
82 (70.7%)
34 (29.3%)
Pekerja keras
20 (17.2%)
3 (2.6%)
93 (80.2%)

Six closest references associated with woman shows the attitude behaviour of millennials through
conservative image of women valued as sex visualization and social construct of woman’s role in family
(Felmlee, Rodis, & Zhang, 2020). More than 80 of 116 respondents agree that terms of “jalang or bitch”
and “pelacur or prostitute” belong to women. They also believed women are stereotyped as “lemah
lembut or gentle”.
From the depiction above, “prostitute and bitch” associate women with a derogatory and
dehumanizing perspective in society (Jovanovski & Tyler, 2018). Sex industries, as the oldest and forever
business are being dominated by women workers (Ditmore, 2006). The domination created one
perspective in understanding lexical “prostitute” as women only terms.
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Table 2. Attitude to definition of “perempuan” in KBBI
Perception
Age
Respondents
Percentage
16-20
8
20%
Agree
21-25
17
42%
26-30
15
38%
Total
40
34.5%
16-20
13
17%
Disagree
21-25
46
61%
26-30
17
22%
Total
76
65.5%
In further explanation, the researcher then asked open-ended questions related to the definition of
women in KBBI. I do realize the majority of respondents disagree with the definition and deem to
challenge the definition (it will be explained more in the next discussion). Meanwhile, 40 respondents
(34.5%) agree with the definition explained due to the default of a woman's biological condition. They
argued that the definition is still relevant in society (see appendix).
Meanwhile, for the correlated lexis, the respondents still deem women's derogatory stereotype as
normal. None of the respondents specifically associates “prostitute” with “man”. This idea is relevant to
the dominant narratives that women worked as sex workers and served man as buyer (Jovanovski &
Tyler, 2018). Further, this definition also shows the un-familiarity of Indonesian millennials with male sex
workers which is highlighted in the encyclopedia of prostitutes and sex workers (Ditmore 2006).
In conclusion, Indonesian millennials have the tendency to maintain conservative image of
women. They still match language choices of subordinating female terms against women. Despite having
un-popularity for challenging the definition, the result also shows millennials’ un-familiarity to men’s
involvement within domestic and also commercial sex roles.
Rise of Neutral Perspective to Gender-Based Lexical References
Sexist or gendered language refers to specific word, phrases, or expression specifically defined as
masculine or feminine (Sarrasin, Gabriel, & Gygax, 2012). Sexist language is controversial since it raises
negative stigma and discrimination against specific gender. In this case, women are mainly investigated as
objects in many sexist language researches (Braun & Kitzinger, 2001; Meyer, 2016; Scott, 1993).
Feminism developed in the middle of the 19th century in Europe and spread the principle of
women equality and advanced to get men’s opportunities in performing social life (Offen 1988). Along
with social development, new terms challenge sexist language as neutral language where specific
language used and preferences does not belong to specific gender.
In this research (see table 1 and 2), there is a rising tendency of millennials’ attitude towards
neutral gender-based lexical references. Some references dissociate woman or man.
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Diagram 1. Lexical references
The chart above depicts the increasing trends of respondents’ choice in grey area (represent both or
neutral references). The rising trend of neutral choice indicates shifting gender role among them. Positive
attitude toward woman and man in the workplace are chosen as neutral lexical references. The words
“karir or professional”, bos or boss”, and “pekerja keras or hard worker” are not only associated with
man.
Apart from the professional terms, domestic lexis also has a shifting attitude. Shifting attitudes
from millennials who agree domestic partnership rely on cooperation between men and women. It is
depicted by some lexical references like “Menghidupi keluarga or supporting family” and “mengurus
anak or raising child” have more than 40% of millennials’ choice. Their behavior towards those lexical
references shaped the perspective of gender equality promoted in progressive society. It can be inferred
this attitude correlates with millennials’ characteristic of changing and transforming their mindset into
more modern value. This finding contradicts the past patriarchal values where all family stuff are only
handled by women (Arivia and Subono 2017; United Nation 2016).
Millennials have a changing perspective towards the definition and depiction of women. 65.5% of
respondents disagree with the definition of “perempuan” and their collocated words in KBBI. They
believe that woman is more valuable than their negative stereotypes as sex workers or the others negative
connotations. Further, they criticize the definition of “perempuan” in KBBI as irrelevant since not all
women experienced similar biological conditions. They explain that roles, like giving birth and becoming
a wife are choices which could not be overgeneralized with a narrow set of definitions (see appendix). In
the end, this shifting language attitude is relevant with the characteristics of millennials who are open to
progressivity and accept non-traditional values.
From the discussion above, I infer that millennials in Indonesia on this research have popular
opinions which favour gender equality. The perspective is translated as a combination of actual and
intended behaviour. By default, they are raised in a more modern environment where the access to
information is wider, yet they are still seeing the practice of conventional women at home or their
surroundings. It resulted in different perspectives of viewing gender roles in their life. Seeing language as
representative of social construction, they intended to behave based on what they believe as individuals.
The beliefs are constituted by constant real-life exposure of gender issues among them.
In the end, I conclude that the changing and dynamic perspectives of individuals and groups of
people in each generation are different. The attempt to change certain systems, either political, social, or
language inside a community need to be observed in a timely manner. In this case, despite being a
mini-case study, this research shows rich data regarding the shifting attitude amongst millennials
regarding how Indonesian dictionary views and supposed to view ‘perempuan’. Still, this research has the
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potential to grow its scope to see how people perceive sexist language in a wider or a more extensive
objects and literatures to discuss.
CONCLUSION
Millennials’ perception towards references is divided into two big spectrums; a) maintaining conservative
image of woman and b) shifting attitudes to a gender-neutral perspective. Those who agree with the
conservative image of woman does not imply their cultural beliefs. Instead, they are likely to prove the
variety of perspectives in seeing gender issues. On the other hand, those who disagree with the definition
criticize the fixed biological value of woman and their derogatory references. In the end, we can infer that
language attitude is useful to cover social polemics related to specific gender-based lexical references.
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ABSTRAK
Peribahasa merupakan salah satu bentuk sastra lisan nusantara yang memiliki arti strategis. Salah satu
di antara peribahasa adalah bidal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang
struktur dan isi bidal, penulis melakukan penelitian dengan judul Bidal Melajoe Djilid Kedoea sebagai
Materi Pembelajaran Budi Pekerti di Sekolah: Analisis Etnolinguistik. Analisis etnolinguistik terhadap
bidal Melayu merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Istilah etnolinguistik digunakan dalam studi
khusus linguistik yang berkaitan dengan disiplin ilmu antropologi (Robins, 1981). Etnolinguistik
mengkaji proses terbentuknya kebudayaan serta keterkaitan kebudayaan dengan bahasa. Melalui kajian
etnolinguistik seorang peneliti dapat menemukan makna di balik pemakaian bentuk-bentuk kebahasaan
dan register tertentu. Selain itu, melalui kajian etnolinguistik para peneliti dapat memahami budaya
masyarakat lewat bahasa yang dituturkan (Foley, 2001: 3-5). Objek penelitian ini adalah bidal Melayu.
Sumber data adalah buku Bidal Melajoe Djilid Kedoea karya Soetan Machoedoem dan B. Dt. Seri
Maharadja terbitan Balai Pustaka tahun 1921. Rumusan pertanyaan penelitian: (a) Bagaimanakah
struktur bidal dalam Bidal Melajoe Djilid Kedoea? (b) Nilai-nilai sosial budaya etnis Melayu apa
sajakah yang terefleksikan dalam Bidal Melajoe Djilid Kedoea? Tujuan penelitian: (a) Mendeskripsikan
struktur bidal yang terdapat dalam Bidal Melayu Jilid Kedoea, (b) Mendeskripsikan nilai-nilai sosial
budaya etnis Melayu yang terefleksikan dalam Bidal Melajoe Djilid Kedoea. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa bidal dalam Bidal Melajoe Djilid Kedoea tersusun dalam bentuk kalimat tunggal
dan kalimat majemuk. Dari segi isi, terdapat bidal yang merefleksikan nilai-nilai sosial-budaya etnis
Melayu. Nilai-nilai ini penting diajarkan kepada siswa sebagai salah satu bentuk pemertahanan budaya.
Kata Kunci: bidal Melayu, kajian etnolinguistik, pemertahanan budaya
PENDAHULUAN
Sastra lisan Nusantara memiliki peran strategis dalam berbagai konteks kehidupan. Salah satu di antara
sastra lisan tersebut adalah peribahasa, termasuk bidal. Terdapat beberapa pengertian bidal sebagaimana
dijelaskan oleh para pakar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015: 188) dijelaskan bahwa bidal
adalah “peribahasa atau pepatah yang mengandung nasihat, peringatan, sindiran dan sebagainya”. Dalam
Kamus Linguistik (Kridalaksana, 2008: 35) dijelaskan bahwa bidal adalah “peribahasa yang berupa
kalimat tak lengkap dan berisi nasihat atau pengajaran, misalnya Biar lambat asal selamat.” Sementara
itu, dalam Tesamoko Tesaurus Bahasa Indonesia (2016: 94) kata-kata yang dicantumkan sebagai sinonimi
entri bidal adalah adagium, aforisme, aksioma, amsal, maksim, pepatah, perbahasaan, peribahasa,
petitih, ungkapan, ibarat, misal, pengandaian, perumpamaan”. Mengacu kepada isi dan substansinya,
bidal dapat dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran budi pekerti di sekolah.
METODOLOGI
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan etnolinguistik. Objek penelitian
adalah buku Bidal Melajoe Djilid Kedoea karya Soetan Machoedoem dan B. Dt. Seri Maharadja terbitan
Balai Pustaka tahun 1921. Rumusan pertanyaan penelitian: (a) Bagaimanakah struktur bidal dalam Bidal
Melajoe Djilid Kedoea? (b) Nilai-nilai sosial budaya etnis Melayu apa sajakah yang terefleksikan dalam
Bidal Melajoe Djilid Kedoea? Tujuan penelitian: (a) Mendeskripsikan struktur bidal di dalam Bidal
Melayu Jilid Kedoea, (b) Mendeskripsikan kebudayaan etnis Melayu berdasarkan isi bidal.
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ANALISIS
Leksikon
Bidal yang terdapat dalam BMDK berjumlah 183 buah Di dalam bidal tersebut terdapat sejumlah leksikon
yang mencerminkan budaya masyarakat Melayu, yang sekaligus mencerminkan kekhasan budayanya.
Leksikon ini perlu diajarkan kepasa anak didik di sekolah sebagai salah satu bentuk pemertahanan budaya
yang berkaitan dengan kekayaan budaya Nusantara. Hal ini merupakan implementasi kearifan lokal yang
bersumber dari berbagai daerah di seluruh kawasan Indonesia. Bidang/jenis aktivitas kemanusiaan yang
merupakan bagian dari kebudayaan serta contoh leksikon yang relevan ditampilkan di Tabel 1.
Tabel 1. Leksikon yang Merefleksikan Kebudayaan Etnis Melayu
No
1

Bidang/Jenis
Tumbuhan/tanaman

2
3

Buah-buahan
Peralatan/perabot

4
5

Lokasi/tempat
Pertanian/peternakan

Leksikon
jelatang, kiambang, kerakap, cengkering, dedap, cendawan
betung, kepayang, lalang, padi, sirih, betung, pimping
embacang, delima, pisang karut
sigi, suluh, tembilang, timba, cupak, cerana, subang, tembikar,
belanga
bandar, teluk, perigi, kubangan, empang. lesung
bajak, jawi, benih, tugal

Di sisi lain, terdapat sejumlah leksikon nama hewan yang berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari etnis Melayu. Leksikon nama hewan ini pun perlu diajarkan kepada anak didik sebagai bagian
tidak terpisahkan implementasi pemertahanan budaya. Leksikon nama hewan tersebut serta frekuensinya
dalam BMDK ditampilkan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Distribusi Leksikon Nama Hewan dalam BMDK
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nama Hewan
Anjing
Ayam
Babi
Beruk
Buaya
Enggano
Gajah
Harimau
Ikan
Itik
Jentayu (garuda)
Katak
Kelekatu
Kerbau
Kerong-kerong
Kucing
Kuman
Kumbang
Kutu
Limbat (jenis ikan)
Merpati
Pelanduk
Penyu
Pipit (burung)
26

Jumlah Bidal
1
2
2
1
1
1
8
6
5
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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Sipatung (capung)
Tempua
Tungau
Ular
Ulat
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1
1
1
1
1

Pada Tabel 2 tampak bahwa jika dibandingkan dengan leksikon lain leksikon gajah paling banyak
digunakan yaitu delapan kali. Seringnya leksikon gajah digunakan dalam bidal mencerminkan pemikiran
etnis Melayu yang memandang penting soal kekuatan/kekuasaan yang sering kali disimbolkan dengan
gajah. Pengalaman menunjukkan bahwa dengan maksud memperoleh atau mempertahankan kekuasaan,
manusia cenderung mudah melakukan berbagai tindakan tidak terpuji yang merugikan banyak orang.
Pada umumnya, leksikon gajah sebagai simbol kekuatan/kekuasaan berisi nasihat bagi umat agar bersikap
bijaksana dan waspada. Bidal yang memenuhi kualifikasi ini ditampilkan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Bidal yang Menggunakan Leksikon Gajah sebagai Simbol Kekuatan/Kekuasaan
No.
1
2

3
4
5

Bidal

Makna

Gajah berak besar, pelanduk pun ingin berak Hendak meniru-niru perbuatan orang
besar juga,
besar atau kaya, akhirnya diri binasa.
Gajah lalu, lalang liput.
Jika orang besar atau penguasa masuk ke
suatu kampung atau negeri kecil, rakyat
jelata menanggung susah.
Gajah mati meninggalkan gading.
Orang besar/kaya biasanya meninggalkan
harta yang banyak.
Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di Jika raja atau penguasa berselisih, rakyat
tengah-tengah
jelata menjadi korban.
Gajah terdorong karena besarnya.
Berbuat sesuatu yang kurang baik oleh
karena kekuasaannya.

Struktur Bidal
Bidal dalam BMDK berbentuk kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat
yang terdiri atas satu klausa, sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau
lebih. Klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari
subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. (Kridalaksana, 2009: 124).
Perbandingan jumlah kalimat tunggal dan kalimat majemuk dalam BMDK ditampilkan dalam Tabel 4.
Tabel 4. Perbandingan Jumlah Kalimat Tunggal dan Kalimat Majemuk dalam BMDK
Jenis Kalimat
Kalimat tunggal
Kalimat majemuk

Jumlah
44
139

%
24,04
75,95

Mengacu kepada pendapat Syed Hussein Alatas (dalam Musa, 2016), ditinjau dari segi isinya,
bidal dalam BMDK terdiri atas tiga bagian, yaitu bidal anjuran, bidal teguran, dan bidal gambaran,
sungguhpun ada kalanya garis pemisah antara satu sama lain agak samar. Dari 183 bidal yang terdapat
dalam BMDK, bidal terbanyak adalah bidal gambaran yaitu 116 buah (63, 39 %), disusul oleh 39 bidal
teguran (21, 31%) dan 28 bidal anjuran (15,30 %). Hal ini ditunjukkan oleh Tabel 5. Hal ini
mencerminkan karakteristik etnis Melayu yang lebih banyak menggunakan cara tidak langsung dalam
menyampaikan suatu pesan moral.
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Tabel 5. Distribusi Bidal Berdasarkan Jenis
No
1
2
3

Jenis Bidal
Bidal anjuran
Bidal gambaran
Bidal teguran
Total

Jumlah
28
116
39
183

%
15,30
63,39
21,31
100

Contoh bidal anjuran:
a. Hendak kaya berdikit-dikit, hendak mulia bertabur urai.
b. Hendaklah seperti tembikar, pecah satu pecah semua.
c. Dekat boleh dipegangkan, jauh boleh ditunjukkan.
Contoh bidal teguran:
a. Darah setumpuk pinang, umur setahun jagung.
b. Kalau panas hari, lupa kacang akan kulitnya.
c. Gadis baru bersubang, bujang baru berkeris.
Contoh bidal gambaran:
a. Dahulu timah sekarang besi.
b. Dalam laut boleh diajuk, dalam hati siapa tahu.
c. Dalam terang hendak bersuluh
KESIMPULAN
Dalam buku Bidal Melajoe Djilid Kedoea karya Soetan Machoedoem dan B. Dt. Seri Maharadja terdapat
sejumlah leksikon yang menrefleksikan budaya etnis Melayu. Ditinjau dari strukturnya, bidal dalam
BMDK berbentuk kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Dari segi isi, bidal dalam BMDK terdiri atas tiga
jenis, yaitu bidal yang berisi anjuran, bidal yang berisi gambaran, dan bidal yang berisi teguran. Mengacu
kepada isi dan substansinya, bidal dalam BMDK dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran
budi pekerti di sekolah. Perumusan bahan ajar bersumberkan bidal merupakan salah satu implementasi
pemertahanan budaya yang bersifat strategis dalam pengembangan kepribadian peserta didik.
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ABSTRAK
Hanacaraka (baca: honocoroko) merupakan aksara yang digunakan oleh penutur Jawa. Hanacaraka
dalam aksara Jawa juga memiliki kesamaan dengan aksara Sunda dan Bali. Pada penelitian ini, peneliti
coba memaparkan aksara Jawa yang terdapat dalam hanacaraka dan memaparkan falsafah yang
terdapat dalam aksara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah padan; alat penentu
bahasa, perekam dan pengawet bahasa (yaitu tulisan), dan orang yang menjadi mitra wicara. Proses dan
makna dalam penelitian ini melihat adanya keterkaitan bahasa dengan budaya Jawa yang terdapat
dalam masyarakat. Hasil yang akan disajikan dalam tulisan ini adalah hanacaraka dalam aksara Jawa
dan falsafah yang terkandung dalam aksara tersebut. Hanya beberapa fitur tata bahasa yang dipilih yang
mungkin berkorelasi dengan sesuatu di luar bahasa, sebagai contoh dalam keagamaan (kejawen),
teks-teks yang mengarah kepada arah mistik dan juga falsafah hidup yang beredar di masyarakat Jawa.
Kata Kunci: hanacaraka, filosofi, etnolinguistik, bahasa Jawa
PENDAHULUAN
Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang dipakai manusia untuk tujuan komunikasi. Pengajaran
Bahasa Indonesia pada hakikatnya mempunyai ruang lingkup dan tujuan yang menumbuhkan
kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar agar
seseorang dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. Bahasa pada dasarnya mampu menghubungkan
segala aspek kehidupan manusia.
Menurut Kaplan (dalam Baehaqie, 2013: 6) pada budaya hakikatnya adalah sebuah sistem
simbolik atau konfigurasi sistem perlambangan. Pemahaman terhadap suatu perangkat lambang budaya
tertentu, seseorang harus lebih dulu melihatnya dalam kaitan dengan sistem keseluruhan tempat sistem
perlambangan itu. Mujianto (dalam Baehaqie, 2013: 6) menjelaskan secara harfiah bahwa kata budaya
berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari kata buddi ‘budi atau
akal’, sehingga dapat diartikan sebagai akal budi manusia. Budaya sendiri memiliki makna keseluruhan
sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia.
Etnolinguistik sebagai salah satu ilmu yang menelaah bahasa, tidak hanya dari struktur semata
tetapi lebih kepada fungsi dan pemakaiannya dalam konteks situasi sosial budaya. Dikatakan Anna
Wiezbarck (1992, 65), bahwa each language....contains a characteristics worldview. Yang bermakna
dalam pandangan etnolinguistik, terdapat keterkaitan antara bahasa dengan pandangan dunia penuturnya.
Bahasa-bahasa minoritas yang mempunyai daya hidup etnolinguistik yang rendah akan digeser oleh
bahasa-bahsa dengan daya bertahan etnolinguistik yang kuat. Hal tersebut dipengaruhi oleh penutur
dengan daya etnolinguistik yang rendah akan cenderung meningkatkan pilihan bahasanya pada bahasa
yang lebih dominan.
Etnolinguistik secara terminologis merupakan ilmu perihal bahasa yang berkaitan dengan unsur
atau masalah kebudayaan suku bangsa dan masyarakat penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara
komparatif dengan tujuan mendapat pengertian tentang sejarah dan proses evolusi serta penyebaran
kebudayaan umat manusia di muka bumi. Hanya saja, istilah etnolinguistik ada yang menyebut juga
dengan antropolinguistik (Baehaqie, 2013: 14). Baehaqie menerangkan bahwa secara operasional,
etnolinguistik dapat didefinisikan sebagai cabang linguistik yang dapat digunakan untuk mempelajari
struktur bahasa dan/atau kosakata bahasa masyarakat etnis tertentu berdasarkan cara pandang dan budaya
yang dimiliki masyarakat penuturnya dengan harapan memberitahukan budaya masyarakat tersebut.
Dalam makalah ini, rumusan masalah yang akan coba dibahas adalah :
1. Bagaimana bentukan Hanacaraka dalam aksara Jawa?
2. Filosofi apa saja yang terdapat dalam Hanacaraka tersebut?
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Setelah menentukan rumusan masalah apa yang akan dikupas, maka rumusan masalah tersebut akan coba
disimpulkan menjadi sebuah tujuan penulisan makalah ini.
Tujuan yang akan dirangkum adalah:
1. Menampilkan bentukan Hanacaraka dalam aksara Jawa
2. Mendeskripsikan filosofi yang terdapat dalam aksara Jawa tersebut.
Melalui tujuan ini, diharapkan dapat diperoleh simpulan yang berguna bagi pembaca makalah ini dan juga
bagi penulis.
METODOLOGI
Metode padan dipilih dalam analisis penelitian ini. Menurut Sudaryanto (1995 : 15), alat penentunya di
luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa
yang menjadi penentu dari metode tersebut berupa bahasa atau referent bahasa, organ pembentuk bahasa
(wicara), perekam dan pengawet bahasa (tulisan), dan yang terakhir adalah mitra wicara.
Penelitian ini termasuk dalam jajaran penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang
bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna
(perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai
pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat
untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan
hasil penelitian
Ada beberapa proses yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Proses pertama adalah
pengumpulan data. Data-data yang diambil sebagai objek dalam penelitian ini adalah teks Hanacaraka
aksara Jawa. Terakhir adalah penyajian data.
ANALISIS
Bahasa dibahas melalui konseptual dasar, yang berupa ruang dan waktu, adegan dan kejadian, gerak dan
lokasi, kekuatan dan sebab akibat. Konsep tersebut tentu saja memiliki kaitan dengan kemampuan kognisi
seseorang dalam pemrosesan bahasa yang akan dihasilkan. Aksara Jawa, dikenal juga sebagai Hanacaraka
dan Carakan yang merupakan salah satu aksara tradisional Nusantara yang digunakan untuk menulis
bahasa Jawa dan sejumlah bahasa daerah Indonesia lainnya seperti: bahasa Sunda dan bahasa Sasak.
Tulisan ini berkerabat dekat dengan aksara Bali.
Carakan terutama digunakan oleh penulis dalam lingkungan keraton kerajaan seperti Surakarta
dan Yogyakarta untuk menulis naskah berbagai subjek, di antaranya cerita-cerita (serat), catatan sejarah
(babad), tembang kuno (kakawin), atau ramalan (primbon). Subjek yang populer akan berkali-kali ditulis
ulang. Naskah umum dihias dan jarang ada yang benar-benar polos. Hiasan dapat berupa tanda baca yang
sedikit dilebih-lebihkan atau pigura halaman (disebut wadana) yang rumit dan kaya warna.
Pada tahun 1926, sebuah lokakarya di Sriwedari, Surakarta menghasilkan Wewaton Sriwedari
(Ketetapan Sriwedari), yang merupakan landasan awal standardisasi ortografi aksara Jawa. Setelah
kemerdekaan Indonesia, banyak panduan mengenai aturan dan ortografi baku aksara Jawa yang
dipublikasikan, di antaranya Patokan Panoelise Temboeng Djawa oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan pada 1946 dan sejumlah panduan yang dibuat oleh Kongres Bahasa Jawa (KBJ) antara 1991
sampai 2006. KBJ juga berperan dalam implementasi aksara Jawa di Unicode.
Namun dari itu, penggunaan aksara Jawa telah menurun sejak ortografi Jawa berbasis huruf latin
ditemukan pada 1926 dan sekarang lebih umum menggunakan huruf latin untuk menulis bahasa Jawa.
Hanya beberapa majalah dan koran yang masih mencetak dalam aksara Jawa, seperti Jaka Lodhang.
Aksara Jawa masih diajarkan sebagai muatan lokal pada sekolah dasar dan sekolah menengah di provinsi
yang berbahasa Jawa.
Dalam sehari-hari, penggunaan aksara Jawa umum digantikan dengan huruf Latin yang pertama
kali dikenalkan Belanda pada abad ke-19. Aksara Jawa resmi dimasukkan dalam Unicode versi 5.2 sejak
2009. Meskipun begitu, kompleksitas aksara Jawa hanya dapat ditampilkan dalam program dengan
teknologi Graphite SIL, seperti browser Firefox dan beberapa prosesor kata open source, sehingga
penggunaannya tidak semudah huruf Latin. Kesulitan penggunaan aksara Jawa dalam media digital
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merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang populernya aksara tersebut selain di kalangan
preservasionis.
Aksara Jawa, dikenal juga dengan Hanacaraka dan Carakan adalah salah satu aksara tradisional
nusantara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Tulisan ini berkerabat dekat dengan aksara Bali.
Berikut akan diberikan Hanacaraka aksara Jawa:

Gambar 1. Aksara Jawa (Hanacaraka)

Gambar 2. Aksara Sang Saka-Kerta
Hanacaraka menggambarkan sosok Ajisaka yang kuat dan perkasa, tenang namun dapat
menghanyutkan. Pada dasarnya kelahiran ha-na-ca-ra-ka dibagi menjadi dua konsepsi, yaitu pertama
berdasarkan pandang pada pemikiran tradisional, dari cerita mulut ke mulut sehingga disebut konsepsi
secara tradisional. Konsepsi yang kedua konsepsi secara ilmiah, yang berdasar pandang pada pemikiran
ilmiah.
Singkat cerita, Ajisaka mendengar kedua abdinya tewas. Ajisaka pun menyesali apa yang telah
dilakukannya. Lantas untuk mengenang, ia melantunkan pantun Hanacaraka yang penuh makna:
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Ha Na Ca Ra Ka
Ada sebuah kisah
Da Ta Sa Wa La
Terjadi sebuah pertarungan
Pa Dha Ja Ya Nya
Mereka sama-sama sakti
Ma Ga Ba Tha Nga
Dan akhirnya semuanya mati
Hanacaraka sendiri memiliki makna filosofi yang bijaksana. Makna filosofi tersebut bisa dipaparkan:
1. Ha-Na-Ca-Ra-Ka artinya adalah ”utusan” yakni utusan hidup, berupa nafas yang berkewajiban
menyatukan jiwa dengan jasad manusia. Hal ini menunjukkan adanya pencipta (Tuhan), ciptaan
(manusia), dan tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia.
2. Da-Ta-Sa-Wa-La berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan "data" atau saatnya dipanggil
tidak boleh "sawala" atau mengelak. Dalam hidup ini manusia harus bersedia melaksanakan,
menerima dan menjalankan kehendak Tuhan.
3. Pa-Dha-Ja-Ya-Nya menunjukkan menyatunya zat pemberi hidup (Ilahi) dengan yang diberi hidup
(makhluk). Makna filosofisnya, setiap batin manusia pasti sesuai dengan apa yang diperbuatnya.
4. Ma-Ga-Ba-Tha-Nga berarti menerima segala yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Tuhan .
Maksudnya manusia harus pasrah, sumarah pada garis kodrat, meskipun manusia diberi hak untuk
mewiradat, berusaha untuk menanggulanginya.
Dalam kehidupan sehari-hari aksara Jawa umum digantikan dengan huruf Latin. Tulisan Jawa
merupakan perkembangan model aksara Kawi, yang salah satu turunan aksara Brahmi yang berkembang
di Jawa. Pada abad ke-17, tulisan itu berkembang menjadi bentuk modern dan dikenal sebagai Carakan
atau Hanacaraka, yang merupakan lima aksara pertamanya. Aksara ini populer di kalangan kraton
Surakarta dan Yogyakarta. Penggunaan aksara Jawa telah menurun sejak ortografi Jawa berbasis huruf
Latin ditemukan pada 1926 dan saat ini lebih umum menggunakan huruf Latin untuk menulis bahasa
Jawa. Ada beberapa majalah dan koran yang masih mencetak dengan menggunakan aksara Jawa, seperti
Jaka Lodhang. Pada beberapa daerah tertentu aksara Jawa masih diajarkan sebagai mata pelajaran muatan
lokal pada tingkat sekolah dasar dan menengah di provinsi yang menggunakan bahasa Jawa.
Sumber lain membicarakan, bahwa filosofi dari Hanacaraka ini dipaparkan sebagai berikut:
Ha, “Hana hurip wening suci” (Adanya kehidupan adalah kehendak dari yang Maha Suci)
Na, “Nur candra, gaib candra, warsitaning candra” (Pengharapan manusia hanya selalu kepada
sinar Ilahi)
Ca, “Cipta wening, cipta mandulu, cipta dadi” (Arah dan tujuan pada Yang Maha Tunggal)
Ra, “Rasaingsun handulusih” (Rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani)
Ka, “Karsaningsun memayu hayuning bawana” (Hasrat diarahkan untuk kesejahteraan alam)
Da, “Dumadining dzat kang tanpa winangenan” (Menerima hidup apa adanya/ikhlas)
Ta, “Tatas, tutus, titis, titi, lan wibawa” (Mendasar, totalitas, satu visi, ketelitian dalam
memandang hidup)
Sa, “Sifat ingsun handulu sifatullah” (Mewujudkan sifat kasih sayang seperti kasih Tuhan)
Wa, “Wujud hana tan kena kinira” (Ilmu manusia hanya terbatas namun implikasinya bisa tanpa
batas/tak terkira)
La, “Lir handaya paseban jati” (Mengalirkan hidup semata pada tuntunan Ilahi)
Pa, “Papan kang tanpa kiblat” (Hakekat Allah yang ada di segala arah)
Dha, “Dhuwur wekasane endek wiwitane” (Untuk bisa sampai di atas tentu dimulai dari dasar)
Ja, “Jumbuhing kawula lan Gusti” (Selalu berusaha menyatu memahami kehendak-Nya)
Ya, “Yakin marang samubarang tumindak kang dumadi” (Yakin atas titah/kodrat Ilahi)
Nya, “Nyata tanpa mata, ngerti tanpa diwuruki” (Memahami dengan benar kodrat kehidupan)
Ma, “Madep mantep manembah mring Ilahi” (Yakin/mantap dalam menyembah Ilahi)
Ga, “Guru sejati sing muruki” (Belajar pada guru nurani)
Ba, “Bayu sejati kang andalani” (Menyelaraskan diri pada gerak alam)
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Tha, “Tukul saka niat” (Sesuatu harus dimulai dan tumbuh dari niatan)
Nga, “Ngracut busananing manungso” (Melepaskan egoisme pribadi manusia).
Secara keseluruhan, aksara hanacaraka memiliki nilai filosofi bagi masyarakat Jawa, antara lain:
(1) Menjaga amanat yang diberikan,
(2) Berani berkorban,
(3) Jangan bersikap sewenang-wenang, jika memiliki kedudukan.
KESIMPULAN
Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang tidak terlepas dari arti atau makna pada setiap
perkataan yang diucapkan. Aksara Jawa Hanacaraka memiliki makna filosofi yaitu ada utusan untuk
menyampaikan kehendak mengambil sesuatu. Dikarenakan yang diamanatkan meninggal dunia dalam
mempertahankan apa yang diamanatkan, dan karena kesamaan kesaktian mempertahankan apa yang
diamanatkan. Hal tersebut memunculkan aksara ini dalam kehidupan Jawa dan filosofi kebijaksanaan
yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Jawa.
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PARTIKEL DALAM PERTUNJUKAN LENONG DI PINGGIRAN JAKARTA
SEBAGAI PENANDA KEARIFAN LOKAL
Dewi Nastiti Lestariningsih
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
dnastitilestari@gmail.com
ABSTRAK
Lenong merupakan kesenian yang berasal dari etnis Betawi, Jakarta. Kesenian tersebut diiringi oleh
gambang kromong yang memadukan dua kebudayaan yang berbeda, Tionghoa dan Betawi. Rekam jejak
masyarakat Betawi tergambar dalam pantun-pantunya. Struktur lenong terdiri atas beberapa lakon yang
di dalamnya terdapat pantun yang dinyanyikan dengan improvisasi pemain serta timpalan yang
merupakan respons penonton sebagai media dalam kesenian tersebut. Salah satu penanda timpalan
tersebut adalah wujud bahasa yang ditemui dalam partikel. Partikel ini tidak muncul begitu saja, tetapi
sarat akan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat pemilik pertunjukan lenong. Dengan
menggunakan alih kode dalam sosiolinguistik, kajian ini membedah makna kearifan lokal yang
terkandung dalam partikel bahasa Betawi tersebut. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan alih
kode, dapat disimpulkan bahwa partikel {yah, nih, nah dan sih} dalam pertunjukan lenong merupakan
sarana untuk mengungkapkan kearifan lokal yang berkaitan dengan nilai-nilai nasihat berupa
penegasan, anjuran, dan pengharapan yang melekat pada bentuk persuasif. Nilai-nilai yang terkandung
dalam sebuah karya tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan budaya masyarakat pemiliknya, maka
pemaknaan yang dilakukan tidak akan terlepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat pemilik
pertunjukan lenong.
Kata Kunci: lenong, alih kode, partikel, kearifan lokal
PENDAHULUAN
Jakarta sebagai ibukota Indonesia memiliki ciri khas pada budaya dan juga bahasanya. Namun seiring
dengan era globalisasi dan perkembangan zaman dari waktu ke waktu, kesenian yang tumbuh di Jakarta
saat ini mulai terpinggirkan, seperti tari cokek, gambang kromong, dan juga lenong. Hal tersebut
disebabkan sejak dulu mayoritas penduduk di Jakarta atau yang dulu disebut Batavia beragam. Batavia
sebagai kota dagang yang menghubungkan pedagang dari berbagai pelabuhan dan sebagai salah satu
pusat hubungan segitiga Ambon-Jakarta-Malaka sehingga menarik minat para pendatang dari berbagai
wilayah baik di Indonesia maupun di luar Indonesia (Muhadjir, 2000).
Penduduk Batavia pada abad ke-17 hingga abad ke-19, terdiri atas bangsa Eropa dan
campurannya, kelompok Cina dan peranakannya, orang Arab dan Moor, penduduk asli dari Jawa, Bali,
Sumbawa, Sulawesi Selatan, Ambon, dan Banda, orang Melayu, para pekerja dan budak yang berasal dari
berbagai tempat, serta kelompok penduduk yang dikenal dengan nama Mardijkers (Muhadjir, 2000). Itu
sebabnya, Jakarta dikenal dengan sebutan multikultural karena terdiri atas beberapa budaya yang
berbeda. Budaya dan bahasa Betawi juga mengalami pergeseran karena pengaruh tumbuh kembang
masyarakat di dalamnya. Kajian ini akan menyoroti pagelaran lenong yang diiringi gambang kromong di
Setu Babakan, sebuah perkampungan Betawi yang kadangkala menggelar pertunjukan kesenian Betawi.
Sejak tahun 1968 di Jakarta, lenong menjadi dikenal masyarakat karena setiap bulan diadakan
pertunjukan di Taman Ismail Marzuki, pusat kesenian Jakarta. Namun lenong masih sangat terkenal di
daerah-daerah kampung Jakarta yang berbahasa Melayu seperti di Bogor Utara, Tangerang Timur dan
Tangerang Timur Laut, dan Bekasi Utara (daerah-daerah sekitar, daerah pinggiran) (Soeboer
Boedhisantoso dalam Grijns, 1991:208).
Baik lenong maupun orkes gambang kromong mengandung sebagian ciri-ciri Cina sebagai asal
usulnya, meski keduanya telah berkembang menjadi jenis kesenian rakyat Indonesia. Lenong menyerap
semua tradisi dasar di dalam pertunjukan kesenian rakyat Indonesia. Di dalam lenong selalu ada seorang
sutradara yang mungkin juga ketua perkumpulan itu sendiri yang biasanya bertindak sebagai pemimpin
rombongan. Pemimpin ini mempunyai seorang pembantu atau pemain cadangan (Grijns, 1991:208--210).
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Dalam kajian ini, penulis mengkaji pertunjukan lenong yang dibawakan Rombongan Gambang
Kromong Sinar Jaya, rombongan yang terdiri atas puluhan orang untuk memainkan lenong dan iringan
gambang kromong. Sebuah orkes yang selalu terdiri atas gambang (xilofon kayu dengan 18 bilah/tuts),
seperangkat kromong yang terdiri atas 10 buah (2x5 bonang perunggu berbentuk ketel), dua atau tiga
rebab Cina dengan tabung suara terbuat dari tempurung kelapa, yang terkecil dinamakan konga(h)-yan,
yang kedua tehyan atau terkadang gihyan, dan yang terbesar disebut sukong, sebuah seruling lintang dari
bambu dengan enam lubang (suling atau bangsing), seperangkat gong yang terdiri atas berbagai
komposisi , misalnya dua gong gantung (gong gede dan gong kecil, juga kempul) dan gong yang terkecil
kemong dan sebuah kecrek (instrumen keping besi). Sesekali lenong diiringi dengan orkes tanji (tanjidor)
yang terdiri dari alat-alat musik kuningan Eropa (konterbas, tenor, piston, trombon, suling, atau trinet atau
klarinet; bedug atau gendang besar, tambur atau gendang kecil, dan krecek). Lenong berasal dari bunyi
nong-nong dari sebuah gong kecil (Grijns, 1991:211). Lenong adalah hiburan rakyat, cenderung spontan,
lugu, namun dapat menarik meski tanpa sajian artistik (Parani, 2017).
Ragam bahasa yang dipakai dalam lenong adalah logat Melayu-Jakarta setempat atau disebut juga
bahasa betawi ora dan ragam –ragam bahasa Indonesia lainnya. Bahasa Melayu-Jakarta setempat juga
biasanya dipakai dalam syair-syair atau pantun-pantun. Ada lima ragam bahasa lenong.
1. Gaya bahasa lenong. Umumnya suara agak lebih tinggi ketimbang bahasa umumnya dan arus
bicara memiliki irama khusus. Terdapat beberapa bentuk yang hiperkorek.
2. Gaya bagian-bagian stereotip hanya terdapat di dalam monolog-monolog pengantar saja,
pemain sedikit banyak berbicara kepada penonton
3. Gaya pantun lama
4. Imitasi dari kata-kata Eropa, Cina, dan daerah-daerah Indonesia lainnya
5. Gaya bahasa yang timbul karena para pemain yang tidak terpelajar berusaha menggunakan
bahasa Indonesia baku (Grijns, 1991).
Lakon yang dimainkan para pemain lenong terdiri atas tiga bagian: 1) keadaan (introduksi tentang para
pelaku, kediaman, dan rumah mereka); 2) maksud-maksud tertentu (tujuan dan rencana para pelaku
utama); 3. penyelesaian (penjabaran rencana dan pemecahan akhir masalah) (Grijns, 1991).
Pemain lenong lebih banyak melakukan improvisasi karena dua sebab, seperti yang diutarakan
Jassin dalam Grijns,1991 bahwa kesenian lenong sempat menghilang ketika Jepang memerintahkan agar
naskah lakon harus melewati sensor dan para pemainnya yang buta huruf. Hal tersebut yang menjadi
acuan selama ini bahwa peran sutradara yang juga pemimpin rombongan mengatur jalannya pertunjukan
lenong dengan memberikan keleluasaan pemain untuk berimprovisasi dengan para penonton namun tetap
tidak keluar jalur dan sesuai dengan jalan cerita dan juga maksud atau tujuan dari pertunjukan lenong
tersebut.
Persebaran bahasa Melayu Betawi terdapat pada wilayah administratif DKI Jakarta yang tersebar
dalam 30 kecamatan dan di luar wilayah DKI Jakarta yang terdapat di Kabupaten Tangerang, yakni di
kecamatan Mauk, Sepatan, Teluk Naga, Batu Ceper, Ciledug, Cipondoh, Pondok Aren, Ciputat, dan
Serpong; di Kabupaten Bogor, yakni di kecamatan Gunung Sindur, Parung Sawangan, Bojong Gede,
Semplak, Cibinong, Pancoran Mas Sukma Jaya, Beji, dan Cimanggis; di Kabupaten Bekasi, yaitu di
kecamatan Pondok Gede, Jati Asih, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bantar
Gebang, Setu, Tambun, Cibitung, Cikarang, Sukatani, Tambelang, Pebayuran, Cabang Bungin, Muara
Gembong, Taruna Jaya, dan Babelan. (Muhadjir, 2000).
Jumlah penutur bahasa Betawi saat ini di Bogor pada tahun 1985 berjumlah 67%, di Bekasi
berjumlah 64%, di Tangerang berjumlah 62%, dan DKI Pinggiran berjumlah 43% (Muhadjir, 2000).
Namun seiring dengan globalisasi saat ini penutur bahasa Betawi makin sedikit, terbukti dari
pemertahanan budaya Betawi di sekitar mereka. Anak-anak kelahiran Jakarta umumnya tidak lagi
mengenal lengkap budaya nenek moyangnya.
Pagelaran lenong yang dimainkan Rombongan Gambang Kromong merupakan upaya merawat
tradisi dan budaya Betawi khususnya pada generasi muda. Melalui budaya mereka belajar menyelami
akar leluhur nenek moyang mereka dengan penyampaian bahasa Betawi yang sudah disesuaikan dengan
konteks masa kini.
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Melalui pendekatan sosiolinguistik dalam kajian ini khususnya alih kode, terdapat beberapa
partikel yang digunakan pemain lenong untuk menyampaikan nasihat, penegasan, anjuran dan
pengharapan kepada para penontonnya.
METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif dengan teknik deskriptif yakni melihat alih
kode dalam kalimat yang digunakan pemain lenong. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak,
rekam, dan catat (Sudaryanto, 2015) pada pertunjukan lenong yang dibawakan Rombongan Gambang
Kromong Sinar Jaya di Setu Babakan. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan melihat bentuk alih
kode partikel pada pertunjukan lenong tersebut.
ANALISIS
Tidak banyak literatur yang membahas tentang partikel dalam bahasa Betawi. Partikel menurut Muhadjir
(2000), digunakan sebagai ciri dari tata kalimat. Unsur sintaksis menonjol dengan munculnya berbagai
kata partikel seperti: si(h), kek, dong, deh, kek, dan sebagainya untuk menandakan kalimat seperti pada:
a. Lu ude nggak kenal langgar sih
‘Kau tidak lagi mengenal musala’
b. Tapinye bilang dulu ame si Miun dong ye
‘Tetapi bicarakan dulu dengan si Miun, ya’
c. Nyai kek perawan sini kek
‘(Tidak peduli), apakah Nyai atau gadis dari sini’
d. Belon pulang kok dalemnya ada di belakang.
‘Dia belum pulang, mengapa delmannya sudah ada di belakang’ (Muhadjir, 2000).
Sementara itu, Grijns (1991) menuturkan bahwa di dalam lakon pertunjukan lenong, terdapat
sejumlah adegan dan situasi tradisional yang sering diulang-ulang. Pantun yang di dalamnya terdapat
partikel {lah} seperti di bawah ini dinyanyikan oleh para pemain pria dan semua pemain.
(1) Tabe lah tuan, tabe lah nyonya
(semua) Tabe lah penonton sekaliannya
(2) Kalo ada si jarum lah patah
(laki-laki) Tidak lah boleh disimpen di dalam lah laci
Kalo ada kami salah berkata
Tidak lah boleh disimpan di dalam lah hati
(semua) Tabe lah tuan, dan seterusnya.
Keberadaan partikel tersebut secara gramatikal hanya sebagai ciri sintaksis suatu kalimat. Dalam
kajian ini, partikel yang muncul dalam pertunjukan lenong menunjukkan berbagai macam penanda makna
suatu pernyataan dari pemain lenong. Analisis dilakukan dengan melihat alih kode pemain lenong kepada
para penontonnya melalui partikel yang terdapat pada lakon pertunjukan.
Alih kode merupakan peristiwa peralihan dari kode satu ke kode yang lain (Wijana, 2010). Dell
Hymes (dalam Kunjana Rahardi, 2001) berpendapat bahwa alih kode adalah istilah umum untuk
menyebut pergantian atau peralihan pemakaian dua bahasa atau lebih, beberapa variasi dari satu bahasa
atau bahkan beberapa gaya dari suatu ragam bahasa. Dalam konteks ini, alih kode yang digunakan pemain
lenong dengan menambahkan partikel dimaksudkan untuk menegaskan maksud agar para penonton
mendapat sesuatu yang dapat mereka jadikan acuan. Alih kode ini merupakan suatu peristiwa kebahasaan
karena terjadi suatu peralihan bahasa dari ragam bahasa satu ke ragam bahasa lain karena perubahan
situasi berbahasa.
Di bawah ini adalah beberapa penanda berupa partikel yang ditemukan dalam lakon pertunjukan
lenong.
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1. Penanda penegasan
Partikel {yah} dalam bahasa Indonesia bermakna untuk menyatakan setuju (membenarkan dan
sebagainya); untuk memastikan, menegaskan dalam bertanya (... bukan), dan untuk memberi tekanan
pada suatu pernyataan. Bentuk penegasan terdapat pada kalimat berikut.
1. Nasehatnye, buah sukun berduri-duri, buah pinang berante-rante, hidup rukun yang perlu
kita cari, susah senang kudu bersame-same. Jangan ama tetangga kagak tegoran lebih dari
tiga hari, haram itu hukumnya, yah.
2. Jadi susah senang yah, misalkan rejeki kita lebih, bikin sayur, kasih ama tetangge yah, kan?
3. InsyaAllah dapat di mana aja yah, yang penting siap mendengar, siap melihat, dan siap
membaca, yah. InsyaAllah akan tambah pande-pande saja.
4. Yah, lebih baik arahkan anak untuk pelajari kesenian. Kalo perlu suruh dia belajar nyanyi
gambang. Sebulan empat kali manggung aja, gaji dia sama ama UMR yang tiap hari
bolak-balik yah. Jadi mana lebih baik kerja empat kali dalam sebulan dibanding kerja tiga
puluh hari tiap bulan?
5. Setelah pulang dari Setu Babakan yang punya anak yang bakat nyanyi arahkan. Yah kalo
memang nggak tahu tempatnye, agar datang di perkampungan Budaye Betawi Setu Babakan.
Ada belajar nyanyi, silat, musik, nari, dan lain sebagainya.
6. Yah itulah salah satu budayanye orang Betawi. Mereka memang gemar berpantun.
Partikel {yah} pada kalimat 1 bertujuan untuk menegaskan nasihat yang disampaikan para
pemain lenong kepada penonton. Struktur kalimat 1 terdiri atas pantun yang memuat sampiran dan isi
dengan rima yang a-b-a-b, kemudian diikuti dengan pesan yang ditegaskan kembali melalui partikel
{yah}. Penggunaan kalimat imperatif dengan penanda partikel {yah} mengimplikasikan bahwa terdapat
anjuran pemain lenong kepada para penontonnya, seperti yang terlihat dalam kalimat berikut, “Jangan
ama tetangga kagak tegoran lebih dari tiga hari, haram itu hukumnya, yah”.
Partikel {yah} pada kalimat 2 bertujuan untuk menegaskan kondisi dalam keadaan susah dan
senang dengan bentuk pengandaian, “misalkan rejeki kita lebih, bikin sayur”, dan diakhiri dengan kalimat
penegasan, “kasih ama tetangge yah, kan?
Partikel {yah} pada kalimat 3 bertujuan untuk menegaskan sebagaimana dalam kalimat
“InsyaAllah dapat di mana aja, yah” dan diikuti dengan bentuk pengulangan atau repetisi sebagaimana
yang terlihat dalam kalimat “siap mendengar, siap melihat, dan siap membaca, yah,dan diakhiri dengan
kalimat pengharapan “InsyaAllah akan tambah pande-pande saja”.
Partikel {yah} pada kalimat 4 bertujuan untuk memberikan tekanan pada suatu pernyataan
sebagaimana yang terlihat dalam kalimat “Yah, lebih baik arahkan anak untuk pelajari kesenian. Kalo
perlu suruh dia belajar nyanyi gambang. Sebulan empat kali manggung aja, gaji dia sama ama UMR
yang tiap hari bolak-balik yah.” dan disertai dengan pilihan Jadi mana lebih baik kerja empat kali dalam
sebulan dibanding kerja tiga puluh hari tiap bulan?
Partikel {yah} pada kalimat 5 bertujuan untuk memastikan dan juga mengharapkan agar para
penonton lenong dapat memberitahukan kepada lainnya bahwa di tempat pertunjukan terdapat beberapa
kesenian Betawi yang dapat dipelajari, sebagaimana yang terlihat dalam kalimat, “Yah kalo memang
nggak tahu tempatnye, agar datang di perkampungan Budaye Betawi Setu Babakan. Ada belajar nyanyi,
silat, musik, nari, dan lain sebagainya.”
Partikel {yah} pada kalimat 6 bermakna penegasan bahwa pantun merupakan budaya orang
Betawi, sebagaimana yang terlihat pada kalimat, ” Yah itulah salah satu budayanye orang Betawi.
Mereka memang gemar berpantun.”
2. Penanda untuk menegaskan dan menyudahi
Partikel {nih} yang berasal dari kata ini dalam bahasa Indonesia bermakna penegasan dan {nah} yang
bermakna menyudahi (menukas, menyimpulkan, dan sebagainya) perkataan atau jalan pikiran, seperti
yang terlihat pada kalimat di bawah ini.
“Rumah di Depok diterima kerja di Pulo Gadung, gaji UMR, ongkos bolak-balik, bolak-balik
ama makan, abis bulan kagak kebagian duit juga. Ya, tolong warisan nenek moyang kite,
Budaya Betawi, mau topeng, gambang kromong boleh. Tolong Bu, Pak kalo punya anak baru
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lulus SMA nih, jangan cuma diarahin nyari kerjaan, nah kuliah kagak punya duit cari kerjaan,
ujung-ujungnya dapat SPG.”
Kalimat tersebut memberikan penegasan melalui kalimat pengandaian “kalo punya anak baru
lulus SMA nih, jangan cuma diarahin nyari kerjaan”. Kemudian dilanjutkan dengan partikel {nah} yang
memiliki makna penyimpulan dari para pemain lenong yang meminta penonton untuk beralih ke
pelestarian budaya Betawi dibandingkan dengan menjadi seorang ‘SPG’ , seperti pada kalimat, “... nah
kuliah kagak punya duit cari kerjaan, ujung-ujungnya dapat SPG.”
3. Penanda untuk menambah atau menegaskan dalam kalimat tanya
Partikel {sih} pada kalimat tersebut merupakan ragam cakapan dalam bahasa Indonesia dan digunakan
untuk memastikan kebenaran, seperti yang terlihat pada kalimat di bawah ini.
“Baik, dari tadi saya udah bilang bahwa kalau pilihan penyanyi gambang kromong udah lanjut
usianya. Itu satu hal wajar. Ini adalah motivasi juga, saya sarankan pada orang-orang Betawi,
kenapa sih kalau penyanyi Gambang Kromong banyak yang usianye lanjut?Lantaran generasi
mude udah segan belajar nyanyi Gambang.”
Kalimat tersebut ingin memastikan dan menegaskan kebenaran bahwa penyampai kalimat
tersebut masih diiringi kebimbangan, “kenapa sih kalau penyanyi Gambang Kromong banyak yang
usianye lanjut?” Kemudian dilanjutkan dengan sesuatu yang diyakininya telah menjadi penyebabnya,
“Lantaran generasi mude udah segan belajar nyanyi Gambang”.
Bentuk partikel {yah, nih, nah, dan sih} yang ditemukan dalam tuturan pertunjukan lenong
tersebut mengindikasikan alih kode dari bahasa Betawi ke bahasa Indonesia baik dalam ragam cakapan
maupun ragam standar. Bentuk partikel yang terdapat dalam bahasa pertunjukan lenong tersebut
berkemungkinan besar berasal dari beberapa daerah seperti Melayu, Jawa, Sunda, dan Bali sebagaimana
sejarah Batavia yang dihuni oleh berbagai macam etnis tersebut.
Partikel bahasa Melayu klasik pun, lah, kah, dan tah tidak terdapat dalam bahasa Betawi. Partikel
bahasa Betawi de(h) berkemungkinan berasal dari bahasa Melayu. Bentuk pendek dah dalam ‘sudah’
muncul pada dialog bahasa Melayu Perak (Brown dalam Ikranegara, 1988). Partikel bahasa Betawi kan
agaknya muncul dari bahasa Melayu bukan ‘bukan’. Partikel lain dari bahasa Jawa ko?, ye, dan ?ah;
sedang sih, ?ah, dan mah dari bahasa Sunda; lalu sih, dong, dan ?ah dari bahasa Bali.(Ikranegara, 1988).
Meski secara asal usul, partikel {yah, nih, nah, dan sih} yang terdapat dalam pertunjukan lenong
diyakini bukan berasal dari bahasa Betawi. Kemunculan partikel tersebut tidak serta merta muncul begitu
saja, tetapi sarat akan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat pemilik pertunjukan lenong. Secara
alih kode, partikel tersebut berfungsi sebagai penegasan nasihat yang disampaikan para pemain lenong
kepada penonton, penyimpulan dari para pemain lenong yang meminta penonton untuk beralih ke
pelestarian budaya Betawi, dan penegasan penyebab ketidakmauan generasi muda untuk mempelajari
budaya Betawi.
KESIMPULAN
Partikel yang ditemukan dalam pertunjukan lenong berbentuk {yah, nih, nah, dan sih} yang diprediksi
berasal dari etnis Melayu, Jawa, Sunda, dan Bali secara gramatikal bermakna menegaskan, menyudahi,
dan menambah (menegaskan dalam kalimat tanya). Secara alih kode, partikel tersebut berfungsi sebagai
penegasan nasihat yang disampaikan para pemain lenong kepada penonton, penyimpulan dari para
pemain lenong yang meminta penonton untuk beralih ke pelestarian budaya Betawi, dan penegasan
penyebab ketidakmauan generasi muda untuk mempelajari budaya Betawi.
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RITUAL DISCOURSE TRADITIONAL RICE PLANTING COMMUNITY OF
RONGGA, EASTERN PART OF FLORES ISLAND
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ABSTRAK
This is the study of the traditional rice planting ritual discourse community of Rongga, Manggarai
Eastern of Flores. The research is an ethnopragmatics intended to understand the social practices bound
by cultural context in ritual rice planting. This cultural context contains the values of local wisdom,
behavior, social categories, emotions, beliefs, and so on. Etnopragmatik is supported by theories
eclectically, namely the theory of critical discourse analysis, ethnography of communication, speech acts,
natural semantic, and cultural discourse of culture. It is specifically aimed at describing the cultural
norms and their meaning configurations. The theory used in the study is the cultural scripts developed by
Wierzbicka (1994, 2002) considering that cultural norms constitute rules and regulations in social
interaction practices. They can be investigated from the use of grammatical aspects of language and
linguistic routines which are context-bound. They can be configured by paraphrasing in simple language.
Keywords: Ritual discourse, language structure, context-bound
INTRODUCTION
Ronggan is one of the regional languages living and developing and is well maintained in East Nusa
Tenggara, Indonesia. As a mother tongue, the Ronggan is widely spoken among the Ronggans daily life at
such as house-hold, school, social interaction as well as in a ritual ceremony.
Majorly, among the Ronggan ethnicity, there currently live several traditional ritual ceremonies
one of them is the rites associated to the field or the garden such as forest chopping, field/garden
cleansing, sawing corn, rice seeds, harvesting rites done as a thank-giving for the field of crops.
The Ronggan is not only spoken as a medium of social communication among the community of
the Ronggan ethnicity but is also uttered within the ritual context among them. As the ethnic language, it
also at the same time functions as the ethnic marker or symbol, and the Ronggan language serves as a
means of communication in order to maintain and inherit the tradition, chiefly, in the traditional
ceremonies or the other ritual ones. The heritages meant are the one of ancestor’s either tangible or
intangible ones well wrapped in the cultural package. From the ritual view-point, the Ronggan language
preserves two functions namely (1) as a means of communication, and (2) as a medium of instruction in
the ritual activity among the Ronggan ethnicities.
As a part of culture, the language brings along three entities namely (1) the language as a
complexity of ideas, value, norms, and regulations, (2) the language as the complexity of the mankind
patterned behavioural activity in the society, and (3) the language as the product result of the human
culture. As the prime existence it has the most precious values among the speakers for it is believed that it
has the value domain by which to express it and it also preserves the value to be followed by the
significance of an expression. Such a norm has something to do with an act deserving to do within the
particular roles. The language as a collection of the ideas, it truly contains something dealing with the
cultural values that is a conception considered most valuable in the social life, primarily, the society of
Ronggan ethnicity.
As a symbol, the Ronggan language could be made a tool of communication by which to
understand the culture either at the moment or in the future. It may be viewed as a resource on how to
respond to the cultural mystery starting from the behaviour up to the development and the preservation of
the ethnic cultural values of the Ronggan ethnicity.
In the ritual function, the Ronggan language is meant as a discourse in which the Ronggan is
spoken in a ritual activity referred to as ngaja adha. The rite with the Ronggan society is one of the oral
expressions in Ronggan language. The position it occupies as a regional language, the Ronggan language
functions as (1) symbol of the regional identity, (2) a symbol of the regional pride, (3) and, an inter-family
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medium of instructions, primarily, within the Rongga society. It does not only serve as a means of
communication but it is also spoken in a ritual activity such as the one of study in this research. This
research is particularly and deeply studied over the phenomenon of language spoken as a cultural element
among the Ronggan ethnic society occupying the major parts of the Manggarai Regency in East Flores,
Province of East Nusa Tenggara (ENT). Since it ranges over a wide area, the main point of observation in
this research focuses upon structural analysis, and entity and meaning. The character of the language unit
spoken in a ritual utterance discourse is related to the rice planting namely ’Mbasa Wini’. The rice
planting, hereinafter, is referred to as one of Ronggan community rites still rooting in depth until
nowadays. There are several phases in the rice planting process those are (1) blessing of corn and rice
seeds (to kungu), (2) rice and corn seed planting event, (3) rice and maize harvest rituals.
Research conducted is a field research that is ethnographic synchronous, namely the observation
of the phenomenon or the real and natural aspects of a Rongga community. Research location is in the
Rongga area. The source of data is the event of the rice field ritual tradition practiced by ethnic Rongga.
The data is in the form of video recording, audio visual and oral data.
Data collection will be done by observation method, interview, questionnaire, and documentation.
The linguistic structure is the one in a rice planting discourse in the form of utterance spoken in the
Ronggan society. The ritual utterance, hereinafter, is referred to as the ritual utterance through a sacrifice
symbol used by Ronggan society in relation to a rite chiefly within the family environment that is the rice
plating. The ritual entity is the existence of a sacrifice in relation to the rice planting ritual. Therefore, the
significance studied is the contextual one beyond the ritual discourse.
This research takes 4 chief clans coming from the area of original Rongga as the informants from
whom the data are obtained.The purpose to achieve in this research is to obtain an objective description
over the Rice Planting Utterance Discourse among the Ronggan Society and this study belongs to the
Etnopragmatik is supported by theories eclectically, namely the theory of critical discourse analysis,
ethnography of communication, speech acts, natural semantic, and culture.
RESEARCH METHOD
The method is the main attempt done to achieve the research purpose. The study of BRD among Ronggan
ethnicity in East Manggarai-ENT Province necessitates a scientific method. This method becomes the
primary pillar in describing the ethnopragmatics phenomena in the BRD. The main principle of a method
is to mean manner, procedure, principle, framework, and and the like according to several experts. The
method plays an important role in order to direct and to structure the research more deeply.
The research method is both abstraction and synthesis of the theory and the research questions
described in the form of a discourse. This research method is intended as a theory of abstraction and
synthesis theory (ethnographic) as well as the research questions previously defined that is birth ritual
discourse in form of an utterance in exploring structure, entity, and meaning containing in the birth ritual
discourse among the Ronggan ethnicity (Wierzbicka, 2002) .
Therefore, the research is designed in a synchronic-ethnographic field research describing
language in use in both social and cultural aspects of community in certain speech events. The method
used for collecting data was non-participative observation (Bungin, 2001:57; Moleong, 2000) supported
with recording and note-taking techniques (Bungin, 2003; Sudaryanto, 1993:25). Then, an in-depth
interview method was also employed, especially in collecting further information or data.
DATA OF ANALYSIS
This part of the discussion analyses the cultural norms in the traditional rice planting ritual discourse of
the traditional farming community of Rongga Manggarai and their meaning configuration. Cultural norms
on traditional rice planting ritual discourse of the traditional farming community of Rongga-Manggarai
are determined by ritual culture (Wierzbicka, 2002). The ritual farming community of Rongga-Manggarai
Timur-NTT is considered the core discourse containing cultural practices which can be used as a
guideline or model for discovering the cultural norms.
The research result of the farming is under the qualitative approach that the ritual discourse
structure discovers a language mysticism composed and ordered so that it conforms to a unit of
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significance. The rice planting structure may be classified in details consisting of introduction, core, and
closing. The introduction contains the preparation in the form of sacrifice, opening regard, delivery of
purpose and intention, and request. The core contains preparations in forms of ritual entity such as
chickens, rice, alcohol, coconuts, sule leaves as well as a request delivery in form of an utterance. The
closing, this part contains information of thanks-giving to the ancestors for the ritual process that has
already been held.
The research result of the birth ritual discourse is under the qualitative approach that the ritual
discourse structure discovers a language mysticism composed and ordered so that it conforms to a unit of
significance. The BRD structure may be classified in details consisting of introduction, core, and closing.
The introduction contains the preparation in the form of sacrifice, opening regard, delivery of purpose and
intention, and request. The core contains preparations in forms of ritual entity such as chickens, rice,
alcohol, coconuts, sule leaves as well as a request delivery in form of an utterance. The closing, this part
contains information of thanks-giving to the ancestors for the ritual process that has already been held.
Ritual Discourse Analysis
1) Asserting thoughts and hopes
The traditional farming community of Rongga, Manggarai tends to assert their thoughts and hopes
directly in doing traditional rice planting ritual. ‘’Zenge zia kau nitu watu tana’’ Please lisiten and accept
all these things, please’ The utterance zenge zia, kau nitu tana, contains a message that the farmers do
want to reconfirm something which has happened. ‘’Nitu Tana’’ as lord of the water spring in the very
beginning phase of ritual, ‘ritual on keeping the water spring’ and their religion and custom leaders. Soon
after they respect them, they may request something. The respect is reflected in the lexicon ‘zenge kau‘
my offering’.
2) Respecting other ancestor ‘’Laka kau embu, kau nusi, kau ata Nggeli’’
According to the local regulation the traditional farming community has to respect other entities, such as
ancestors. It is believed that when the traditional farming community respects the other entities,
something good will happen accordingly. The respect includes aspects of thinking, saying, and doing.
They do it because they believe something good will happen. This way of communication constitutes the
representation of traditional rules and norms of the local tradition. Respecting other entities implies
making friendship. The traditional framing community always makes it when they do the ritual for the
rice pregnancy. In this case, the Goddess of rice who is prabhat is considered their friend. Therefore, they
should look after her in order to get the qualification and more results. They offer purification, like
fulfilling and inserting bamboo planted in the rice field with some items.
3) Hope
In the ritual, there is always hope that during the growing period, corn and rice will flourish.The Rongga
ethnic group believes that during the growing period of rice and corn, they will always be afraid that
something will happen. Therefore they asked their ancestors so that everything would run smoothly until
harvesting. The following configuration is; ‘’tudi tolo pate, uta tolo rui’’
4) Promising is in line with cognitive emotion.
The traditional farming community of Rongga, Manggarai promise easily when they believe something
good will happen with them.Therefore, they should keep their promises. Promise is closely dealt with
such aspects as thinking, saying, and doing (Goddard, 2004). Promises can be verbally expressed after the
community has thought something good will happen with them. They then can do something as promised.
Based on the general rules for promising, such things as who promises whom, what relation they are in,
what they promise for, where it takes place, and the like can be taken into account. The traditional
farming community promises Goddessof rice in the conditional situation.
CONCLUSION
This research conclusion is that the form of the ritual discourse of the Ronggan ethnicity is a prayer and
an expectation consisting of sentential series of the ritual utterance. It is a structured sequence and
contains a very deep significance along with the tradition of the Ronggan ethnicity beliefs. The symbolic
significance is also found in the ritual discourse. Basically, the ritual sequence is the realisation of
43

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar,18-20 Agustus 2021

gratitude to the ancestor of all of his poured down blessing over the days already passed and request for a
protection over the coming days. The entity used in this RPD ritual ceremony is full of significance and
value of living. Both serving and sacrifice offered symbolises love, passion, kindness, purity, happiness,
and, gratitude. Several aspects are concluded in this rice planting research that is the utterance form of the
RPD is the monological oral form. It is said monological for in the ritual ceremony , the interlocutor is
not present intactly and there is no response. The interlocutor's presence in this ritual ceremony is only a
confidence and belief of the Rongga ethnicity over the interlocutor entity and the interlocutor concerned
in this ritual ceremony is the ancestors. If it is so, thus, the utterance delivered cannot be responded to by
the interlocutor, however, the utterance delivered could only be seen through the chicken’s belly.
However, the structural phase in the
BRD consists of procedures: (1) inviting, (2) notifying, (3)
honouring, (4) sacrificing, (5) thanksgiving. The structure may signify the following: (1) togetherness, (2)
politeness, (3) request, (4) modesty, (5) obedience, (6) gratitude, (6) religion.
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ABSTRAK
Panggilan atau tutur sapa digunakan untuk menandai atau memanggil seseorang. Dalam kehidupan
bermasyarakat Suku Gayo Lues, tutur adalah budaya yang sangat penting. Tutur atau yang biasanya
disebut pentalun adalah sebuah sapaan yang berasal dari tiga hal, yaitu, hubungan darah, perkawinan,
dan hubungan sosial. Selain itu, tutur sapa dalam masyarakat Suku Gayo juga dapat mendeskripsikan
sesuatu yang lebih spesifik seperti, umur, penghormatan, dan teman dekat atau biasa. Di era globalisasi
saat ini, perkembangan terus terjadi terhadap segala hal, baik dalam teknologi, komunikasi, budaya, dan
lain-lain. Namun, perkembangan ini tak sepenuhnya menuju ranah yang baik. Beberapa perkembangan
yang terjadi membawa pengaruh buruk dalam kehidupan, mempengaruhi kehidupan budaya dan Bahasa
masyarakat daerah. Hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi enggan meneruskan warisan adat
istiadat dan budaya yang dianggap kuno dan malah beradaptasi dengan perkembangan yang dianggap
lebih modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori etnolinguistik. Etnolinguistik sendiri adalah
sebuah kajian yang berfokus pada kearifan lokal yang dimiliki sebuah masyarakat. Penelitian ini
merupakan penelitian studi kasus dimana peneliti akan mewawancarai beberapa keluarga Suku Gayo
Lues modern maka dari itu peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan
data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tutur sapa yang masih digunakan oleh
keluarga masyarakat Suku Gayo modern. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini akan menyadarkan
masyarakat Suku Gayo tentang penggunaan tutur sapa yang masih tersisa dalam kehidupan masyarakat
Suku Gayo Lues terkini.
Kata Kunci: Pengaruh Globalisasi, Tutur Sapa, Keluarga Suku Gayo Lues
PENDAHULUAN
Indonesia dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisi yang unik di setiap daerahnya, salah satu provinsi
yang kaya akan keberagaman budaya adalah provinsi Aceh. Aceh terletak di ujung utara
pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki 13 suku dan
masing-masing suku memiliki adat, tradisi, dan bahasa yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Suku
Gayo Lues yang berada di wilayah Aceh Tengah. Kabupaten Gayo Lues adalah wilayah yang terletak di
ketinggian 500-2000 M di atas permukaan laut, sehingga fisiografis wilayahnya didominasi oleh daerah
perbukitan dan pegunungan, oleh karena itu kabupaten ini mendapat julukan sebagai “Negeri Seribu
Bukit”.
Tutur sapa adalah sebuah sistem sapaan yang ada dalam tiap masyarakat. Panggilan atau tutur
sapa adalah sebuah ungkapan dalam memanggil atau menamai seseorang berdasarkan latar belakangnya.
Chaer (2006) mengatakan bahwa kata sapaan adalah tutur yang digunakan untuk menyapa, menegur, dan
menyebut orang di sebuah keadaan. Dalam sistem tutur masyarakat Suku Gayo Lues, istilah tutur dikenal
dengan sebutan pentalun. Pentalun Suku Gayo Lues sangat berbeda dengan sistem sapaan Indonesia,
dikarenakan dalam sistem sapaan Gayo sebuah tutur seseorang dapat berasal dari hubungan darah,
perkawinan, dan keadaan sosial tertentu.
Pergeseran atau punahnya suatu bahasa bisa terjadi oleh berbagai hal, bukan saja disebabkan
karena seorang penutur bahasa berhenti bertutur, melainkan dapat terjadi dari akibat pilihan penggunaan
bahasa di dalam masyarakatnya. Hal yang demikian terjadi karena adanya doktrin bahwa seseorang yang
berbahasa daerah adalah orang kampungan yang ketinggalan zaman. Oleh karena itu, masyarakat lebih
memilih untuk tidak memakai bahasa daerah dan mencari Bahasa yang lebih universal sebagai
alternatifnya. Di dalam kehidupan berkeluarga, peran orang tua sangat penting akan penerapan Bahasa
yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika orang tua tidak memilih untuk memakai bahasa daerah
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di samping bahasa Indonesia kepada anak-anaknya, maka pergerakan bahasa daerah akan menuju ke arah
kepunahan dengan cepat. Masuknya bahasa lain juga mempengaruhi penggunaan bahasa dalam
masyarakat. Hal ini disebabkan oleh aktivitas masyarakat luar daerah yang bermigrasi ke daerah Gayo
Lues sendiri, sehingga menyebabkan adanya diskontinuitas bahasa daerah dalam masyarakat Suku Gayo.
Di dalam kehidupan masyarakat Suku Gayo, para remaja Gayo kurang menggunakan bahasa daerah dan
lebih memilih untuk menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa asing. Berkurangnya penutur bahasa
daerah di kalangan remaja Gayo, membuat keadaan krisis terhadap jumlah penutur Bahasa Gayo
belakangan ini. Hilangnya tanda-tanda bahasa daerah di kalangan remaja, penyelewengan bahasa,
ketidaksetiaan terhadap bahasa sendiri, kebanggaan terhadap jati diri mulai pudar bahkan penggunaan
kesehariannya pun masih bercampur dengan bahasa lainnya. Di dalam penelitian ini, peneliti membahas
tentang penyebab terjadinya pergeseran Bahasa khususnya dalam penggunaan tutur sapaan daerah
terhadap keluarga suku Gayo Lues modern.
METODOLOGI
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2005) berpendapat bahwa metodologi kualitatif
adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan
untuk menggambarkan dan menjabarkan objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Rahmadani dkk,
2015). Peneliti menggunakan beberapa langkah-langkah dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:
● Proses perencanaan
Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi tutur sapa yang masih
digunakan dalam masyarakat Suku Gayo Lues. Setelah mendapatkannya, peneliti membuat daftar
pertanyaan untuk proses wawancara terhadap 5 narasumber yang berkeluarga pada tahun 2000 ke atas.
● Proses pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan mengamati, menyadap, dan mencatat. Teknik mengamati
adalah metode menyadap penggunaan bahasa dari seseorang atau beberapa orang yang selanjutnya akan
dicatat dalam bentuk data. Pengguna bahasa yang disadap dapat berbentuk lisan dan tulisan
(Kesuma, 2007). Proses pengumpulan data dilakukan secara daring dikarenakan peraturan pembatasan
berkerumunan diberlakukan karena wabah Covid-19, oleh karena itu, peneliti akan mewawancarai para
partisipan secara daring.
ANALISIS
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode padan translasional menggunakan teknik dasar
pilah unsur penentu dengan teknik lanjutan teknik hubung banding menyamakan hal pokok. Penyajian
hasil analisis data yang digunakan adalah metode formal dan informal. Berdasarkan observasi dan
wawancara dengan tokoh peneliti Suku Gayo, bapak Yusradi Usman Al-Gayoni yang juga pengarang
buku Tutur Gayo yang dilakukan secara daring, peneliti mendapat beberapa tutur sapa yang masih
digunakan oleh masyarakat Suku Gayo, yaitu:
Tabel 1. Daftar Tutur
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Tutur Bahasa
Gayo
Rekel
Entah
Muyang
Datu
Datu Rawan
Datu Banan
Awan Pedih
Anan Pedih

Deskripsi
Generasi paling tua
Turunan dari Rekel
Turunan dari Entah
Turunan dari Moyang
Orang tua (Bapak dari kakek)
Orang tua (Ibu dari kakek)
Kakek (bapak dari ayah)
Nenek (ibu dari ayah)
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9
10
11
12

Awan Alik
Anan Alik
Uwe
Ama Kul

13

Ine Kul

14
15
16

Ama
Ine
Ama Engah

Kakek (bapak dari ibu)
Nenek (ibu dari ibu)
Kakak tertua dari ibu kandung
Bapak Wo (saudara laki-laki
sulung dari bapak)
Mak Wo (istri dari Pak Wo/ istri
abang tertua dari bapak)
Bapak
Ibu
Bapak Engah (tengah), adik dari
ayah
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Ine Engah

18

20
21
22

Ama Ecek/
Ucak
Ine Ecek/
Ucak
Encu
Encu
Ibi

23

Kil

24

Ngah/ Encu

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Abang
Aka
Engi
Anak
Ume
Empurah
Tuen
Inen Tue
Lakun
Inen Duwe

35

Kawe

36

Era

37
38

Temude
Impel

19

39
40
41
42

Kumpu
Piut
Ungel
Aman Nuwin

43

Inen Nuwin
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Ibu Engah (tengah), adik dari
ibu
Pakcik (saudara laki-laki bungsu
dari bapak)
Makcik
Ucu (terbungsu) laki-laki
Ucu (terbungsu) perempuan
Bibi (adik atau kakak kandung
ayah)
Suami dari bibi, apabila bibi
ikut suami. (juelen)
Perobahan Kil menjadi Engah
atau encu apabila ikut istri
(angkap)
Abang
Kakak
Adik
Anak
Bisan
Mertua (orang tua dari istri)
Mertua (bapak dari istri)
Mertua (ibu dari istri)
Sebutan sesama ipar
Istri abang dengan istri adiknya
abang
Istri abang dengan saudara
perempuan dari suaminya
Adik laki-laki dari abang
dengan istri abang yang
bersangkutan
Abang dari istri
Anak bibi yang kawin juelen
dengan anak dari saudara
laki-lakinya (anak saudara
perempuan dari ibu)
Cucu
Cicit
Anak semata wayang (tunggal)
Putra pertamanya laki-laki
(untuk bapak)
Putra pertamanya laki-laki
(untuk ibu)

44

Aman Nipak

45

Inen Nipak

46

Aman Mayak

47

Inen Mayak

48

Empun

49
50

Win
Ipak

51

Periben

52

53

Utih, Mok,
Item, Ecek,
Ucak, Onot
Serinen

54

Biak

55

Dengan

56
57

Pun
Ine Pun

58

Pun Kul

59

Pun Lah

60

Pun Ucak

61
62
63

Kile
Pemen
Until

Putra pertamanya perempuan
(untuk bapak)
Putra pertamanya perempuan
(untuk ibu)
Remaja (laki-laki yang telah
menikah dan belum
berketurunan)
Remaja (putri yang menikah dan
belum berketurunan)
Perubahan panggilan dari posisi
kakek (awan) menjadi Empun
dengan memanfaatkan salah
satu nama cucu.
Panggilan untuk anak laki-laki
Panggilan untuk anak
perempuan
Karena nama bersamaan atau
sesama suami dari istri yang
bersaudara kandung
Panggilan kesayangan
sementara yang berasal dari
warna kulit, bentuk badan, dll
Satu saudara kandung baik
laki-laki maupun perempuan
Kenalan yang sudah dipandang
sebagai saudara
Saudara laki-laki dengan
saudara perempuannya
(kandung)
Saudara laki-laki dari ibu
Istri dari saudara laki-laki dari
ibu
Abang kandung yang sulung
dari ibu
Abang kandung ibu antara
sulung dengan yang bungsu
Abang kandung ibu yang
bungsu
Menantu laki-laki
Menantu perempuan
Anak saudara kandung
perempuan

Berdasarkan data yang didapatkan, berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh peneliti:
Tabel 2. Daftar Tutur Keluarga Inti
No

Partisipan

1
2
3
4
5

MF
MJ
EA
IPA
A

Ama
x
x
x
x
x

Ine

Abang
x
x
x
x
x

o
o
o
o
o

Daftar Tutur Sapa
Aka
Engi
Awan
Pedih
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Anan
Pedih
x
x
x
x
x

Awan
Alik
x
x
x
x
x

Anan
Alik
x
x
x
x
x
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Tabel 3. Daftar Tutur Keluarga Besar
No

Partisipan

1
2
3
4
5

MF
MJ
EA
IPA
A

Ama
Engah
x
o
x
x
x

Ine
Engah
x
o
x
x
x

Ama
Ecek
x
x
x
x
o

Ine
Ecek
x
x
x
x
o

Daftar Tutur Sapa
Ibi
Kil
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Pun
o
o
o
o
o

Ine
Pun
o
o
o
o
o

Serinen

Dengan

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Suku Gayo Lues mengenai penggunaan
tutur sapa yang masih digunakan dalam masyarakat, peneliti menemukan bahwa mayoritas anak dalam 5
keluarga yang diteliti mengetahui beberapa tutur sapa yang umum digunakan di dalam masyarakat.
namun dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak sepenuhnya menerapkan sistem sapaan tersebut. Seperti
didapati dalam satu keluarga partisipan, dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan sapaan
Indonesia (mami, papi, kakek, dan nenek) dan menggunakan sedikit istilah dari Bahasa Gayo sendiri.
Keluarga tersebut mengakui bahwa mereka ingin mengikuti perkembangan zaman dan menggunakan
tutur tersebut agar terlihat sebagai pasangan/ keluarga muda yang modern dan gaul.
Faktor yang mempengaruhi penggunaan tutur sapa Bahasa Gayo Lues dalam keluarga adalah
karena orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya dan tidak menggunakannya
di rumah dalam berbagai ranah komunikasi. Keluarga orangtua di rumah lebih mengajari dan
menekankan anaknya untuk berbicara menggunakan Bahasa daerah, namun cenderung berbahasa
Indonesia bahkan asing (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris).
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KATA ULANG DAN MORFEM ULANG DALAM BAHASA ROTE
DIALEK DENGKA
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ABSTRAK
Artikel ini berjudul “ Kata Ulang dan Morfem Ulang Dalam Bahasa Rote Dialek Dengka”. Adapun
tujuan dari artikel ini dipresentasikan, yakni untuk menjelaskan perbedaan antara Kata Ulang dan
Morfem Ulang, serta Fungsi dan Makna dari Kata Ulang dan Morfem Ulang dalam Dialek Dengka.
Teori yang digunakan dalam tulisan ini, yakni Morfologi Generatif menurut Aronoff. Metode dan teknik
yang digunakan untuk menyediakan data adalah metode simak dan cakap serta teknik-tekniknya.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menjelaskan setiap data dengan
menggunakan kata-kata berdasarkan temuan. Terdapat dua jenis data yang diperoleh, yakni data tulisan
dan data lisan. Data tulisan diperoleh melalui sumber-sumber tertulis, sementara data lisan diperoleh
langsung dari informan sebagai penutur asli dialek Dengka. Berdasarkan hasil temuan data dan hasil
analisis data ditemukan dalam Dialek Dengka proses Kata Ulang yang adalah bagian dari proses
reduplikasi sedangkan morfem ulang adalah bentuk unik yang digolongkan ke dalam morfem terikat.
Proses pembentukan dengan cara diulangi secara penuh dan menghasilkan kata. Kedua istilah ini akan
di analisis perbedaan, fungsi dan makna berdasarkan kaidah yang berlaku dalam bahasa Rote dialek
Dengka. Diharapkan tulisan ini sangat bermanfaat bagi para pembaca secara umum dan lebih khusus
lagi pemerhati bahasa, yakni masyarakat linguistik yang peduli terhadap bahasa dan peduli terhadap
pendokumentasian bahasa-bahasa daerah di tanah air.
Kata Kunci: Kata Ulang, Morfem Ulang, Morfologi, Proses Morfologis, Bahasa Rote, Dialek Dengka
PENDAHULUAN
Bahasa Rote dialek Dengka adalah salah satu dari delapan belas variasi subdialek yang ada dalam rumpun
bahasa Rote. Penutur dialek Dengka menyebutkannya sebagai ‘dedeat Dengka’ atau ‘dedeat Dengga’.
Dedeat Dengka (bahasa Dengka) digunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari, bahasa adat dan bahasa
pemersatu yang digunakan di Kecamatan Rote Barat Laut, Pulau Rote, Loe (2019:1). Delapan belas
variasi subdialek dalam bahasa Rote, yaitu Termanu, Korbafo, Landu, Ringgou, Oepao, Bilba, Diu,
Lelenuk, Bokai, Talae, Keka,Ba’a, Lelain, Dengka, Oenale, Dela, Tii dan Lole. Salah satu subdialek yang
analisis proses pembentukan kata ulang dan morfem ulang, yaitu dialek Dengka. Bahasa Rote dialek
Dengka dikategorikan dalam bahasa aglutinasi yang mengenal adanya proses morfologis. Menurut
Comrie (1981:40) bahasa aglutinasi adalah tipe bahasa yang memiliki lebih dari satu bentuk morfem
dalam kata, batasan-batasan dari setiap morfem dalam kata sangat jelas, walaupun terdiri atas beberapa
varian morfem. Karena itu, dalam mengidentifikasikan bentuk-bentuk morfemnya, unsur-unsur fonetisnya
pun begitu jelas. Bahasa Rote dialek Dengka digolongkan dalam rumpun bahasa Austronesia, Melayu
Polinesia Tengah, Grimes (1997:47).
Proses reduplikasi merupakan bagian dari proses morfologis yang terdiri dari reduplikasi penuh
dan reduplikasi sebagian. Kedua jenis proses reduplikasi ini digolongkan dalam bagian morfologi derivasi
yang menurunkan kata ulang, termasuk juga di dalamnya adalah afiksasi dan pemajemukan. Proses
pembentukan kata baru atau proses derivasi melalui proses morfologis terbentuk dari dua atau lebih
morfem yang tergabung dalam satu kata kompleks. Mulyono (2013:76) proses morfologis adalah proses
pembentukan kata kompleks atau kata yang terdiri atas dua morfem atau lebih. Muslich (2008:32) proses
morfologis adalah peristiwa penggabungan morfem satu dengan morfem yang lain menjadi kata.
Sementara morfem ulang dalam dialek Dengka adalah bentuk unik yang memiliki kesamaan
bentuk dengan proses reduplikasi penuh. Hal yang membedakan adalah morfem ulang tidak memiliki
bentuk dasar (root) seperti halnya proses reduplikasi penuh dalam kaidah dialek Dengka. Proses
pembentukan kata melalui morfem ulang dalam dialek Dengka dengan cara mengulangi morfem terikat
secara penuh dan menghasilkan satu bentuk kata. Sebagai contoh morfem terikat /tede/ dalam dialek
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Dengka akan diulangi secara penuh /tede/+/tede/ dan menurunkan kata kerja [tede-tede] ‘mengintai’.
Contoh bentuk morfem ulang dalam bahasa Indonesia /bondong/ mengalami proses penggabungan
menjadi /bondong/+/bondong/ atau dengan bentuk prefiks /ber-/ dengan proses pembentukannya menjadi
[ber+bondong]→[berbondong-bondong]. Berbeda dengan kata ulang yang dihasilkan melalui proses
reduplikasi dalam dialek Dengka, yakni kata [fatu]N ‘batu’ mengalami proses reduplikasi penuh menjadi
[fatu]N + [fatu]N → [fatu-fatu]N dengan makna ‘jamak’ atau bentuk dasar [rumah] mengalami proses
reduplikasi penuh menjadi [[rumah]N+[REDP]N→[rumah-rumah]NJ] dengan makna jamak.
Adapun hal-hal yang ingin angkat dalam penelitian ini, yakni untuk menjelaskan perbedaan
antara Kata Ulang dan Morfem Ulang, serta Fungsi dan Makna dari Kata Ulang dan Morfem Ulang dalam
Bahasa Rote Dialek Dengka. Diharapkan tulisan yang sederhana ini dapat memberi masukan dan rujukan
bagi para peneliti dan pemerhati bahasa yang akan melakukan pendokumentasian bahasa melalui
penelitian terhadap bahasa-bahasa daerah di tanah air.
METODOLOGI
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak dan cakap beserta dengan tekniknya
masing-masing, Sudaryanto (1993:132). Teknik-teknik dalam metode simak, yaitu teknik sadap (TS),
teknik simak libat cakap (TSLC), teknik simak bebas libat cakap (TSBLC), teknik rekam (TR) dan teknik
catat (TC). Teknik-teknik dalam metode cakap, yaitu teknik pancing (TP), teknik cakap semuka (TCS),
teknik cakap tansemuka (TCT), dan teknik rekam dan teknik catat (TRTC), Sudaryanto (1993:133-140).
Pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan temuan data menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif. Menurut Moleong (2014:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur
analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.
ANALISIS
Dalam bagian analisis dijelaskan kaidah terbentuknya Kata Ulang dan Kaidah terbentuknya Kata Baru
melalui Morfem Ulang yang ditemukan dalam Bahasa Rote Dialek Dengka. Kedua kasus ini sama-sama
menurunkan kata baru, yang membedakannya adalah material pembentuknya yang berbeda. Kata Ulang
dibentuk dari leksem dasar sedangkan morfem ulang adalah jenis morfem terikat yang dibentuk melalui
proses penggabungan untuk menurunkan kata-kata baru. Selanjutnya akan dijelaskan proses pembentukan
dari Kata Ulang dan Morfem Ulang dengan contoh data dibawah ini.
I. Proses Pembentukan Kata Ulang dalam Bahasa Rote Dialek Dengka
Bentuk dan jenis kata ulang yang diangkat dalam bagian ini sebagai salah satu bagian dari proses
morfologis, yakni proses reduplikasi. Data proses reduplikasi dalam dialek Dengka di bawah ini dapat
memberikan pemahaman untuk membedakan antara Proses Pembentukan Kata Ulang dan Proses
Pembentukan Morfem Ulang yang diangkat dalam artikel ini.
A. Contoh Proses Pembentukan Kata Ulang Dalam Bahasa Rote Dialek Dengka
a. [Piŋgaʔ]
Leksikon [Piŋgaʔ]N dalam bahasa Rote dialek Dengka adalah bentuk bebas yang berkategori sintaksis
dan memiliki makna (dalam bahasa Indonesia Piring). Melalui leksikon dasar [Piŋgaʔ]N menghasilkan
sebuah Kata Ulang melalui proses reduplikasi penuh dengan cara mengulangi bentuk dasar [piŋgaʔ]
secara penuh. Kaidahnya dapat dilihat di bawah ini.

Proses terbentuknya Kata Ulang [piŋgaʔ-piŋgaʔ] dengan makna jamak, yaitu ‘banyak piring’
dibentuk dari leksem dasar [piŋgaʔ]. Kaidah proses pembentukan Kata Ulang dalam bahasa Rote Dialek
Dengka berdasarkan data (a) di atas, [[Leksem Dasar + Proses Reduplikasi Penuh]→[Kata Ulang]].
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Contoh pengkaidahan dalam data [[Piŋgaʔ]N+[REDP]→[Piŋgaʔ- Piŋgaʔ]NJ]]. Kaidah terbentuknya
Kata Ulang [piŋgaʔ-piŋgaʔ] dapat dibaca sebagai berikut: [[Leksem Dasar [piŋgaʔ] mengalami proses
reduplikasi penuh dengan cara mengulangi Leksem Dasar [piŋgaʔ] secara penuh dan menurunkan
kata ulang nomina [piŋgaʔ-piŋgaʔ]]. Makna Kata Ulang Nomina [piŋgaʔ-piŋgaʔ] menjelaskan jumlah
piring lebih dari satu (jamak). Jenis Kata Ulang yang dihasilkan digolongkan dalam jenis kata Ulang
Penuh arah Kanan karena leksem dasar [piŋgaʔ] diulang secara penuh ke arah kanan.
b. [Buŋga]
Leksikon [buŋga]N dalam Bahasa Rote Dialek Dengka adalah kata dasar yang telah berkategori sintaksis
dan memiliki makna. Kata dasar [Buŋga] dapat diproses melalui proses reduplikasi penuh dan
menurunkan Kata Ulang [Buŋga-buŋga]. Kaidah pembentukan kata ulang [Buŋga-buŋga] dalam Bahasa
Rote Dialek Dengka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Kata ulang [buŋga-buŋga] dibentuk dari leksem dasar [buŋga] dengan makna jamak ‘banyak
bunga’. Kaidah proses pembentukan Kata Ulang [buŋga-buŋga] dalam bahasa Rote Dialek Dengka
berdasarkan data (b) di atas, sebagai berikut [[Leksem Dasar + Proses Reduplikasi Penuh]→[Kata
Ulang]]. Aplikasi pengkaidahan dengan contoh data [[Buŋga]N+[REDP]→[Buŋga- buŋga]NJ]].
Kaidah proses reduplikasi penuh berdasarkan data dalam Bahasa Rote Dialek Dengka dapat dibaca
sebagai berikut: [[Leksem Dasar [buŋga] mengalami proses reduplikasi penuh dengan cara
mengulangi Leksem Dasar [buŋga] secara penuh dan menurunkan kata ulang nomina
[buŋga-buŋga]]. Makna Kata Ulang Nomina [buŋga-buŋga] menjelaskan jumlah bunga lebih dari satu
(jamak). Jenis Kata Ulang yang dihasilkan digolongkan dalam jenis kata ulang penuh arah kanan karena
leksem dasar [buŋga] diulang secara penuh ke arah kanan.
II. Proses Pembentukan Kata Baru Melalui Penggabungan Morfem Ulang Dalam Bahasa Rote
Dialek Dengka
A. Contoh Proses Pembentukan Kata Baru Melalui Penggabungan Morfem Ulang Dalam Bahasa
Rote Dialek Dengka
Setelah menjelaskan proses pembentukan kata ulang dalam Bahasa Rote Dialek Dengka dengan
kaidahnya dan juga berfungsi sebagai data pembanding untuk membedakan antara proses reduplikasi dan
proses penggabungan morfem ulang dalam menurunkan kata baru. Bentuk-bentuk morfem ulang dalam
Bahasa Rote dialek Dengka digolongkan dalam jenis morfem terikat karena tidak memiliki makna, tidak
memiliki bentuk dasar dan tidak dapat berdiri sendiri. Di bawah ini, dijelaskan bentuk-bentuk morfem
ulang dengan kaidah pembentukannya dalam menurunkan kata baru. Tabel di bawah ini berisikan daftar
kata yang terbentuk dari morfem ulang.
Tabel 1. Daftar Kata dengan Morfem Ulang dalam Bahasa Rote Dialek Dengka
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Daftar Kata-Kata Dalam Bahasa Rote Dialek Dengka
[saba-saba]
[ŋgolo-ŋgolo]
[daka-daka]
[boŋgo-boŋgo]
[doko-doko]
[nau-nau]
[teʔe-teʔe]
[loli-loli]
[ŋgua-ŋgua]
[ŋgeʔe-ŋgeʔe]
[laʔu-laʔu]
[ŋga-ŋga]
[nuʔu-nuʔu]
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[niu-niu]
[ŋgamu-ŋgamu]
[tede-tede]
[nuʔu-nuʔu]
[ŋgoʔo-ŋgoʔo]
[ŋgulu-ŋgulu]
[nduku-nduku]
[domu-domu]

Daftar kata-kata dalam tabel 1 di atas dibentuk dari morfem-morfem terikat yang tidak dapat
berdiri sendiri dan tidak memiliki makna. Selanjutnya, diambil secara acak beberapa contoh kata-kata
yang terbentuk dari dua morfem terikat untuk dibuatkan kaidahnya melalui proses penggabungan dan
menurunkan Kata Baru sebagai berikut.
a. [saba-saba]
Leksikon [saba-saba] dalam Bahasa Rote dialek Dengka dibentuk dengan cara penggabungan antara dua
morfem terikat, yaitu morfem /saba/ dan /saba/. Kedua morfem tersebut memiliki struktur, bunyi
pengucapan dan jumlah fonem yang sama. Kaidah pembentukan kata melalui proses penggabungan
morfem terikat /saba/ dan /saba/ dalam Bahasa Rote dialek Dengka dapat dilihat sebagai berikut.

Kaidah pembentukan kata [saba-saba] tidak dibentuk melalui proses reduplikasi penuh karena
kata [saba-saba] tidak memiliki bentuk dasar. Kata [saba-saba] dalam Bahasa Rote dialek Dengka adalah
bentuk yang unik karena dibentuk dari dua morfem terikat, yaitu /saba/ dan /saba/ melalui Proses
Penggabungan. Makna kata [saba-saba] menjelaskan satu keadaan atau situasi yang berhubungan dengan
air seperti danau, sungai dan selokan yang penuh dan hampir meluap dengan air. Hal ini menunjukkan
morfem terikat /saba/ dan /saba/ hanya dapat berkategori dan bermakna apabila mengalami proses
penggabungan dan menurunkan kata sifat [saba-saba]ADJ.
b. [ŋgolo-ŋgolo]
Leksikon [ŋgolo-ŋgolo] dalam Bahasa Rote dialek Dengka dibentuk dengan cara penggabungan morfem
terikat /ŋgolo/ dan /ŋgolo/. Morfem terikat /ŋgolo/ dan /ŋgolo/ memiliki struktur, bunyi pengucapan dan
jumlah fonem yang sama. Kaidah pembentukan kata melalui proses penggabungan morfem terikat /ŋgolo/
dan /ŋgolo/ dalam Bahasa Rote dialek Dengka sebagai berikut.

Kaidah pembentukan kata [ŋgolo-ŋgolo] tidak dibentuk melalui proses reduplikasi penuh karena
kata [ŋgolo-ŋgolo] tidak memiliki bentuk dasar sebagai syarat untuk sebuah kata mengalami proses
reduplikasi. Kata [ŋgolo-ŋgolo] dalam Bahasa Rote dialek Dengka adalah bentuk yang unik karena
dibentuk dari dua morfem terikat, yaitu /ŋgolo/ dan /ŋgolo/ melalui Proses Penggabungan. Makna kata
[ŋgolo-ŋgolo] menjelaskan seseorang sedang tertidur dengan nyenyaknya. Hal ini menunjukkan morfem
terikat /ŋgolo/ dan /ŋgolo/ hanya dapat berkategori dan bermakna apabila mengalami proses
penggabungan dan menurunkan kata sifat [ŋgolo-ŋgolo]ADJ.
c. [daka-daka]
Leksikon [daka-daka] dalam Bahasa Rote dialek Dengka dibentuk dengan cara penggabungan dua
morfem terikat, yaitu /daka/ dan /daka/. Morfem terikat /daka/ dan /daka/ memiliki struktur, bunyi
pengucapan dan jumlah fonem yang sama. Kaidah pembentukan kata melalui proses penggabungan
morfem terikat /daka/ dan /daka/ dalam Bahasa Rote dialek Dengka sebagai berikut.

52

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar,18-20 Agustus 2021

Kaidah pembentukan kata [daka-daka] tidak dibentuk melalui proses reduplikasi penuh karena
kata [daka-daka] tidak memiliki bentuk dasar sebagai syarat untuk sebuah kata mengalami proses
reduplikasi. Kata [daka-daka] dalam Bahasa Rote dialek Dengka adalah bentuk yang unik karena
dibentuk dari dua morfem terikat, yaitu /daka/ dan /daka/ melalui Proses Penggabungan. Makna kata
[daka-daka] menjelaskan seseorang sedang berjingkrak-jingkrak. Hal ini menunjukkan morfem terikat
/daka/ dan /daka/ hanya dapat berkategori dan bermakna apabila mengalami proses penggabungan dan
menurunkan kata kerja [daka-daka]V.
d. [boŋgo-boŋgo]
Leksikon [boŋgo-boŋgo] dalam Bahasa Rote dialek Dengka dibentuk dengan cara penggabungan dua
morfem terikat, yaitu /boŋgo/ dan /boŋgo/. Morfem terikat /boŋgo/ dan /boŋgo/ memiliki struktur, bunyi
pengucapan dan jumlah fonem yang sama. Kaidah pembentukan kata melalui proses penggabungan
morfem terikat /boŋgo/ dan /boŋgo/ dalam Bahasa Rote dialek Dengka sebagai berikut.

Kaidah pembentukan kata [boŋgo-boŋgo] tidak dibentuk melalui proses reduplikasi penuh karena
kata [boŋgo-boŋgo] tidak memiliki bentuk dasar sebagai syarat untuk sebuah kata mengalami proses
reduplikasi. Kata [boŋgo-boŋgo] dalam Bahasa Rote dialek Dengka adalah bentuk yang unik karena
dibentuk dari dua morfem terikat, yaitu /boŋgo/ dan /boŋgo/ melalui Proses Penggabungan. Makna kata
[boŋgo-boŋgo] menjelaskan seseorang yang jatuh terguling. Hal ini menunjukkan morfem terikat /boŋgo/
dan /boŋgo/ hanya dapat berkategori dan bermakna apabila mengalami proses penggabungan dan
menurunkan kata kerja [boŋgo-boŋgo]V.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang berhubungan langsung dengan perbedaan antara kata ulang dan
morfem ulang, serta fungsi dan makna dari kata ulang dan morfem ulang dalam Bahasa Rote Dialek
Dengka menunjukkan bahwa bahasa Rote dialek Dengka seperti bahasa aglutinasi lainnya yang mengenal
adanya proses morfologis, mengenal adanya morfem dan kata dalam tataran linguistik mikro. Bahasa
Rote dialek Dengka digolongkan dalam rumpun bahasa Austronesia Melayu Polinesia Tengah.
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MENGANGKAT KAYU TERENDAM: PETATAH-PETITIH ADAT DALAM PROSESI
AKAD NIKAH DI KOTA BENGKULU
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ABSTRAK
Kota Bengkulu memiliki adat istiadat tersendiri dalam melaksanakan prosesi akad nikah. Tujuan
penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi tentang prosesi adat yang dilakukan oleh ketua adat
sebelum berlangsungnya akad nikah di Bengkulu, yakni dengan saling bertegur sapa (petatah-petitih)
antar ketua adat. Selanjutnya penelitian ini juga akan mengkaji petatah-petitih yang digunakan dengan
melihat dari kajian bentuk, fungsi, dan nilai yang terkandung di dalam kalimat yang diucapkan.
Penelitian in menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui teknik rekam, menyimak, dan mencatat.
Selain itu juga digunakan teknik wawancara dengan ketua adat di Kelurahan Penurunan, kota Bengkulu
sebagai informan kunci. Petatah-petitih berupa kalimat-kalimat perumpamaan yang diujarkan oleh
masing-masing ketua adat merupakan data utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa prosesi adat akad nikah ini dilaksanakan secara sakral di dalam rumah pengantin perempuan
berupa ujaran-ujaran tegur sapa antar ketua adat (pihak pengantin laki-laki dan perempuan) dengan
menggunakan bahasa Bengkulu. Dilihat dari segi bentuknya, petatah-petitih yang diujarkan adalah
dalam bentuk peribahasa dan pantun dengan menggunakan kategori diksi; being, terrestrial, living dan
animate. Dari segi fungsi, petatah-petitih ini tidak berfungsi sebagai hiburan, melainkan sebagai
lambang jati diri masyarakat Bengkulu dan sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma
masyarakat untuk dipatuhi anggota kolektifnya sekaligus sebagai bunga penghias tradisi lisan di
Bengkulu. Kalimat-kalimat dalam prosesi adat ini memiliki nilai religius, filosofis, dan sosiologis.
Kata Kunci: Akad Nikah, Petatah-Petitih, Peribahasa, Pantun
PENDAHULUAN
Bagi seorang sastrawan, bahasa merupakan medium untuk menuangkan ide, pemikiran, dan gagasan ke
dalam suatu karya sastra. Karya sastra baik tertulis maupun lisan merupakan potret atau rekaman yang
diambil dari masyarakat tertentu yang dikemas secara kreatif oleh penyair melalui bahasa. Misalnya
dalam adat pernikahan. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang beraneka ragam, baik bahasa, tuturan,
cara, waktu, tempat, peralatan, dan tahapan prosesinya. Bahasa yang digunakan dalam upacara adat
pernikahan biasanya ditemukan dalam bentuk lisan, yang termasuk kategori sastra lisan (folklore), yang
merupakan warisan secara turun-temurun dari mulut ke mulut dari para leluhur suatu komunitas
(Danandjaja, 1991: 2-4).
Kota Bengkulu juga memiliki rangkaian upacara adat pernikahan tersendiri, mulai dari tahap
lamaran, persiapan, sampai pelaksanaan akad nikah dan resepsinya. Namun arus modernisasi lambat laun
menggilas eksistensi adat budaya daerah ini. Menurut pemuka adat di kota Bengkulu, masyarakat di kota
Bengkulu sudah banyak beralih ke tata cara pernikahan modern yang dianggap lebih sederhana,
menghemat waktu dan tenaga. Diakui pula bahwa budaya merantau juga merupakan salah satu faktor
kurang lestarinya pemahaman tentang adat asli kota Bengkulu di kalangan masyarakat yang majemuk.
Fenomena ini perlu diminimalisasi untuk mempertahankan dan melestarikan akar budaya nasional, dalam
hal ini penulis menyebutnya dengan “mengangkat kayu terendam”, artinya mengangkat kembali budaya
daerah yang hampir dan akan punah.
Dalam acara akad nikah di kota Bengkulu terdapat tata cara adat yang dipercaya oleh masyarakat
Bengkulu sebagai warisan dari para leluhur secara turun-temurun. Menurut Diana (2019:34), akad nikah
ini berada di urutan ke-8 setelah prosesi Dendang atau acara hiburan pada malam sebelumnya dari
keseluruhan rangkaian adat perkawinan di Bengkulu. Ada beberapa petatah-petitih yang dilakukan oleh
kaum adat baik dari pihak calon mempelai laki-laki maupun perempuan menjelang akad nikah.
Petatah-petitih tersebut merupakan kalimat-kalimat pengantar acara akad nikah yang mengandung
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nilai-nilai moral, pendidikan, dan budaya bagi masyarakat. Petatah-petitih adalah suatu kalimat atau
ungkapan yang mengandung pengertian yang dalam, luas, tepat, halus dan kiasan (Djamaris, 2002:32).
Petatah artinya patokan atau tuntunan, petitih yang berasal dari kata “titih” bermakna titian atau jembatan
dalam arti konkrit. Sehingga petatah-petitih merupakan ungkapan-ungkapan yang mengandung
pesan-pesan dan nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Petatah-petitih biasanya
berisi kalimat-kalimat kiasan yang mengandung makna-makna tertentu.
Penelitian ini akan mengkaji tentang: 1) diksi yang meliputi bentuk kalimat dan gaya bahasa
dalam petatah-petitih pada akad nikah di kota Bengkulu, 2) fungsi, 3) nilai, dan 4) strategi pelestariannya.
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan dan pikiran tentang sastra lisan tentang
adat budaya kota Bengkulu, terutama bagi kaum pendidik (guru dan dosen) sebagai kajian teori untuk
merumuskan kurikulum dan bahan ajar dalam bidang sastra daerah. Selain itu diharapkan juga dapat
dijadikan sebagai salah satu sumber data atau referensi bagi budayawan atau sastrawan serta peneliti
maupun penikmat sastra untuk memperkaya khasanah budaya nasional agar dapat senantiasa lestari dan
diperkenalkan di tingkat internasional.
METODOLOGI
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan studi
dokumentasi. Hasil wawancara mendalam (deep interview) dilakukan kepada dua orang pemuka atau
sesepuh adat di kelurahan Penurunan kota Bengkulu yang telah lama menjalani peran sebagai ketua adat,
seni dan budaya di kota Bengkulu hingga sekarang. Untuk melengkapi data, peneliti menggunakan
dokumentasi tertulis berupa kompilasi catatan petatah-petitih akad nikah kota Bengkulu dari informan.
Data-data tersebut masih menggunakan bahasa Bengkulu, sehingga perlu diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia agar dapat diinterpretasi nilai, fungsi, dan maknanya. Dalam menganalisis data, penulis
menggunakan teori hermeneutika (Ricoeur: 2006) dengan menggunakan level semantik, refleksif, dan
eksistensial untuk memaknai sastra lisan ini sebagai sebuah fenomena budaya lokal yang sarat dengan
nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat Bengkulu. Selain itu peneliti juga menggunakan teori Alan
Dundes dalam Sudikan (2001), teori William R. Bascom, teori Danandjaja (1986) dan teori nilai dari
Bertens (2004) untuk menemukan fungsi dan nilai dari sastra lisan tersebut.
ANALISIS
Berikut adalah hasil penelitian serta hasil Analisa sesuai dengan tujuan-tujuan penelitian yang telah
dirumuskan:
Prosesi Adat pada Akad Nikah
Acara diawali dengan penyambutan rombongan mempelai laki-laki bersama ketua adat dan keluarga oleh
ketua adat pihak mempelai perempuan. Mempelai laki-laki mengenakan kain pendompak atau sarung
songket dari benang emas, kemeja putih lengan panjang, jas hitam, dasi kupu-kupu berwarna hitam, tutup
kepala yang disebut destar yang terdapat jurai di bagian belakang, serta bungo pakit atau bunga penghias
di saku jas. Mempelai laki-laki diiringi oleh dua orang pengapit (hulubalang) yang kostumnya hampir
sama dengan mempelai laki-laki namun tidak mengenakan jurai di kepala dan bungo pakit. Mempelai
perempuan mengenakan pakaian pengantin khas Bengkulu atau mengenakan baju kebaya dengan hiasan
kepala sederhana. Bagi peserta lain yang menghadiri akad nikah diwajibkan mengenakan sarung, jas
hitam dan peci. Tidak diperkenankan mengenakan celana panjang.
Pihak laki-laki tidak membawa cerano yang berisi sirih, kapur, gambir, pinang, dan tembakau
yang biasa disebut orang 5 beradik yang artinya harus lengkap kelimanya. Cerano disediakan oleh pihak
mempelai perempuan yang dilengkapi dengan rokok yang dimasukkan ke dalam beberapa gelas sebagai
baso atau sambutan. Namun apabila tidak ada proses pertunangan sebelumnya, maka pada akad nikah ini
mempelai laki-laki diwajibkan membawa cerano serta uang hantaran. Hal semacam ini disebut dengan
istilah uang naik kerjo jadi dalam adat Bengkulu.
Setelah semuanya lengkap dan tersedia, maka acara adat dapat dimulai. Acara diawali dengan
kata sambutan oleh ketua adat pihak perempuan yang kemudian ditanggapi oleh ketua adat pihak
laki-laki. Kata sambutan antar ketua adat inilah yang disebut dengan Petatah-Petitih Akad Nikah yang
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disampaikan dalam Bahasa Bengkulu. Petatah-petitih ini merupakan bentuk tegur sapa menjelang akad
nikah yang sarat dengan Bahasa perumpamaan atau kiasan yang mengandung nilai-nilai tertentu. Setelah
acara tegur sapa dilaksanakan kemudian acara diserahkan ke penghulu untuk diadakan ijab qabul.
Kajian Bentuk
Berdasarkan kategori diksi yang diperkenalkan oleh Michael C. Haley (dalam Wahab, 1998),
petatah-petitih akad nikah Bengkulu menggunakan diksi kategori (1) Being, kategori diksi yang sifatnya
abstrak atau tidak dapat dijangkau oleh indera manusia, yakni terdapat pada kata; arok yang artinya
harapan, hati nang suci dekek dado nang lapang yang artinya hati yang suci dan dada yang lapang
menunjukkan kerendahan hati ketua adat mewakili keluarga besar pengantin, hal ini merupakan cerminan
tuturan, adab dan budaya masyarakat Bengkulu dalam melakukan komunikasi untuk memperhalus
maksud dan tujuan. (2) Terrestrial, yakni jenis diksi yang mempresentasikan moral kealaman yang
mencerminkan aktivitas hidup masyarakat di kota Bengkulu, misalnya adanya kata: laut, rimbo (hutan),
tengah padang, dan sungai yang menunjukkan posisi Bengkulu sebagai daerah pesisir pantai (Pantai
Panjang) dan area pegunungan, sehingga mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai
petani dan nelayan. (3) Living, diksi yang berhubungan dengan moral kealaman dengan menampilkan
hasil alam seperti tumbuh-tumbuhan (kembang bungo kembang melati, batang jati, kape (kapas), bambu,
kayu, sirih, pinang, dan rotan), buah-buahan seperti; buah mengkudu, cempedak dan hasil alam seperti
munculnya kata garam. penggunaan kosakata-kosakata tersebut erat kaitannya dengan hasil alam yang
terdapat di Bengkulu. (4) Animate, dalam peribahasa dan pantun-pantun adat ini juga ditemukan diksi
berupa jenis hewan, misalnya kata; udang, lebah, gajah, harimau, dan kerbau yang banyak ditemui di
Bengkulu yang menghasilkan hasil alam laut dan hutan seperti udang dan lebah, serta menunjukkan
hewan-hewan khas Sumatra seperti gajah dan harimau di Bengkulu karena masih terdapat hutan-hutan
yang lebat.
Dilihat dari segi bentuknya, ada dua bentuk petatah-petitih yang digunakan menjelang akad nikah
adat Bengkulu, yakni; dalam bentuk peribahasa dan pantun. Berikut adalah contoh peribahasa yang
muncul dalam percakapan ketua adat dalam akad nikah adat di Bengkulu:
Tabel 1. Peribahasa dalam Petatah-Petitih Akad Nikah Adat Bengkulu
No
1

3

Contoh Peribahasa
Putih kape dapek diliek
Putih hati dengan keadaan
Kareno kalo harimau kami ndak nengok belangnyo
Kalu gajah kami ndak nengok gadingnyo
Umur baru seumur jagung, darah belum setampuk pinang

4

Idak tali rotan beguno, idak rotan akarpun beguno

5

Ibarat ndak nyeberangkan garam di laut,
kalulah sampai artinyo selamat,
kalulah idak sampai balik ke asalnyo jugo.

2

Jenis Peribahasa
Peribahasa sesungguhnya
(true proverb)
Peribahasa sesungguhnya
(true proverb)
Peribahasa tidak lengkap
proverbial phrase)
Peribahasa tidak lengkap
(proverbial phrase)
Peribahasa perumpaman
(proverbial comparison)

Ada 3 jenis peribahasa yang digunakan dalam petatah-petitih pada akad nikah adat kota Bengkulu
apabila dilihat dari teori peribahasa Brundvand dalam Danandjaya (1991: 29). Pertama, adalah jenis
peribahasa sesungguhnya terdapat dalam peribahasa Putih kape dapat dilihat, Putih hati dengan keadaan
yang bermakna bahwa kebaikan hati seseorang terlihat dari cara-cara yang tampak dan diperlihatkan
dalam suatu situasi dan peribahasa kareno kalo harimau kami ndak nengok belangnyo, kalu gajah kami
ndak nengok gadingnyo yang merupakan permintaan ketua adat pihak mempelai perempuan untuk
melihat mahar yang dibawa oleh mempelai laki-laki sebagai salah satu rukun nikah.
Peribahasa-peribahasa tersebut merupakan jenis peribahasa yang sesungguhnya karena peribahasa
tersebut merupakan ungkapan tradisional yang lengkap dan mengandung kebenaran atau kebijaksanaan.
Kedua adalah peribahasa yang tidak lengkap kalimatnya karena sifatnya tidak lengkap (tidak terdapat
subjek atau predikat), bentuknya sering berubah dan bersifat kiasan, yakni pada peribahasa pada nomor 3
dan 4. Ketiga adalah peribahasa perumpamaan, yakni peribahasa yang menggunakan kata “ibarat”,
“bagai”, “bak” seperti pada contoh peribahasa nomor 5 yang menggambarkan sosok yang masih muda
atau awam dalam ilmu hidup.
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Berbeda dengan bentuk Wacana Tujaqi dalam adat perkawinan masyarakat Suwawa, Gorontalo
yang diteliti oleh Umar (2011:28) yang menemukan bahwa jenis sastra lisan tersebut disampaikan dalam
bentuk primer, lirik, dan ode, yang terdiri dari kalimat-kalimat pendek/frasa yang disampaikan secara
lisan, boleh dilagukan, baik dihafal ataupun tidak, dan bisa juga diiringi dengan musik. Dilihat dari
syair-syair yang diujarkan juga tidak terlalu memperhatikan pola-pola khusus, hanya fokus kepada isi
yang mengandung aspek emosi, suasana hati, dan imajinasi.
Petatah-petitih dalam akad nikah adat kota Bengkulu juga berisi pantun-pantun adat. Ada 3 jenis
pantun yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni: 1) pantun biasa, 2) pantun kilat (karmina), dan 3)
pantun talibun. Berikut adalah contoh pantun biasa yang ditemukan dalam percakapan ketua adat dalam
akad nikah adat di Bengkulu:
Tabel 2. Contoh Pantun Biasa dalam Percakapan Ketua Adat dalam Akad Nikah Adat Kota Bengkulu
Pihak Perempuan
Orang ke laut menjalo udang
Hari la petang pasang pelito
Nampaknyo yang ditunggu la datang
Dan yang dinanti la tibo pulo

Pihak Laki-laki
Kembang bungo kembang melati
Mekarnyo bungo di pagi hari
Kami datang menepati janji
Nampaknyo di siko la lamo menanti

Pantun-pantun pada tabel di atas disebut pantun biasa karena memiliki ciri-ciri pantun biasa, yakni terdiri
dari 4 baris dalam 1 bait. Dua baris pertama adalah sampiran dan dua baris kedua adalah isi.
Pantun-pantun tersebut memiliki sajak akhir ab-ab, di mana baris 1 dan 3 memiliki akhiran yang sama,
begitu juga dengan baris 2 dan 4.
Selain itu, ditemukan juga pantun kilat (karmina) dalam penelitian ini. Berikut contohnya:
Terdesak-desak ke badan rimbo
Batang dedok dipanjek jugo

Kepalang mandi sampai basah
Kepalang kasih sampai jedah

Pantun-pantun di atas disebut pantun kilat karena hanya memiliki 2 baris kalimat. Baris kesatu
adalah sampiran, baris kedua adalah isi (Rizal, 2010: 12). Karena pantun ini hanya terdiri dari 2 baris,
maka tiap baris harus bersajak akhir a-a. Dalam penelitian ini juga ditemukan pantun talibun. Menurut
Nursisto dalam Ikhtisar Kesusastraan Indonesia (2000:11-14), pantun talibun adalah sejenis puisi lama
yang ciri-cirinya sama dengan pantun lain karena memiliki sampiran dan isi. Namun yang
membedakannya adalah pantun ini terdiri dari 6, 8, atau lebih baris pantun dalam 1 bait (dalam hitungan
genap).
Berikut adalah contoh talibun yang ditemukan dalam penelitian ini:
Elok nian sarang lebah
Lebah besarang di batang jati
Terbang nginggok dibatang bambu
Kalu ado tata caro sayo nang salah
Jangan pulo jadi kerjo ati
Anggap ajo sayo ko belum tau
Pada pantun di atas terlihat ada 6 baris kalimat dalam 1 bait, namun memiliki sajak akhir yang teratur,
yakni berakhiran -h, -i, dan -u pada 3 baris pertama dan 3 baris terakhir atau bersajak abc-abc. Tiga baris
pertama merupakan sampiran dan 3 baris kedua merupakan isi.
Kajian Fungsi
Menurut kajian fungsi sastra lisan yang dipelopori oleh Alan Dundes dan William R. Bascom ( dalam
Sudikan, 2001: 109-112, ada 4 fungsi sastra lisan, yaitu; 1) sebagai hiburan (as a form of amusement), 2)
sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan (it plays in validating culture,
in justifying its rituals in institution to those who perform and observe them), 3 ) sebagai alat pendidikan
anak-anak (it plays education, as pedagogical device), dan 4) sebagai alat pemaksa dan pengawas
norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya (maintaining conformity to the
accepted pattern of behavior, as means of applying social pressure and exercising social control). Secara
spesifik, Gani (2010:137) melengkapinya dengan menyebutkan beberapa fungsi pantun dalam bukunya
berjudul “Pantun Minangkabau dalam Perspektif Budaya dan Pendidikan”, antara lain (1) Sebagai jati diri
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masyarakat Minangkabau, (2) Sebagai bunga penghias tradisi lisan masyarakat Minangkabau, (3) Sebagai
sarana untuk berdakwah, (4) Sebagai sarana untuk mendidik, (5) Sebagai sarana hiburan (6) Sebagai
simbol-simbol kebudayaan Minangkabau, (7) Membangkitkan dan memotivasi nilai heroik Masyarakat
Minangkabau, (8) Untuk memanusiakan manusia. Sedangkan menurut Sudikan (2014:152), sastra lisan
berfungsi sebagai sarana mendidik, upaya meningkatkan solidaritas, sebagai sanksi, kritik sosial, hiburan,
dan sekaligus agar suasana tidak bosan. Sementara Duija (2005:120:121) menyebutkan bahwa sastra lisan
selain berfungsi sebagai hiburan juga dianggap sebagai ritual estetik, yakni ritual-filosofis.
Berdasarkan teori-teori di atas, peneliti menyimpulkan ada beberapa fungsi dari petatah-petitih
adat dalam akad nikah di Bengkulu, yaitu: Pertama, sebagai simbol jati diri masyarakat kota Bengkulu.
Hal ini terlihat dalam pilihan kata yang digunakan dalam petatah-petitih akad nikah yang cenderung
mempertegas identitas kota Bengkulu, yakni adat sopan santun yang dijunjung tinggi oleh masyarakat
Bengkulu berupa tegur sapa. Tegur sapa tersebut terlihat dalam sambutan ketua adat mempelai wanita
ketika menyambut mempelai laki-laki berikut:
Sayo idak tau kek gelarnyo, apokah Rajo, apokah Pangeran, apo Sultan. Tapi sayo tengok rombongan ko
datang membaok adat. Oleh karena itulah setibonyo di halaman rumah kamiko sirih kek cerano datang
menyambut teriring ucapan selamat datang, kami tempekkan pulo di majlis adat. Adat datang lembago
menanti. Kami silahkan pulo untuk makan sirih kek pinang. Kami silahkan pulo untuk merokok. Ikolah tata
caro adat kito yang kito lestarikan.

Sambutan di atas menunjukkan mengandung makna bahwa masyarakat Bengkulu sangat kental
dengan adab budaya sopan santun dalam bertegur sapa. Selain itu petatah-petitih ini juga secara tidak
langsung mendeskripsikan letak kota Bengkulu yang secara geografis berada di pesisir pantai yang
diperjelas dengan hasil lautnya, misalnya dalam pantun berikut:
Dayung perahu layar terkembang
Jaring dan jalo kito turunkan
Apo nian maksud rombongan ko datang
Niat baik tolonglah disampaikan

Berikutnya, petatah-petitih ini juga menyingkap jati diri masyarakat Bengkulu yang merupakan rumpun
melayu yang tercermin dalam pakaian melayu yang disebut dalam pantun, misalnya:
Baju kebaya pakai selendang
Selendang disimpan dalam lemari
Datang kami bukan sembarang datang
Datang ndak menepati janji

Kemudian munculnya kain besurek pada kalimat “kain besurek ditenun orang” juga merupakan
salah satu identitas Bengkulu. Kain besurek artinya kain bersurat atau tertulis yang merupakan kain khas
Bengkulu dengan ciri khas tulisan kaligrafi Arab.
Fungsi kedua adalah sebagai sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat akan
selalu dipatuhi anggota kolektifnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari larangan bagi pengantin wanita
untuk duduk bersama dengan pengantin laki-laki sebelum sah menjadi suami istri, dimana pengantin
wanita diwajibkan untuk berada di kamar selama acara akad berlangsung. Selain itu, kelengkapan adat
seperti sirih dan rokok yang merupakan salah satu rukun adat dalam pernikahan merupakan suatu simbol
bahwa masyarakat Bengkulu harus tunduk akan aturan-aturan yang telah ditegakkan oleh para pemuka
adat. Petatah-petitih ini memiliki fungsi yang berbeda dengan adat Parno di Desa Sungai Liuk kota
Sungai Penuh yang diteliti oleh Maiza (2021:181), dimana adat Parno ini bertujuan memberikan petuah
atau nasehat kepada kedua mempelai untuk hidup rukun dan damai dalam mengarungi bahtera rumah
tangga sesuai dengan nilai-nilai adat, moral, dan agama. Namun walaupun demikian, adat pernikahan
Bengkulu dan Sungai Penuh ini memiliki nilai-nilai yang sama, yakni sama-sama mengandung nilai
budaya yang selayaknya harus terus dilestarikan.
Kajian Nilai
Dari data-data yang telah dihimpun, maka dapat disimpulkan bahwa petatah-petitih adat dalam akad nikah
di Bengkulu ini sarat akan tiga nilai, yakni; Pertama, nilai religius, yakni mengandung unsur-unsur agama
(Islam), dimana mayoritas masyarakat Bengkulu merupakan pemeluk agama Islam. Hal tersebut
tercermin dalam ungkapan berikut:
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Makna sirih limo subang merupakan Rukun Islam, rokok tujuh batang kiasan ayat Al-Fatihah, dirakit tigo
maknanyo diikrar dengan mulut ditasdi dalam hati dikerjokan dengan anggota, maka dalam majeli
pernikahan ado norma-norma adab mengantar dan menerimo pengantin memakai kain, memakai songkok.
Sayo raso itulah nang dapek sayo jelaskan lebih kurang mohon maaf.

Selain itu, dari kalimat ketua adat tersebut juga tergambar jelas bahwa ada unsur agama (Islam)
yang menjadi pedoman dalam menegakkan aturan di masyarakat Bengkulu, terutama dalam akad nikah.
Munculnya Rukun Islam dan ayat Al-Fatihah merupakan suatu simbol bahwa masyarakat Bengkulu
berpedoman kepada Al-Quran. Hal itu dinilai wajar karena mayoritas penduduk Bengkulu adalah
penganut agama Islam.
Nilai kedua adalah, nilai filosofis. Filosofis di sini memiliki makna pegangan atau pandangan
hidup yang dipegang oleh masyarakat Bengkulu. Sebagai contoh, ungkapan; Tapi sayo tengok rombongan
ko datang membaok adat. Oleh karena itulah setibonyo di halaman rumah kamiko sirih kek cerano
datang menyambut teriring ucapan selamat datang, kami tempekkan pulo di majlis adat. Kalimat tersebut
mengandung isyarat akan keteguhan masyarakat Bengkulu dalam memegang adat, sirih dan cerano
terkesan merupakan syarat wajib yang dianggap syarat mutlak diterimanya kedatangan rombongan
pengantin laki-laki. Lalu ungkapan; Datang kami bukan sembarang datang, datang ndak menepati janji
juga mengandung makna keteguhan dalam menepati janji.
Makna terakhir adalah makna sosiologis, yang mencerminkan simbol hubungan keharmonisan
dan keselarasan masyarakat Bengkulu dalam hidup berdampingan satu sama lain. Baik dari segi prosesi
yang dilaksanakan hingga petatah-petitih yang disampaikan terlihat adanya unsur sosial yang tinggi
menyertai adat ini. Kedatangan rombongan mempelai laki-laki dengan membawa serta kerabat serta ketua
adat yang dilengkapi merupakan bentuk keselarasan antar masyarakat di Bengkulu. Kalimat-kalimat yang
mengandung perumpamaan-perumpamaan halus tanpa mengandung sindiran, ejekan dengan tujuan untuk
menjaga keharmonisan berkomunikasi juga merupakan suatu bukti unsur sosiologis di sini. Selanjutnya
ungkapan; Kami silahkan pulo untuk makan sirih kek pinang. Kami silahkan pulo untuk merokok. Ikolah
tata caro adat kito yang kito lestarikan adalah bukti nyata adanya bentuk keramahan tuan rumah kepada
para tamu undangan yang datang. Hal ini mengisyaratkan masih terjaganya komunikasi dan silaturahmi
yang baik di tengah-tengah masyarakat Bengkulu yang harus terus dilestarikan, baik oleh penduduk asli
maupun pendatang.
Nilai-nilai yang terkandung dalam petatah-petitih akad nikah Bengkulu ini juga selaras dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam syair dendang adat pernikahan Bengkulu. Diana (2019:40) dalam
penelitiannya tentang Dendang Malam Bimbang Gedang Tepuk Tari Bengkulu menyebutkan bahwa
walaupun kegiatan dendang tersebut merupakan sebuah sarana hiburan tapi juga sarat akan makna
filosofis, religius, dan sosiologis.
KESIMPULAN
Sastra lisan dalam akad nikah di Bengkulu ini ternyata memiliki struktur dan bentuk yang khas namun
tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam bersyair. Ujaran-ujaran dilantunkan dalam bentuk peribahasa
dan pantun dengan pola yang teratur. Tentu menuntut adanya kecakapan berbicara oleh penuturnya.
Selain itu, petatah-petitih dalam akad nikah ini juga menonjolkan ciri khas geografis dan masyarakat
Bengkulu yang tergambar jelas dalam penggunaan diksi pada pantun atau peribahasanya. Tidak hanya
sebagai simbol adat, petatah-petitih ini juga mengandung fungsi konstruktif bagi masyarakat, yakni
mempertegas jati diri masyarakat Bengkulu sekaligus sebagai media pengawas norma-norma bagi
masyarakat. Karena diadakan pada acara akad nikah, maka sastra lisan ini terkesan sakral sehingga tidak
mengandung unsur hiburan. Tentu budaya ini perlu dilestarikan agar eksistensinya tetap terus terjaga dari
generasi ke generasi.
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KESADARAN MASYARAKAT DI DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA DALAM
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ABSTRAK
Artikel ini merupakan kegiatan Pengabdian Masyarakat secara Mandiri yang dilaksanakan di Distrik
Heram Kota Jayapura. Distrik Heram merupakan wilayah Pemerintahan Kota Jayapura yang
merupakan salah satu Distrik atau Kecamatan yang menjadi sorotan dan pemantauan Tim Gugus
Covid-19 Kota karena tingkat masyarakat yang terkonfirmasi Positif Covid-19 sedikit mengalami
peningkatan. Masyarakat di lingkungan Distrik atau Kecamatan ini sebagian besar adalah masyarakat
asli Port Numbay atau kota Jayapura asli dan masyarakat pegunungan yang berdomisili di lingkungan
Distrik ini. Menurut catatan Tim Gugus Covid-19 Kota Jayapura bahwa tingkat kesadaran menggunakan
masker masih sangat rendah, sehingga permasalahan ini menjadi suatu problem tersendiri bagi pihak
Tim Gugus dan Distrik Heram untuk dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat dalam menggunakan
masker. Pendekatan dan fasilitas telah disiapkan oleh pemerintah setempat namun bagian ini tidak dapat
memengaruhi kesadaran Masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan secara khusus menggunakan
masker. Pendekatan kearifan lokal dalam meningkatkan protokol kesehatan boleh dikata belum tersentuh
di lingkungan Kota Jayapura. Jika kita memperhatikan proses interaksi masyarakat di kota Jayapura dan
Papua sekitarnya maka mereka lebih cenderung dominan dalam menggunakan bahasa daerah mereka
manakala mereka berkomunikasi dengan sesama penutur karena mereka merasa nyaman berkomunikasi
sesama penutur yang ada. Kegiatan ini menggunakan pendekatan tindak tutur direktif yang ingin
memengaruhi masyarakat lokal untuk sadar mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker
dalam Bahasa daerah, sehingga bentuk data yang digunakan adalah data dalam bentuk ajakan atau
direktif menggunakan masker dengan Bahasa lokal. Data yang ada kemudian dituangkan dalam sebuah
video singkat dengan pendekatan muatan lokal yang ada di Kota Jayapura. Ada 6 perwakilan Bahasa
daerah yang digunakan sebagai representasi masyarakat yang ada di Kota Jayapura yaitu
Bahasa,Tobati, Bahasa Nafri, Bahasa Skow, Bahasa Sentani, Bahasa Lani dan Bahasa Mee. Sebagai
kesimpulan dari kegiatan ini adalah masyarakat lokal jauh lebih tertarik dalam mematuhi protokol
kesehatan karena masyarakat Papua sangat tersentuh di dalam memperhatikan arahan menggunakan
masker dalam bahasa daerah mereka. Hal yang paling penting yang ditemukan dalam kegiatan ini
adalah masyarakat Papua baru pertama kali melihat dan membaca slogan dan ajakan mematuhi protokol
kesehatan dalam bahasa daerah mereka. Strategi ini tentunya akan menjadi rekomendasi awal bagi kami
untuk merekomendasikan penggunaan bahasa daerah dalam kontek permasalahan yang ada di Jayapura
atau Papua secara keseluruhan, sehingga diharapkan kerangka Nasionalisme dalam konteks kearifan
lokal Papua dapat tercapai secara signifikan.
Kata Kunci: Arahan Direktif, Covid-19, Kota Jayapura
PENDAHULUAN
Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai
berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat
menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute
Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang
belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan
SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian
menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta
ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum
diketahui.
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Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti
demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari.
Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal,
dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah
demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat
pneumonia luas di kedua paru.
Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak
diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina
mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus
(coronavirus disease, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia bahkan Public Health Emergency of
International Concern (KKMMD/PHEIC).
Penambahan kasus COVID – 19 di Papua secara khusus di Kota Jayapura terus mengalami
peningkatan secara signifikan , data dari Tim Gugus Covid per tanggal 15 Juli 2020 (Sumber: Satgas
Pencegahan Penanggulangan Infeksi Covid-19 Provinsi Papua), menunjukkan bahwa Kota Jayapura yang
positif sebanyak 1.449, dirawat sebanyak 987, sembuh 443 dan meninggal dunia 19 orang, tentunya data
ini terus mengalami peningkatan setiap hari secara khusus yang positif Covid-19. Tingkat penyebaran
Covid-19 di Papua sebanyak 18 Kabupaten/Kota yaitu (Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Jayapura,
Biak Numfor, Keerom, Nabire, Jayawijaya, Boven Digoel, Merauke, Sarmi, Kep. Yapen, Mamteng,
Supriori, Yalimo,Waropen, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Tolikara dan Pegunungan Bintang.
Berdasarkan data yang ada di atas maka kami berupaya mengambil bagian dalam meminimalkan
proses penyebaran Virus Covid-19 dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi
protokol Kesehatan demi untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 secara khusus di lingkungan Kota
Jayapura. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Mandiri ini berpusat pada konsep tuturan Direktif yang
terbentuk dalam Bahasa lokal pada sebuah media digital yang dapat lebih mudah untuk dipahami dan
menarik untuk diperhatikan. Pendekatan kearifan lokal menjadi orientasi kegiatan ini, dimana semua
bentuk ajakan untuk mengetahui protokol kesehatan ditransformasikan ke dalam Bahasa Daerah, sehingga
pembaca yang mengetahui bahasa tersebut memiliki suatu ikatan emosional dalam menerima pesan
protokol kesehatan yang ada. Konsep ini belum ditemukan di Kota Jayapura dan kebanyakan anjuran
protokol kesehatan lebih banyak ditulis dalam Bahasa Indonesia baik dalam dialek atau slogan dalam
konsep Bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh dialek Papua, misalnya “Ayo torang jaga diri dengan
menggunakan masker”. Kondisi inilah yang melatarbelakangi kegiatan Pengabdian Mandiri ini, sehingga
bagian dari kegiatan ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran akademisi bagi pihak pemerintah Kota
Jayapura secara khusus bagi Tim Gugus Covid Kota Jayapura – Papua, sehingga kesadaran menggunakan
masker bagi para masyarakat Kota Jayapura terus meningkat dan dapat meminimalkan penyebaran Covid
yang mematikan ini.

Gambar 1. Foto bersama Pihak Distrik Heram Dan Pihak Kelurahan Kota Jayapura
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METODOLOGI
Kegiatan ini menggunakan pendekatan tindak tutur direktif yang ingin memengaruhi masyarakat lokal
untuk sadar mematuhi protocol kesehatan dengan menggunakan masker dalam bahasa daerah. Ada 6
perwakilan bahasa daerah yang digunakan sebagai representasi masyarakat yang ada di Kota Jayapura
yaitu Bahasa Tobati, Bahasa Nafri, Bahasa Skow, Bahasa Sentani, Bahasa Lani dan Bahasa Mee. Bahasa
Tobati, Nafri, Skow dan Sentani adalah representasi bahasa lokal yang dituturkan oleh masyarakat asli di
kota dan kabupaten Jayapura, sedangkan Bahasa Lani dan Bahasa Mee adalah representasi masyarakat
dari pegunungan Papua yang berdomisili di kota dan kabupaten Jayapura. Data ajakan menggunakan
masker dalam bahasa lokal yang sesuai dengan karisma budaya lokal setempat kemudian didesain dalam
sebuah spanduk dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah media digitalisasi video yang tetap
mempertahankan nuansa tampilan budaya setempat. Data diperoleh dari perwakilan responden penutur
asli untuk mengetahui sejauh mana bentuk ungkapan direktif atau ajakan dalam menggunakan masker
bagi orang Papua.
ANALISIS
Adapun bentuk tuturan direktif berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di
Distrik Heram Kota Jayapura dalam situasi Covid-19 adalah sebagai berikut:
Tuturan direktif Bahasa Tobati

Tururan direktif Bahasa Nafri

Tuturan direktif Bahasa Skow

64

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar,18-20 Agustus 2021

Tuturan direktif Bahasa Sentani

Tuturan direktif Bahasa Mee/Paniai

Tuturan direktif Bahasa Lani

KESIMPULAN
Hasil kegiatan pengabdian Masyarakat secara mandiri dengan judul “Sosialisasi media digital tuturan
direktif berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di distrik Heram dalam situasi
Pandemi Covid-19” menunjukkan hasil yang cukup mendapatkan perhatian khusus bagi pihak mitra yaitu
para ISN yang berada dalam lingkungan pemerintahan Distrik Heram Kota Jayapura dan bahkan
masyarakat setempat yang dapat melihat data digitalisasi yang telah kami buat. Kesimpulan yang kami
dapat disimpulkan bahwa media digitalisasi dalam bentuk seperti ini belum perna dilihat secara khusus
dalam konteks pandemi sekarang ini, sehingga kegiatan yang telah kami lakukan bersama dengan
perwakilan rekan mahasiswa dapat memberikan sesuai hal yang cukup positif bagi masyarakat setempat.
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PERGESERAN BAHASA BURU DIALEK RANA PADA RANAH KELUARGA DI DESA
WAMLANA KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU
Erniati
Peneliti Kantor Bahasa Maluku
erniatikemdikbud@gmail.com
ABSTRAK
Bahasa Buru diidentifikasi oleh Tim Pemetaan Badan Bahasa sebagai bahasa tersendiri. Bahasa Buru
dituturkan di semua wilayah di Pulau Buru termasuk oleh masyarakat di Desa Wamlana Kecamatan
Fena Leisela, Kabupaten Buru dan Desa Fogi, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan,
Provinsi Maluku. Penggunaan bahasa Buru sudah mengalami pergeseran ke Bahasa Melayu Ambon.
Selayaknya, kajian mengenai vitalitas/daya hidup bahasa Buru di seluruh wilayah persebarannya harus
dilakukan untuk memetakan tingkat daya hidupnya di tiap wilayah tutur itu. Tulisan ini akan
menggambarkan kondisi penutur bahasa Buru dialek Rana di Desa Wamlana tentang pergeseran
pemakaiannya di ranah keluarga. Fokus permasalahan pada kajian ini adalah bagaimana peran orang
tua dalam ranah keluarga memengaruhi penggunaan bahasa Buru terhadap keberlanjutan penggunaan
bahasa antargenerasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolinguistik dengan metode deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara yang dilengkapi
dengan pencatatan dan perekaman. Peneliti mewawancarai informan dan mencatat
percakapan-percakapan yang terjadi dalam rumah tangga dengan memisahkan topiknya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Daerah di Desa Wamlana di ranah keluarga sudah mengalami
pergeseran karena beberapa percakapan yang terjadi menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan
bahasa Buru oleh orang tua dalam ranah keluarga secara signifikan sangat memengaruhi terjadinya
pergeseran penggunaan bahasa daerah antargenerasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui situasi
kebahasaan bahasa Buru dalam ranah keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran
penggunaan bahasa Buru dalam ranah keluarga yang digunakan di Desa Wamlana sudah mengalami
pergeseran. Anak-anak Wamlana sudah tidak fasih berbahasa daerah.
Kata Kunci: pergeseran bahasa, sikap, ranah keluarga, bahasa Buru, dialek Rana
PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang melimpah dan
diakui dunia. Pesona budaya Indonesia sangat diminati oleh dunia karena keberagamannya termasuk
bahasanya. Setiap etnis/suku memiliki ciri khas budaya sendiri-sendiri dengan bahasa yang berbeda-beda.
Khazanah linguistik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sungguh luar biasa. Selain bahasa persatuan
yaitu bahasa Indonesia, di negeri ini memiliki ratusan bahasa daerah (bahasa ibu) dan masih digunakan
sebagai sarana komunikasi bagi para penuturnya, baik di dalam suatu wilayah geografis maupun di
luarnya. Namun, fenomena yang terjadi sekarang bahasa daerah tidak lagi menjadi menarik dituturkan
oleh generasi muda karena berbagai alasan. Kondisi ini tentu saja memprihatinkan di mana tidak ada lagi
penekanan penggunaan bahasa daerah di ranah keluarga. Hal ini terjadi pada semua penutur bahasa
daerah di Indonesia, termasuk penggunaan bahasa Buru dialek Rana yang ada di Pulau Buru, Provinsi
Maluku. Tulisan ini akan menggambarkan kondisi penutur bahasa daerah di Desa Wamlana, Kecamatan
Fena Lisela, Kabupaten Buru tentang pergeseran pemakaian bahasa Buru di ranah keluarga.
Kondisi bahasa Buru saat ini tidak berbeda jauh dengan bahasa-bahasa daerah lain di Indonesia
yang begitu memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penutur aktif. Masyarakat tidak lagi
bangga menggunakan bahasa daerah sebagai identitasnya dan sudah tergerus oleh perkembangan
teknologi. Bahasa Buru termasuk tiga bahasa besar yang dituturkan oleh masyarakat Pulau Buru, Maluku.
Meskipun demikian, di beberapa wilayah tuturnya bahasa Buru mengalami penurunan daya hidup yang
diakibatkan penurunan jumlah ranah penuturan. Palupi (2017:44), dalam kajiannya mengenai vitalitas
bahasa Buru, menyebutkan bahasa Buru yang dituturkan di Desa Fogi, Kecamatan Kepala Madan,
Kabupaten Buru Selatan berada pada tahap terancam punah karena penutur sudah tidak lagi
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menggunakannya dalam aktivitas komunikasi sehari-hari. Bahasa Buru di Desa Fogi telah mengalami
pergeseran ke bahasa Melayu Ambon.
Kajian mengenai pergeseran bahasa Buru di seluruh wilayah persebarannya perlu dilakukan
untuk melihat pergeseran penggunaannya di tiap wilayah tutur itu. Gambaran yang komprehensif
mengenai pergeseran dan pemertahanan bahasa Buru di Pulau Buru akan memudahkan pemangku
kepentingan dalam membuat kebijakan yang tepat terkait perlindungan dan pelestarian bahasa daerah.
Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan melihat pergeseran Bahasa Buru dialek Rana di ranah keluarga yang
dituturkan di Desa Wamlana, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru berdasarkan kajian
sosiolinguistik.
Pergeseran bahasa berkenaan dengan pemertahanan bahasa oleh masyarakat tutur. Sebuah bahasa
dapat dikatakan bertahan apabila bahasa itu digunakan sebagai alat komunikasi di dalam berbagai konteks
sosial atau di setiap ranah komunikasi, dan yang paling utama adalah ranah keluarga. Ranah keluarga
merupakan ujung tombak pemertahanan bahasa daerah setiap wilayah tutur.
Bahasa Buru yang akan dibahas dalam kajian ini, dianggap menarik karena bahasa Buru
merupakan salah satu bahasa daerah dari 132 bahasa daerah di Maluku, yang diidentifikasi oleh Summer
Institute of Linguistics (SIL) sebagai bahasa yang masih aktif digunakan oleh penuturnya. Bahasa Buru
juga masih digunakan sebagai bahasa pergaulan untuk kalangan anggota masyarakat pada usia tertentu
dan sekaligus sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan upacara adat, perkawinan, pelantikan Raja, seni
budaya, upacara keagamaan, dan lainnya.
Dalam perkembangannya, bahasa Buru sebagai bahasa ibu yang selama ini digunakan sebagai
alat komunikasi cenderung mengalami penurunan pada kalangan usia penduduk tertentu. Pengamatan
lapangan menunjukkan bahwa, penduduk yang berusia 30 tahun ke bawah hampir tidak menggunakan
bahasa ibu untuk berkomunikasi, sedangkan penduduk yang berusia 30 tahun ke atas masih menggunakan
bahasa Buru untuk berkomunikasi. Kondisi yang terjadi seperti ini menunjukkan bahwa akibat paling
nyata yaitu terjadinya penurunan dalam penggunaan bahasa Buru pada penduduk yang berusia 30 tahun
ke bawah yang cenderung menggunakan bahasa Melayu-Ambon, maupun bahasa Indonesia untuk
berkomunikasi karena intensitas interaksi dengan orang luar makin lancar.
Hal lain yang turut berpengaruh juga yaitu di Desa Wamlana, Kecamatan Fena Lisela sudah
banyak orang luar yang datang ke daerah ini. Masyarakat pendatang di daerah ini baik yang telah menetap
sebagai penduduk desa Wamlana karena perkawinan maupun yang belum menetap sebagai penduduk
karena memiliki aktivitas untuk mencari nafkah sehingga mereka bekerja sebagai pedagang. Kondisi yang
sementara ini dihadapi oleh masyarakat yaitu mereka berada dalam suatu dinamika yang
mengkhawatirkan apabila masyarakat tidak memiliki pola pemertahanan bahasa yang baik, sehingga pada
suatu waktu penggunaan bahasa Buru dapat saja punah sama sekali. Fenomena lain yang tampak juga
yaitu, cara pewarisan bahasa dari generasi tua kepada generasi muda yang sementara mengalami
hambatan karena cara membiasakan bahasa Buru, pembelajaran, sosialisasi, dan kurang adanya
kepedulian dari anggota masyarakat terutama di ranah keluarga. Kurangnya kepedulian pada kalangan
orang tua maupun anak-anak sebagai generasi penerus menyebabkan bahasa Buru bisa terpinggirkan dari
bahasa Melayu-Ambon, maupun bahasa Indonesia.
Kondisi yang sedang berlangsung seperti ini dikhawatirkan pada waktu tertentu masyarakat Desa
Wamlana tidak dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Buru secara baik dan benar.
Perkembangan yang cukup mengkhawatirkan di masa depan yaitu, kondisi sosial masyarakat yang
heterogen karena masuknya masyarakat pendatang, kuatnya kontak budaya dengan dunia luar sehingga
penggunaan bahasa Buru makin menurun. Untuk itu usaha memahami pemertahanan bahasa Buru oleh
masyarakat Desa Wamlana serta mekanisme pewarisan bahasa Buru bagi penuturnya adalah penting,
karena bahasa Buru merupakan identitas yang dapat memberikan penguatan pada solidaritas, interaksi,
dan sebagainya.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana
pola pemertahanan bahasa Buru di lingkungan keluarga, apakah telah mengalami pergeseran, serta
bagaimana strategi atau upaya pewarisan dalam melestarikan penggunaan bahasa Buru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemertahanan bahasa Buru di lingkungan keluarga,
mengetahui fenomena pergeseran bahasa Buru di ranah keluarga, dan mengetahui upaya pewarisan
bahasa Buru. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dan para tokoh adat di
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Kabupaten Buru sekaligus sebagai peringatan dini terhadap ancaman kepunahan bahasa Buru sehingga
dapat membangkitkan kembali semangat dan kesadaran masyarakat penutur bahasa Buru di ranah
keluarga untuk mempertahankan bahasa tersebut sebagai warisan leluhur.
Menurut Siregar dkk dalam Tamrin (2014) pengkajian pemertahanan bahasa dan pergeseran
bahasa biasanya mengarah kepada hubungan di antara perubahan dan kemantapan yang terjadi pada
kebiasaan berbahasa dengan proses psikologis, sosial dan budaya yang sedang berlangsung pada saat
masyarakat bahasa yang berbeda berhubungan satu sama lain. Pemertahanan bahasa merupakan ciri khas
masyarakat dwibahasa atau multibahasa yang dapat terjadi pada masyarakat yang diglosik, yaitu
masyarakat yang mempertahankan penggunaan beberapa bahasa untuk fungsi yang berbeda pada ranah
yang berbeda pula. Sementara itu, ranah penggunaan bahasa adalah susunan situasi atau cakrawala
interaksi yang pada umumnya di dalamnya digunakan satu bahasa. Dalam hal ini, ranah adalah
lingkungan yang memungkinkan terjadinya percakapan yang merupakan kombinasi antara partisipan,
topik, dan tempat (misalnya keluarga, pendidikan, tempat kerja, keagamaan, dsb.). Ranah yang menjadi
pusat perhatian dalam penelitian ini adalah ranah keluarga.
Selanjutnya, Sumarsono (2008:204) menggunakan istilah ranah untuk domain, dikatakan bahwa
ranah itu merupakan konstelasi antara partisipan (sekurang-kurangnya dua orang) lokal dan topik.
Misalnya, seorang pembicara di dalam rumahnya membicarakan masalah kemalasan anaknya pergi ke
sekolah dengan anggota keluarganya, pembicara tersebut dikatakan berada dalam ranah keluarga. Lebih
lanjut dikatakan bahwa analisis ranah berkaitan dengan diglosia, karena ada beberapa ranah yang lebih
formal daripada yang lain.
Fokus penelitian adalah penggunaan bahasa dalam ranah keluarga karena ranah keluarga biasanya
dijadikan indikator pemertahanan atau pergeseran bahasa ibu. Ranah keluarga berkaitan dengan pola-pola
hubungan komunikasi antara anggota keluarga, yaitu kakek/nenek, ayah/ibu, kakak/adik, putra/putri dan
suami/istri dalam berbagai topik pembicaraan. Untuk melengkapi kajian tersebut, digunakan pula teori
Platt (1977) yang berpendapat bahwa dimensi identitas sosial merupakan faktor yang dapat memengaruhi
penggunaan bahasa dalam masyarakat dwibahasa atau multibahasa. Dimensi itu mencakup umur, jenis
kelamin, pekerjaan dan pendidikan. (Tamrin, 2014: 403-412).
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penulis mencoba meneliti pemakaian bahasa Buru di ranah
keluarga. Data penelitian ini diambil langsung dari penutur bahasa Buru di lingkungan keluarga. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak melalui teknik observasi dan
rekaman. Data diambil berupa pendapat beberapa masyarakat sebagai informan tentang pandangan
mereka terhadap penggunaan bahasa Buru di Lingkungan keluarga. Proses analisis data pada penelitian
ini melalui dilakukan dengan memilah pendapat informan terhadap penggunaan Bahasa Buru di lokus
penelitian.
PEMBAHASAN
Bahasa Buru di Ranah Keluarga
Pola penggunaan bahasa dalam ranah keluarga dalam penelitian ini ditinjau dari hubungan-peran. Ranah
keluarga ini menyangkut pola-pola hubungan komunikasi antara anggota keluarga. Topik pembicaraan
dalam ranah keluarga biasanya menyangkut seluruh aspek kehidupan dalam keluarga. Ranah keluarga
juga biasanya dijadikan indikator bagi sebuah bahasa ibu apakah dalam keadaan bertahan atau bergeser ke
bahasa lain. Ranah keluarga sangatlah berperan dalam proses pewarisan atau pelestarian pada sebuah
bahasa daerah, tidak terkecuali bahasa Buru.
Lokasi penelitian ini di Desa Wamlana, Kecamatan Fena Lisela, Kabupaten Buru. Oleh karena
itu pada pembahasan berikut peneliti menampilkan kutipan berdasarkan informan kedua negeri tersebut.
Peneliti mewawancarai beberapa informan baik anak-anak maupun orang dewasa dalam keluarga. Hal
ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pergeseran penggunaan bahasa Buru berdasarkan di ranah
keluarga secara keseluruhan.
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Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap informan tersebut ditemukan dan tercatat
pendapat informan terhadap situasi penggunaan bahasa Buru. Penjelasan informan bahwa yang masih
menggunakan bahasa Buru dalam lingkungan keluarga adalah orang tertentu. Bahasa Buru masih
digunakan berkomunikasi oleh suami istri yang masih pasih. Namun tidak lagi digunakan kepada
anak-anak mereka. Kondisi penggunaan bahasa Buru oleh anak-anak di ranah keluarga dapat dilihat pada
petikan wawancara dengan seorang anak yang menjadi informan di Desa Wamlana, yaitu:
Kalo katong bicara deng sesama orang tua, katong masih pake bahasa Buru dan bahasa
Indonesia. Tapi kalo bicara deng anak-anak su seng lai menggunakan bahasa Buru, Ibu. Kami
pake bahasa Indonesia sa. Hari-hari di rumah lebih banyak dengan bahasa Indonesia. Dulu-dulu
boleh jaman taung 70 sampe 80-an semua masih pasih pake bahasa daerah. anak skrang su
susah pake bahasa (Raja Wamlana, 2021).
Kutipan wawancara di atas menunjukkan situasi dan kondisi penggunaan bahasa Buru di
lingkungan keluarga oleh orang tua. Pak Raja sebagai orang tua dan kepala keluarga mengungkapkan
bahwa penggunaan bahasa Buru tidak menjadi prioritas di ranah keluarga. Bahasa Buru tidak aktif lagi
digunakan sebagai alat komunikasi setiap saat dalam lingkungan keluarga. Komunikasi mereka lebih
banyak terjalin dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Ambon. Kondisi seperti ini
dipertegas lagi oleh informan lain yang juga sebagai kepala keluarga. Kondisi tersebut terlihat pada
kutipan wawancara berikut.
Kalau di rumah, katong su jarang pake lagi bahasa Buru, Ibu. Sehari-hari kami pakai bahasa
Melayu Ambon. Kalau dengan mama dan istri sekali-kali kami menggunakan bahasa. Sudah
lama sekali kami memang pake bahasa Melayu Ambon sa. Tapi, sebenarnya kami masih
mengerti. Cuma tidak terbiasa sa. (Wawancara dengan Bapak Ali Hentihu)
Penelitian ini juga mewawancarai ibu rumah tangga yang merupakan komponen dari penggunaan
bahasa Buru di ranah keluarga. Berikut petikan wawancaranya.
Beta seng pernah sekolah, sehari-hari sebagai ibu rumah tangga saja. Suami saya juga orang
Buru. Kalau kita bicara bahasa, Beta masih menggunakan bahasa Buru jika berbicara dengan
bapaknya. Karena katong dua saja yang masih bisa. Orang tua saya dari dulu mengajarkan kami
bahasa Buru. Dan kalau ada orang yang datang ke rumah yang umurnya sekitar 40 tahun atau
lebih tua di atas saya, kami juga masih memakai bahasa Buru, kalau sudah lebih muda sudah
seng lai.jika berbicara dengan anak-anak lebih banyak menggunakan bahasa Melayu Ambon .
Sekali-kali menggunakan bahasa Buru tetapi kadang anak-anak menjawab bahasa Melayu
Ambon (Wawancara dengan Ibu Ju Pelu, Ibu Rumah Tangga, Buru Lama, 2019).
Berdasarkan kutipan wawancara tersebut diatas, informan mengemukakan bahwa Dikemukakan
bahwa penggunaan bahasa Buru di lingkungan keluarga masih digunakan jika komunikasinya antara
suami dan istri dan keduanya berasal dari penutur bahasa Buru. Jika komunikasinya dengan anak-anak
sudah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Ambon. Ini menunjukkan bahwa bahasa Buru
sudah mengalami pergeseran untuk generasi muda di lingkungan keluarga. Pernyataan tersebut didukung
pula dengan kutipan wawancara yang diungkapkan oleh informan lain berikut ini.
Kami di rumah masih menggunakan bahasa Buru kalau sama bapaknya. Tetapi sama anak-anak
sudah jarang sekali. Kalau kami menggunakan bahasa Buru, mereka menjawab bahasa Melayu
Ambon. Anak-anak sekarang lebih senang menggunakan bahasa Indonesia karena dari kecil
bahasa daerah tidak terlalu diajarkan sama mereka.
Pergeseran penggunaan bahasa Buru juga disebabkan karena profesi penutur. Hal ini terlihat pada
kutipan wawancara dengan informan yang berprofesi sebagai tenaga pendidik.
Saya lulusan FKIP Unpatti. Kemudian saya jadi guru. Suami saya pengusaha.
Sehari-hari saya sama suami kalau di rumah sekali-kali menggunakan bahasa Buru.
Tapi tidak terlalu sering karena sepertinya lebih gampang menggunakan bahasa
Indonesia. apalagi anak-anak. Sangat jarang kami berkomunikasi dengan mereka
memakai bahasa Buru sebelum akhirnya kami tinggal di sini, kami memang tugas di
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luar daerah Wamlana jadi otomatis kami menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak
daripada bahasa daerah. Padahal sebenarnya penguasaan bahasa daerah sangat
penting buat anak-anak. Anak-anak bisa mengenal bahasanya berarti bisa juga
mengenal budayanya.sebaiknya bahasa Buru tetap harus digunakan dalam kehidupan
sehari-hari supaya bahasa ini tidak punah.
Berdasarkan kutipan tersebut di atas, informan mengatakan bahwa penggunaan bahasa Buru di
lingkungan keluarga tidak digunakan secara aktif. Bahasa Buru tidak lagi digunakan di rumah sebagai
bahasa pengantar sehari-hari untuk berkomunikasi. Kondisi ini terjadi karena lingkungan. Penutur
bertugas dan bermukim lama di luar negeri Wamlana yang secara otomatis bahasa daerah tidak digunakan
sebagai bahasa sehari-hari karena lingkungannya yang heterogen. Situasi tersebut juga sangat
memengaruhi pergeseran penggunaan bahasanya.
Hal yang sama dikemukakan oleh informan lain tentang penggunaan bahasa Buru di lingkungan
keluarga. Pada dasarnya bahasa Buru masih digunakan dalam lingkungan keluarga untuk kalangan
tertentu dengan umur 40 tahun ke atas, jika penutur bahasa Buru menetap di Negeri Buru. Hal ini
diungkapkan oleh berikut paparan hasi wawancara dengan Ibu Hani Waulat, berumur 40 tahun berikut ini.
Kami masih menggunakan bahasa Buru di rumah. Meskipun saya sudah berumah tangga, saya
masih tinggal di rumah orang tua. Orang tuaku masih aktif berbahasa Buru, jadi kami juga
otomatis harus mengikuti bahasa antuwa. Antuwa seng pernah bahasa Indonesia sama kami jika
berkomunikasi. dulu waktu saya Sekolah dan tinggal di Ambon, saya sehari-hari menggunakan
bahasa Indonesia. dan sepertinya bahasa Buru juga tidak lancar. Sekarang karena sudah tinggal
di kampung dan masih tinggal serumah orang tua, bahasa Buru saya semakin baik.saya senang
masih bisa berbahasa daerah.
Berdasarkan uraian beberapa Informan di atas, peneliti melihat bahwa proses pemertahanan
bahasa Buru di negeri Wamlana pada ranah keluarga agak berbeda diantara penutur. Bahasa Buru masih
digunakan di ranah keluarga oleh penutur berdasarkan lingkungannya, jika dalam keluarga tersebut
berumur 40 tahun ke atas dan masih menggunakan bahasa Buru. Namun penggunaan bahasa Buru oleh
orang tua tidak lagi diwariskan kepada generasi mudanya (anak-anak) yang serumah. . Faktor yang
menyebabkan pergeseran tersebut karena situasi dalam keluarga yang tidak mendukung penggunaan
bahasa Buru dengan baik. Selain itu, tidak adanya kesadaran penutur terhadap pentingnya pelestarian
bahasa daerah.
Pergeseran Bahasa Buru
Dalam studi pemertahanan dan pergeseran bahasa, ranah keluarga sering disebut sebagai benteng terakhir
yang menentukan nasib keberlangsungan sebuah bahasa. Keluarga sesungguhnya merupakan tempat
berlangsungnya pewarisan keberlangsungan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Orang tua ke anak-anak
mereka, atau dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau dengan kata lain bahwa di lingkungan
keluarga tempat berprosesnya pemertahanan dan pergeseran bahasa daerah. Fisman dalam Tamrin (2014)
mengatakan bahwa bahasa ibu antargenerasi itu “intergenerational mother-tongue continuity”. Di dalam
ranah keluarga atau rumah tanggalah terjadi komunikasi yang intens antara ayah-ibu, adik-kakak, orang
tua-anak, nenek-cucu, dan anggota keluarga yang lain sehingga proses pengalihan bahasa dari generasi
tua ke generasi muda dapat berjalan. Biasanya komunikasi di dalam rumah tangga berkenan dengan
berbagai hal kerumahtanggaan dan berbagai hal persoalan kehidupan lainnya.
Penyebab yang paling besar terjadinya pergeseran penggunaan bahasa Buru pada negeri Buru
Lama dan Buru Messing,di ranah keluarga adalah tidak terjadinya pewarisan secara sistematis kepada
generasi muda dan tidak adanya kesadaran penutur generasi muda akan pentingnya melestarikan bahasa
daerah, Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, penggunaan bahasa daerah semakin hari semakin
tergerus, dan lambat laun akan mengalami kepunahan.
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Strategi Pemertahanan Bahasa Buru
Berbagai upaya yang dilakukan oleh penutur bahasa Buru di Negeri Wamlana di ranah keluarga
diantaranya dengan menggalakkan kembali penggunaan bahasa Buru di setiap di lingkungan keluarga.saat
ini, pemerintah negeri sedang giat-giatnya menyosialisasikan penggunaan bahasa Buru di setiap ranah
terutama di ranah keluarga, Selain itu, Pemerintah negeri mengeluarkan aturan bahwa di setiap
pertemuan negeri harus menggunakan bahasa daerah. Berbagai aktivitas yang dilakukan di lingkungan
setiap ranah tersebut dipantau oleh pemerintah negeri, masyarakat wajib berkomunikasi dengan
menggunakan bahasa Buru di setiap ranah, hal ini membuktikan kepedulian pemerintah negeri terhadap
pelestarian bahasa daerah sebagai identitas etnis.
PENUTUP
Pemertahanan bahasa Buru di ranah keluarga di negeri Wamlana sudah mengalami pergeseran. Bahasa
Buru hanya dituturkan oleh kalangan tertentu yaitu orang tua yang rata-rata berumur 40 tahun ke atas.
Bahasa Buru tidak lagi menjadi bahasa pengantar di ranah keluarga terutama antara orang tua dan
anaknya. faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pergeseran bahasa Buru adalah tidak adanya
pewarisan secara sistematis dari orang tua kepada anaknya dan kurangnya kesadaran generasi muda akan
pentingnya melestarikan bahasa daerah. upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan
mengeluarkan peraturan negeri tentang penggunaan bahasa Buru di setiap ranah yang dimulai di ranah
keluarga. Dengan demikian diharapkan bahasa Buru tetap menjadi identitas etnis Buru sampai kapanpun
dan tentu saja menghindari kepunahan.
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ABSTRAK
Paper ini akan membahas motif penamaan kembang di kecamatan Kertek Wonosobo, Jawa Tengah. Di
Pasar Kertek, Wonosobo, bila orang menyebut kembang leson, kembang krangkadan, kembang borèh,
tidak untuk menyebut satu jenis bunga, tetapi untuk menyebut sejumlah bunga yang sudah diramu menjadi
satu yang dalam paper ini disebut dengan ramuan kembang. Dari penelitian ini ditemukan 14 nama
ramuan kembang. Nama-nama ramuan kembang diberi nama dengan motif seperti berikut: kembang
leson, kembang krakadan, kembang borèh, kembang wangi, kembang telon, kembang macan kerah.
Nama-nama ramuan kembang tersebut tidak dapat dijelaskan semata-mata dari unsur leksikal
pembentuknya. Motif-motif penamaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah: motif penamaan cara
penggunaan misalnya kembang gebyuran, motif tujuan misalnya kembang leson; motif jumlah unsurnya,
misalnya kembang telon; motif warna kembang unsurnya, misalnya kembang putihan
Kata Kunci: ramuan kembang, Kertek, motif penamaan
PENDAHULUAN
Kata kembang dalam bahasa Jawa memiliki padanan dengan kata bunga dalam bahasa Indonesia. Kata
tersebut tidak hanya memiliki konotasi indah, tetapi kata tersebut (dan subordinatnya) dalam kedua
bahasa secara metaforis digunakan untuk menggambarkan perasaan, keindahan, romantika, cinta, kasih,
dan berbagai jenis perasaan yang lain. Ungkapan hatinya berbunga-bunga, bukit berbunga, bunga-bunga
kasih, adalah salah beberapa contoh penggunaannya. Dalam bahasa Jawa, kembangé wong ngimpi
‘bunganya orang tidur’, kembang lambé ‘buah bibir’, kembang setaman ‘bunga taman’ merupakan contoh
yang mirip.
Orang Barat mempunyai ungkapan “Say it with flower”. Segala perasaan dapat diungkapkan dengan
bunga. Bunga digunakan untuk menyampaikan perasaan cinta, sedih, gembira, di samping menggunakan
bahasa. Bunga dengan warna tertentu digunakan untuk menyatakan perasaan tertentu. Warna putih untuk
menyatakan suci, warna merah menyatakan gembira, ungu menyatakan sedih, dan seterusnya. Bunga
tanpa kata-kata sudah menyampaikan makna.
Dalam makna yang sedikit berbeda, orang Indonesia juga menggunakan bunga untuk upacara
tertentu. Dari aspek estetik kembang ‘bunga’ digunakan untuk hiasan seremonial seperti dalam upacara
perkawinan, upacara kematian, peresmian. Mimbar-mimbar, upacara adat, seremonial formal, bunga
dirangkai untuk membuat suasana keindahan, menghormati, dan menjunjung tinggi upacara maupun
pejabat yang akan menyambut atau orang yang dirayakan. Tanpa hiasan bunga suasana menjadi hambar,
tidak meriah, tidak ada penghormatan. Tanaman bunga juga dipakai untuk menghiasi taman supaya indah.
Berbagai kombinasi jenis bunga, warna bunga, dan dedaunan di taman ditata semata-mata untuk
mencapai keindahan dengan tujuan siapapun yang berada di sekitarnya dan memandang tatanan bunga itu
menjadi terhibur.
Di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, rangkaian bunga tidak hanya
digunakan untuk menciptakan nuansa keindahan, tetapi digunakan untuk kesehatan. Kombinasi jenis
bunga-bunga tertentu diramu dipercaya dapat menolak rasa lesu, menolak segala jenis gangguan makhluk
halus, dan yang lain. Ramuan tersebut secara kebahasaan diberi nama kembang ‘bunga’ sehingga
ungkapan kembang leson, kembang telon, kembang borèh, kembang setaman bukan merupakan nama
spesies bunga tetapi merupakan ramuan bunga. Nama-nama tersebut tidak mengacu ke satu spesies bunga
seperti kembang mawar, kembang sepatu, kembang kertas, tetapi nama ramuan bunga tersebut mengacu
ke sejumlah kembang yang diramu dan dengan cara-cara, dan tujuan tentu. Walaupun ramuan kembang
tersebut bertujuan untuk memulihkan kesehatan, tetapi jenis ramuan tersebut tidak masuk dalam
inventarisasi tanaman obat (lihat Wardana, 2015; Lestaridewi, 2018; Slamet & Andarias, 2018).
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Nama kembang leson memiliki unsur leksikal kembang ‘bunga’ dan leson ‘bersifat lesu’.
Kelompok kata berunsur nomina adjektiva tersebut tidak dapat dimaknai secara gramatikal ‘bunga yang
lesu/ atau layu’. Secara semantis kelompok kata tersebut dapat dianggap sebagai composites (Nida, 1975:
115), kelompok kata yang intinya masih sama secara keseluruhan tetapi atributnya tidak cukup untuk
menentukan makna ekspresi secara keseluruhan. Penamaan ramuan tersebut tidak bisa dimaknai dari
unsur leksikal yang membentuknya, tetapi akan menjadi sangat berarti bila dimaknai dalam konteks
budaya yang lebih luas, atau secara etnolinguistik (Folley, 1994).
Paper ini akan akan menginventarisasi nama-nama ramuan bungan yang ada di Kertek
Wonosobo, dan mencari motif penamaan. Inventarisasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk
menentukan berbagai motif penamaan yang muncul. Motif-motif penamaan digunakan untuk membuat
deskripsi bahasa yang tidak sepenuhnya mengikuti kaidah gramatikal.
METODOLOGI
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif tentang penamaan ramuan bunga. Data utama adalah data
lingual berupa nama-nama bunga. Data tersebut disertai data yang berupa artefak berupa benda ramuan
bunga yang diperjualbelikan di pasar Kertek.
Untuk memperoleh data tersebut, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi pasar Kertek,
Wonosobo. Data linguistik diperoleh dengan cara menyimak percakapan para pedagang dengan
pengguna/pembeli ramuan kembang. Dalam menyimak percakapan, peneliti juga terlibat dalam
percakapan (simak bebas libat cakap) untuk membangkitkan data dan memperjelas informasi tentang data
penelitian. Percakapan tersebut direkam secara tersembunyi sehingga dialog terjadi secara natural.
Rekaman tersebut ditranskrip pada bagian-bagian penting yang menyangkut data yang diteliti. Di
samping itu, peneliti juga mewawancarai pengguna ramuan kembang dan orang-orang yang percaya
terhadap fungsi ramuan kembang tersebut.
Data yang berupa artefak difoto, dan diidentifikasi unsur-unsurnya. Peneliti membeli/melihat
jenis-jenis ramuan bunga dan membuka dan mengamati unsur-unsur jenis bunga yang ada di dalamnya.
Nama ramuan bunga dan unsur-unsurnya dicatat.
Motif penamaan dirumuskan dari penggunaan ramuan bunga. Ramuan bunga tersebut tidak
memiliki pedoman penggunaan/ cara pemakaian seperti obat. Pedoman penggunaan bisa diperoleh
dengan mewawancarai penjual dan/ atau penggunanya tentang cara dan manfaat ramuan tersebut. Motif
penamaan dirumuskan dari hasil wawancara dan berdasarkan makna leksikal yang digunakan.
ANALISIS
Penamaan terhadap suatu benda tidak terlepas dari bahasa yang digunakan oleh masyarakat pemilik.
Bahasa memiliki peran sebagai media bagi masyarakat seperti untuk memberikan nama terhadap suatu
hal atau benda. Penamaan ramuan dalam kepercayaan masyarakat Kecamatan Kertek Kabupaten
Wonosobo diciptakan sendiri oleh masyarakat pemilik. Penciptaan nama terhadap ramuan tersebut
didasarkan pada orientasi dari beberapa aspek.
Penelitian ini menemukan 14 jenis ramuan kembang. Keempat belas ramuan kembang tersebut
adalah kembang leson, kembang sawanan, kembang krangkadan, kembang boreh, kembang wangi,
kembang telon, kembang macan kerah, kembang ngantèn, kembang sepitan, kembang ari-ari, kembang
piton, kembang gebyuran, kembang setaman, kembang putihan.
Motif penamaan ramuan didasarkan pada cara penggunaan ramuan, gejala atau penyakit yang
ingin dihilangkan, fungsi, jumlah komponen ramuan, jenis-jenis komponen yang terdapat dalam ramuan
tersebut, dan bentuk metaforis. Dari empat belas nama tersebut, motif penamaan ramuan dikelompokkan
menjadi enam. Adapun Motif penamaan ramuan tersebut seperti yang dijelaskan berikut.
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Penamaan Bermotif pada Cara Penggunaan
Motif penamaan ramuan yang berorientasi pada cara penggunaannya terdiri dari kembang boreh [kəmbaŋ
borԑh] dan kembang gebyuran [kəmbaŋ gəbəyuran]. Penciptaan nama pada kedua ramuan ini berorientasi
pada cara penggunaan ramuan menurut kepercayaan masyarakat Kecamatan Kertek Kabupaten
Wonosobo. Adapun dari segi bahasa, penamaan ramuan ini mengalami proses morfologis dalam
pembentukan kata. Kembang gebyuran termasuk dalam bentuk polimorfemis yakni kata yang memiliki
morfem lebih dari satu. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil proses morfologis yakni berupa afiksasi.
Adapun kembang borèh yang dalam bahasa Indonesia Borèh memiliki arti ‘oles’ atau ‘melumuri dengan
sesuatu’. Hal yang sama juga seperti pada kata lulur yang berarti ‘melulur’ dan usap yang berarti ‘seka;
elus’ yang keduanya berkategori verba dan termasuk dalam bentuk monomorfemis. Oleh karena itu,
penamaan pada ramuan ini merupakan penamaan asli yang berasal dari kata dasar.
Penamaan Bermotif pada Gejala /Penyakit yang Dihilangkan
Berbeda dengan kedua motif penamaan di atas, kembang leson [kəmbaŋ ləsɔn] dan kembang sawanan
[kəmbaŋ sawanan] ialah ramuan yang penamaannya berorientasi pada gejala atau penyakit yang ingin
dihilangkan. Penamaan kembang leson diambil dari kata lesu dan kembang sawanan yang diambil dari
kata sawan. Kedua nama ramuan tersebut mengandung harapan agar dapat menghilangkan rasa lesu dan
sawan yang menempel pada manusia. Kembang leson dan kembang sawanan termasuk dalam bentuk
polimorfemis yakni kata dengan morfem lebih dari satu. Proses afiksasi pada kata leson yang berasal dari
kata lesuan yakni terdapat sufiks –an yang terletak di belakang bentuk dasar. Sufiks –an merubah kategori
kata dalam kasus ini yakni pada kata dasar lesu yang termasuk dalam kategori adjektiva kemudian
berubah menjadi kata leson yang berkategori nomina. Adapun proses morfologis dari kembang sawanan
yakni berupa berupa afiksasi. Nama ramuan ini berasal dari kata dasar sawan yang kemudian mengalami
proses pembentukan kata berupa sufiks –an. Kata sawan yang mendapat sufiks /-an/ berubah menjadi
sawanan yang berasal dari kata dasar sawan dan termasuk dalam kelas kata nomina. Sehingga, sufiks –an
dalam hal ini memiliki peran sebagai sufiks pembentuk nomina hasil tindakan.
Penamaan Bermotif pada Fungsi
Penamaan ramuan lainnya yakni berorientasi pada fungsi dari ramuan tersebut. Fungsi dari ramuan ini
merujuk pada subjek maupun objek yang dituju. Penamaan pada ramuan ini berbeda dengan penamaan
kembang boreh dan kembang gebyuran yang berorientasi pada cara penggunaan. Klasifikasi nama-nama
ramuan yang berorientasi pada fungsi tersebut meliputi kembang krangkadan [kəmbaŋ kəraŋkatan],
kembang nganten [kəmbaŋ ŋantԐn], kembang wangi [kəmbaŋ waŋi], kembang sepitan [kəmbaŋ səpitan],
dan kembang ari-ari [kəmbaŋ ariуari].
Berdasarkan bentuk, krangkadan dalam penamaan pada ramuan ini termasuk dalam bentuk
polimorfemis yakni kata yang memiliki morfem lebih dari satu. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil
proses morfologis yakni berupa afiksasi, kata tersebut berbentuk dasar rangkad.
Sementara itu pada penamaan kembang nganten termasuk dalam bentuk monomorfemis. Adapun proses
morfologis kata tersebut yakni berupa reduksi.
Berbeda dengan kembang nganten, kembang sepitan termasuk dalam bentuk polimorfemis yakni
kata yang memiliki morfem lebih dari satu. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil proses morfologis yakni
berupa afiksasi. Kata sepit yang mendapat sufiks /-an/ berubah menjadi sepitan yang berasal dari kata
dasar sepit dan termasuk dalam kelas kata nomina. Sehingga, sufiks –an dalam hal ini memiliki peran
sebagai sufiks pembentuk nomina bermakna mengadakan kegiatan yang dinyatakan pada bentuk dasar.
Sementara itu, kembang ari-ari termasuk dalam bentuk polimorfemis dari hasil proses morfologis yakni
berupa reduplikasi atau pengulangan dengan jenis pengulangan semu.
Terakhir dalam klasifikasi ini yakni bentuk penamaan dari kembang wangi. Berdasarkan bentuk
kata, wangi pada kembang wangi termasuk dalam bentuk monomorfemis yakni kata yang hanya memiliki
satu morfem. Morfem yang diketahui merupakan satuan bahasa terkecil tidak dapat dibagi lagi atas
bagian yang lebih kecil lainnya. Kata tersebut dapat berdiri sendiri dan memiliki makna serta kategori
yang jelas. Kata wangi merupakan bentuk dasar berupa satu kata yang berkategori adjektiva atau kata
sifat. Oleh karena itu, penamaan pada ramuan ini merupakan penamaan asli yang berasal dari kata dasar.
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Penamaan Bermotif pada Jumlah Unsur
Motif penamaan ramuan selanjutnya yakni berorientasi dari jumlah dari komponen dalam ramuan
tersebut. Pada data ini ditemukan sebanyak tiga jenis ramuan yang motif penamaannya berorientasi pada
jumlah komponen. Ketiga jenis ramuan tersebut yakni kembang telon, kembang piton, dan kembang
setaman. Telon yang berasal dari kata teluan dalam penamaan pada ramuan ini termasuk dalam bentuk
polimorfemis yakni kata yang memiliki morfem lebih dari satu. Pada kata teluan terjadi perubahan
karena adanya pertemuan vokal /u/ dan /a/ sehingga menjadi vokal /ɔ/. Afiks {-an} pada kasus ini
memiliki peran sebagai prefiks pembentuk verba dalam jumlah atau kelipatan. Proses morfologis dari
penamaan kembang telon tersebut memiliki persamaan dengan proses morfologis dalam penamaan
kembang piton.
Berbeda dengan proses penamaan pada kembang telon dan kembang piton, penamaan pada kata
setaman terdiri atas dua unsur, yakni unsur se- yang merupakan afiks dan taman yang merupakan kata.
Afiks yang telah melekat pada unsur lain, dalam hal ini adalah kata dasar juga akan mempunyai makna
bagi kata baru yang terbentuk. Pertemuan di antara alomorf se- dengan bentuk dasar kata taman sehingga
menjadi kata setaman, yakni menyatakan makna ‘satu’. Kata setaman mempunyai makna satu taman.
Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa motif penamaan ramuan yang didasarkan pada jumlah
komponen berbeda dengan penamaan ramuan yang berorientasi pada fungsi ramuan seperti yang telah
diuraikan sebelumnya.
Penamaan Bermotif pada Jenis Komponen
Motif selanjutnya pada penamaan ramuan ini yakni berorientasi pada jenis komponen yang terdapat
dalam ramuan tersebut. Penamaan ramuan berdasarkan pada motif ini ialah kembang putihan. Seluruh
komponen pada kembang putihan berwarna putih sehingga jenis komponen tersebut mendasari penamaan
dalam ramuan ini. Kembang putihan mengalami proses morfologis dalam penamaannya seperti pada
proses penamaan pada kembang sawanan dan kembang setaman. Penamaan pada ramuan ini termasuk
dalam bentuk polimorfemis yakni kata yang memiliki morfem lebih dari satu. Sufiks –an dalam hal ini
memiliki peran sebagai sufiks pembentuk adjektiva berupa sesuatu yang tersebut pada bentuk dasar
(Wedhawati dkk, 20011:160).
Penamaan Bermotif pada Penggambaran Metaforis
Motif terakhir pada penamaan ramuan ini berbeda dengan motif penamaan ramuan lain. Motif penamaan
pada ramuan kembang macan kerah diambil secara metaforis untuk menggambarkan kegunaan dari
ramuan tersebut. Kembang macan kerah tidak terdapat unsur macan atau harimau di dalamnya, akan
tetapi istilah macan di sini untuk menggambarkan jenis penyakit. Secara kultural, macan atau harimau
diumpamakan sebagai penyakit dan dianggap musuh. Sementara kata kerah yakni berkelahi, dalam hal ini
berarti melawan. Kembang macan kerah dimaksudkan sebagai media untuk melawan penyakit yang ada
pada tubuh (Sumini, komunikasi pribadi. 26 Oktober 2019). Oleh karena itu, setelah mandi menggunakan
ramuan ini dipercaya tubuh akan memperoleh kekuatan untuk dapat melawan musuh tersebut (penyakit).
Motif penamaan dari ramuan-ramuan di atas berbeda di antara satu dengan yang lain. Perbedaan
dalam penamaan tersebut merupakan bukti dari orientasi masyarakat yang beragam. Motif penamaan
ramuan yang diorientasikan berdasarkan fungsi diketahui lebih banyak digunakan oleh masyarakat
Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut dapat dibuktikan apabila penamaan ramuan
dengan motif ini dibandingkan dengan motif penamaan berdasarkan orientasi lain. Sebagai upaya untuk
memudahkan klasifikasi tadi, di sini dipaparkan pula bagan klasifikasi penamaan ramuan tersebut
sebagai berikut ini.
KESIMPULAN
Simpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah seperti berikut. Pertama ditemukan 14 jenis
ramuan kembang. Keempat belas nama ramuan kembang tersebut adalah kembang leson, kembang
sawanan, kembang krangkadan, kembang boreh, kembang wangi, kembang telon, kembang macan kerah,
kembang ngantèn, kembang sepitan, kembang ari-ari, kembang piton, kembang gebyuran, kembang
setaman, kembang putihan. Dari empat belas penamaan tersebut dikelompokkan dalam enam motif
penamaan bermotif cara penggunaan, Penamaan bermotif gejala penyakit yang dihilangkan, penamaan
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bermotif fungsi, penamaan bermotif pada jumlah unsur, penamaan bermotif pada jenis komponen, dan
penamaan bermotif penggambaran metaforis.
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ANALISIS UJARAN OFENSIF TERHADAP AGAMA
DI MEDIA SOSIAL TWITTER
Faiz Fadhlurrohman
Universitas Pendidikan Indonesia
faizfadhlurrohman18@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena ujaran ofensif yang diduga sebagai tindak pidana
penghinaan terhadap agama di media sosial twitter dengan kajian linguistik forensik. Metode penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan
fenomena bahasa dalam cuitan Twitter yang diproduksi oleh subjek penelitian, seperti perilaku dan
persepsi dengan menggunakan kajian pragmasemantik. Pemilihan kajian pragmasemantik dalam
linguistik forensik digunakan untuk mengidentifikasi konteks diproduksinya ujaran dan mengklasifikasi
jenis-jenis ujaran pada cuitan di media sosial Twitter. Data dalam penelitian ini berupa ujaran yang
bernuansa ofensif terhadap suatu agama yang disampaikan pada media sosial Twitter. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan CMD (Computer Mediated Discourse) sebab data
penelitian yang digunakan diambil dari media sosial. Hasil dari penelitian ini merupakan ujaran ofensif
yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan yang berdampak hukum.
Kata Kunci: ujaran ofensif, Twitter, linguistik forensik, CMD
PENDAHULUAN
Perkembangan komunikasi serta informasi dalam media sosial terasa sangat cepat sehingga membawa
dampak besar dalam menyerap informasi. Informasi yang terjadi di sekitar kita dapat dengan mudah
diakses dengan bantuan jaringan internet. Akan tetapi, kemudahan dalam menyerap informasi yang tidak
terbatas terkadang membawa pengaruh negatif terutama dalam media sosial yang bisa merugikan
beberapa pihak, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Untuk mengurangi tindak pidana
kriminal yang merugikan salah satu pihak di media sosial, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi
dan Informatika merilis Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Pasal 27 ayat 3 UU
ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Menkominfo). Dengan
diberlakukannya Undang-Undang ITE tersebut, setiap orang harus menjaga setiap tuturan dengan baik di
media sosial apabila percakapan dan tulisan yang dimuat diperlihatkan ke publik.
Berbagai isu dan topik yang dibicarakan dalam media sosial memicu adanya kesadaran kritis
publik dalam menilai dan memandang peristiwa tertentu. Implikasi yang ditimbulkan kemudian adalah
aktivitas menilai dan memandang sesuatu yang berpotensi akan berdampak hukum bila tidak dibersamai
dengan kesadaran untuk selalu mengutamakan kesantunan dalam berkomunikasi di ranah publik,
khususnya media sosial. Kondisi inilah yang turut menyemai peningkatan jumlah kasus ujaran kebencian
di media sosial.
Dalam hukum online, ujaran kebencian didefinisikan sebagai ujaran (tuturan), tulisan, tindakan,
atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu/kelompok
atas dasar atribut kelompok tertentu. Pendapat lain menyatakan bahwa ujaran kebencian dapat juga
dipahami sebagai ungkapan yang mengandung prasangka, stereotip, dan persepsi atas perbedaan dan
hierarki antar kelompok (Garland dalam Fladmoe & Nadim, 2017: 51).
Sedangkan dari perspektif linguistik, ujaran kebencian merupakan fenomena yang bertolak
belakang dengan konsep kesantunan berbahasa (Ningrum, dkk, 2018: 243). Tidak heran bila yang terjadi
adalah ketidaksantunan dalam aktivitas berbahasa yang dapat berdampak hukum. Fenomena ujaran
kebencian selaras dengan perspektif linguistik forensik, berdasarkan ketersediaan bukti lingual, ujaran
kebencian merupakan tindak kejahatan verbal murni yaitu tindak kejahatan yang memiliki bukti verbal
(berupa lisan atau tulisan) sebagai bukti utama (Mahsun, 2018: 32). Selain itu, Gibbons (dalam Momeni,
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2012: 1264) juga menjelaskan bahwa ada sejumlah tindak tutur yang mungkin ilegal atau dengan kata
lain menggunakan kata-kata yang buruk dan dapat menyakitkan (hurtful) atau membahayakan (harmful)
bagi orang lain (Carney, 2014: 1).
METODOLOGI
Penelitian ini merupakan studi kasus penelitian deskriptif kualitatif dengan acuan teori pragmasemantik.
Metode ini dipandang Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan (Moleong, 1993: 3). Istilah deskriptif menyarankan bahwa
penelitian yang dilakukan semata-mata berdasarkan pada fakta yang ada sehingga yang dihasilkan atau
yang dicatat berupa bahasa yang terjadi secara apa adanya. Sumber data berupa ujaran ofensif terhadap
agama yang terdapat di media sosial Twitter. Tahap pertama adalah mengidentifikasi bentuk data tuturan
yang terindikasi adanya kalimat yang termasuk kategori asertif, direktif, ekspresif, komisif,dan deklaratif
pada media sosial Twitter, dan ini dilakukan secara kualitatif dengan berpedoman pada teori tindak tutur
(Searle 1969 dalam Bachari 2017). Tahap kedua adalah menganalisis peristiwa tutur berdasarkan teori
(Hymes 1972 dalam Chaer & Agustina 2010). Tahap ketiga adalah memilah data kalimat tindak tutur dan
peristiwa tutur dengan menganalisis dan mengkaji data tersebut. Selain itu, analisis dalam penelitian ini
menggunakan analisis CMD (Computer Mediated Discourse) karena konteks CMD lebih kepada efek
karakteristik teknologi komputer terhadap penggunaan bahasa sebagai perwujudan dari praktik sosial,
sehingga ciri-ciri dan karakteristik yang terdapat di dalam media komputer dan saluran internet melekat
juga pada ciri-ciri dan karakteristik wacana interaktif (Saifullah, 2019: 20).
ANALISIS
Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilakukan analisis berupa tuturan di media sosial yang diduga
mengandung ujaran kebencian. Adapun temuan dan analisis data tuturan disajikan sebagai berikut.
1. Data tuturan yang diduga mengandung ujaran kebencian diposting oleh akun Twitter
@permadiaktivis1 pada tanggal 24 Januari 2021 menanggapi postingan dari akun Twitter
@ustadtengkuzul.
Data 1:
“@ustadtengkuzul: Dulu minoritas arogan terhadap mayoritas di Afrika Selatan selama ratusan
tahun, Apertheid. Akhirnya tumbang juga. Di mana-mana negara normal tidak boleh mayoritas
arogan terhadap minoritas. Apalagi jika yang arogan minoritas. Ngeri melihat betapa kini Ulama
dan Islam dihina di NKRI.”
“@permadiaktivis1 membalas ke @ustadtengkuzul: yang arogan di Indonesia itu adalah islam
sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual
sedekah laut, sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat”
Dari data 1, jelas sekali bahwa pengguna Twitter dengan akun @permadiaktivis1
mengeskpresikan keresahan dan kekesalannya menanggapi postingan yang dimuat oleh akun
@ustadtengkuzul. Namun dalam tuturan kekesalannya tersebut @permadiaktivis1 menyinggung suatu
agama. Pertama mengatakan bahwa Islam merupakan agama pendatang dari Arab yang arogan terhadap
budaya kearifan lokal. Kedua menyebutkan tindakan yang dilakukan oleh kearogansian tersebut seperti
mengharam-haramkan sedekah laut.
2. Data tuturan yang diduga mengandung ujaran
@Darmawan220749 pada tanggal 8 Agustus 2020.

kebencian

dimuat

oleh

akun

Twitter

Data 2:
“@Darmawan220749: ‘Maaf bapak, beragama itu hak asasi manusia, Tuhan tidak menciptakan
agama dan Tuhan tak melarang umatnya untuk beragama apa saja. Agamamu agamamu, agamaku
agamaku.’ >>>Kuasa apa saya yang melarang Anda beragama? Saya hanya menjelaskan Allah
SWT = Setan, itu saja”
79

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar,18-20 Agustus 2021

Dari data 2, jelas sekali bahwa pemilik akun @Darmawan220749 mengekspresikan ujaran
kebencian terhadap agama Islam dengan menyebut bahwa Tuhan agama Islam adalah setan. Tuturan
tersebut dianggap sangat menghina dan mencemarkan nama baik dari islam.
Bagian kedua ini menyajikan tentang data temuan dari bentuk peristiwa tutur ilokusi di media
sosial Twitter yang diutarakan oleh partisipan berbasis Hymes (dalam Chaer & Agustina 2010). Temuan
dan analisis data peristiwa tutur bisa dilihat berikut ini.
Data 1:
“Yang arogan di Indonesia itu adalah islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli
kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat.”
Setting and Scene (Latar dan Suasana)
Participants (Peserta)
Ends (Akhir)
Act sequence (Urutan tindakan)
Key (kunci)
Instrumentalities (Instrumentalitas)
Norm (Interaksi dan Interpretasi)
Genre (Jenis/aliran)

Media sosial
Petutur
Postingan penghinaan
Hate Speech (ujaran kebencian)
Ekspresif
Tertulis
Interaksi
Hinaan

Data 2:
“Maaf bapak, beragama itu hak asasi manusia, Tuhan tidak menciptakan agama dan Tuhan tak melarang
umatnya untuk beragama apa saja. Agamamu agamamu, agamaku agamaku.’ >>>Kuasa apa saya yang
melarang Anda beragama? Saya hanya menjelaskan Allah SWT = Setan, itu saja”
Setting and Scene (Latar dan Suasana)
Participants (Peserta)
Ends (Akhir)
Act sequence (Urutan tindakan)
Key (kunci)
Instrumentalities (Instrumentalitas)
Norm (Interaksi dan Interpretasi)
Genre (Jenis/aliran)

Media sosial
Petutur
Postingan penghinaan
Hate Speech (ujaran kebencian)
Ekspresif, Deklaratif
Tertulis
Interpretasi
Hinaan

Dari analisis data 1 dan 2 di atas sesuai dengan peristiwa tutur berdasarkan kategori SPEAKING
(Hymes 1972 dalam Chaer & Agustina 2010)), kedelapan komponen peristiwa tutur, semuanya memiliki
kesesuaian mulai dari Setting & scene yang diambil dari media sosial, participant adalah petutur, end
merupakan postingan penghinaan, act sequence berbentuk ujaran kebencian, key merupakan tindak tutur
berbasis Searle (1969) yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Kemudian
instrumentalities dalam bentuk tertulis, norm berupa interpretasi dari makna tuturan yang bersifat
eksplisit. Terakhir genre dari ragam bahasa berjenis hinaan.
Klasifikasi Faktor Konteks Situasi Komunikasi
Konteks situasi komunikasi tampak berpengaruh secara signifikan dalam menentukan makna suatu
tuturan di Internet. Berikut merupakan pemaparan klasifikasi faktor konteks situasi komunikasi dari data
1 dan data 2.
Data 1:
“@ustadtengkuzul: Dulu minoritas arogan terhadap mayoritas di Afrika Selatan selama ratusan
tahun, Apertheid. Akhirnya tumbang juga. Di mana-mana negara normal tidak boleh mayoritas
arogan terhadap minoritas. Apalagi jika yang arogan minoritas. Ngeri melihat betapa kini Ulama
dan Islam dihina di NKRI.”
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“@permadiaktivis1 membalas ke @ustadtengkuzul: yang arogan di Indonesia itu adalah islam
sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual
sedekah laut, sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat”
Kode
S1

S3

Dimensi
Struktur
partisipasi
Karakteristik
partisipan
Tujuan

Kategori
Pribadi ke khalayak
publik
Secara ideologi
relatif beragam
Menanggapi opini

S4

Tema/topik

Agama

S5

Nada

Norma

Serius, cenderung
emosional
Menanggapi isu
terkini dan berdebat
dengan penanggap
Informal

Kode Bahasa

Kasual

S2

Kegiatan

Catatan
Jumlah penanggap tak terbatas. Siapa saja
dapat berpartisipasi.
Berdasarkan ideologi penanggap dan
penerima
Terjadi pengembangan topik yang
menyangkut isu publik
Berkaitan dengan informasi yang
berkaitan dengan agama
Penerima dan penanggap cenderung
emosional.
Konfrontatif dan cenderung sarkastis

Cenderung berlebihan, kasar, dan
menghina
Cenderung menggunakan ragam
percakapan sehari-hari.

Data 2:
“@Darmawan220749: ‘Maaf bapak, beragama itu hak asasi manusia, Tuhan tidak menciptakan
agama dan Tuhan tak melarang umatnya untuk beragama apa saja. Agamamu agamamu, agamaku
agamaku.’ >>>Kuasa apa saya yang melarang Anda beragama? Saya hanya menjelaskan Allah
SWT = Setan, itu saja”
Kode
S1

S3

Dimensi
Struktur
partisipasi
Karakteristik
partisipan
Tujuan

Kategori
Pribadi ke khalayak
publik
Secara ideologi relatif
beragam
Menanggapi opini

S4

Tema/topik

Agama

S5

Nada

Serius, cenderung
emosional
Menanggapi isu terkini
Informal
Kasual

S2

Kegiatan
Norma
Kode Bahasa

Catatan
Jumlah penanggap tak terbatas. Siapa saja
dapat berpartisipasi.
Berdasarkan ideologi penanggap dan penerima
Terjadi pengembangan topik yang menyangkut
isu publik
Berkaitan dengan informasi yang berkaitan
dengan agama
Penerima dan penanggap cenderung
emosional.
Konfrontatif dan cenderung sarkastis
Cenderung berlebihan, kasar, dan menghina
Cenderung menggunakan ragam percakapan
sehari-hari.

KESIMPULAN
Pada penelitian ujaran kebencian di media sosial ditemukan tindak tutur Ilokusi berbasis Searle (1969)
yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Dari dua data ujaran kebencian kemunculan
ujaran yang lebih dominan adalah data berupa ekspresif dan deklaratif. Dari semua bentuk tindak tutur
tersebut bersifat eksplisit yang bermuatan kebencian dan penghinaan kepada suatu agama tertentu.
Sedangkan peristiwa tutur yang terjadi pada tindak tutur kebencian tersebut sesuai dengan
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komponen SPEAKING yang dikemukakan oleh Hymes. Terdapat banyak faktor sebagai pemicu adanya
ujaran kebencian yang diposting di media sosial, di antaranya atas dasar ketidaksukaan pada seseorang
atau kelompok sehingga berusaha menonjolkan eksistensi diri agar bisa dikenal oleh partisipan. Akan
tetapi ekspresi ketidaksukaan ini menghiraukan etika atau norma sosial yang berlaku di masyarakat dalam
menggunakan bahasa yang sopan serta tidak menyinggung dan merugikan hak privasi orang lain. Dengan
telah ditetapkannya Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa
hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik. Kita harus bersikap sopan dalam bertutur di media sosial bilamana akan memposting
percakapan dalam bentuk tulisan.
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KONSEP ‘WAJIT’ DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT SUNDA
(KAJIAN ANTROPOLINGUISTIK DI KECAMATAN CILILIN, KABUPATEN
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ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pengetahuan dan cerminan kebudayaan suatu masyarakat
melalui leksikon-leksikon yang berkaitan dengan wajit. Penelitian ini relevan dilakukan di Kecamatan
Cililin, Kabupaten Bandung Barat, karena masyarakatnya masih berpegang teguh pada konsep kearifan
lokal tentang makanan tradisional yakni mempertahankan leksikon-leksikon yang berkaitan dengan wajit
serta pemanfaatannya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan beberapa masalah yang meliputi (1)
klasifikasi dan deskripsi leksikon tentang wajit, (2) fungsi leksikon tentang wajit, dan (3) cerminan
kebudayaan masyarakat Sunda berdasarkan leksikon tentang wajit. Untuk menjawab semua
permasalahan tersebut, digunakan model penelitian etnografi komunikasi yang melibatkan metode
deskriptif-kualitatif. Data leksikon yang ditemukan berjumlah 50 leksikon. Pertama, seluruh data leksikon
tentang wajit diklasifikasikan secara formal berdasarkan satuan lingual yang terdiri atas (1) kata dan (2)
frasa. Selain itu, klasifikasi secara fungsional juga dilakukan berdasarkan (1) bahan pembuat wajit, (2)
peralatan yang digunakan dalam pembuatan wajit, (3) dan cara pengolahan wajit. Kedua, fungsi
leksikon tentang wajit yang meliputi (1) fungsi identitas sosial, (2) fungsi ekonomi, (3) fungsi sosial, (4)
fungsi pengetahuan, (5) fungsi kebudayaan, serta (6) fungsi pertanian dan lingkungan hidup. Ketiga,
cerminan kebudayaan masyarakat berdasarkan leksikon tentang wajit yang memperlihatkan bahwa: (1)
orang Sunda bijak memanfaatkan alam, dan (2) orang Sunda menganggap penting makanan dalam
setiap acara.
Kata Kunci: Antropolinguistik, leksikon, wajit
PENDAHULUAN
Wajit merupakan salah satu makanan tradisional yang berasal dari Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
Makanan tradisional dengan cita rasa manis ini berhasil melenggang di Nusantara bahkan terbang ke
mancanegara. Wajit berhasil menjadi makanan tradisional yang banyak dikenal orang. Sebagai bukti jika
kita mendengar kata Cililin, kita akan langsung teringat pada wajit yang biasa dijadikan buah tangan oleh
siapapun yang berkunjung ke daerah tersebut. Sebenarnya, kata wajit sendiri berasal dari bahasa Jawa
‘wajik’, tetapi pada waktu dahulu masyarakat Cililin kebingungan memberi nama panganan tersebut,
hingga suatu hari ada salah satu warga yang pernah mencoba makanan yang mirip dan bernama ‘wajik’.
Namun, pada saat itu masyarakat Sunda jarang menyebutkan fonem [k] sehingga mereka mengganti
penyebutan fonem [k] menjadi fonem [t]. Sejak saat itulah, makanan tersebut dinamakan wajit yang
dikenal hingga saat ini.
Wajit terbuat dari bahan yang mudah didapat khususnya di Kecamatan Cililin, seperti beras ketan
putih, kelapa, dan gula aren. Selain itu terdapat bahan pelengkap yang bisa digunakan, seperti gula putih,
air, daun pandan, susu, garam, vanili bubuk, hingga mentega. Wajit disebut sebagai makanan tradisional
karena selain proses pembuatannya yang sederhana dan bahan yang digunakan mudah didapat, juga
dibungkus oleh bahan pembungkus alami yang berasal dari daun jagung.
Wajit dibuat dengan cara yang sederhana, tetapi dapat menghabiskan waktu yang cukup lama.
Dalam prosesnya, pembuatan wajit dimulai dari proses pembersihan beras ketan putih yang kemudian
direndam selama 24 jam, lalu dikukus setengah matang. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat mudah
didapatkan. Bahan yang sudah dicampurkan akan terus diaduk tanpa henti hingga kurang lebih 6 jam di
sebuah wajan yang besar. Setelah matang dan dingin, wajit dipindahkan ke sebuah wadah yang
selanjutnya siap untuk dibungkus.
Seluruh proses yang terjadi dalam pembuatan wajit, serta bahan-bahan yang diperlukan tentu
merupakan suatu konsep yang terjalin utuh menjadi satu dalam konsep wajit. Konsep tersebut tercermin
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dari banyaknya leksikon yang berkaitan dengan wajit. Leksikon-leksikon tersebut merupakan gambaran
jati diri orang Sunda dalam memandang wajit yang tidak hanya sekadar makanan tradisional, tetapi juga
memiliki kandungan budaya dan nilai kearifan yang tinggi bagi masyarakat Sunda khususnya di
Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
Penggalian terhadap leksikon-leksikon yang berkaitan dengan wajit perlu dilakukan sebagai
upaya pewarisan nilai-nilai kearifan lokal agar kekayaan budaya di tanah Sunda tidak akan hilang begitu
saja. Salah satu komunitas masyarakat yang hingga kini berkaitan erat dengan wajit yaitu masyarakat di
Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Cililin merupakan salah satu kecamatan yang memiliki
sejumlah makanan tradisional yang khas, tetapi yang paling terkenal adalah wajit Cililin. Keberadaan
leksikon tentang wajit di masyarakat Sunda di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat terhitung
masih bisa dilestarikan. Hal tersebut terbukti karena masih banyak masyarakat yang membuat wajit secara
tradisional, baik untuk kebutuhan pribadi ataupun diproduksi untuk dijual secara masal bagi wisatawan.
Penelitian tentang leksikon-leksikon yang berkaitan dengan wajit di Kecamatan Cililin,
Kabupaten Bandung Barat, dinilai relevan dilakukan, terutama kajian dalam ranah Antropolinguistik. Hal
tersebut menjadi penting karena muara yang didapatkan dari kajian semacam ini adalah mengungkap cara
pandang masyarakat Sunda tentang wajit melalui pengetahuan tentang leksikon-leksikon yang berkaitan
dengan wajit.
Penelitian seperti ini tidak hanya dilakukan secara terbatas dalam konteks linguistik semata, tetapi
juga dilakukan dalam konteks sosial budaya yang lebih luas sehingga mampu menjangkau fungsinya
dalam menopang praktik kebudayaan (Foley, 2001). Penelitian ini juga setidaknya dapat menambah
perbendaharaan kata yang berkaitan dengan wajit sebagai cara pandang masyarakat Sunda tentang wajit,
khususnya masyarakat Sunda di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, karena wajit merupakan
bukti jati diri urang Sunda di Cililin.
METODOLOGI
Penelitian mengenai leksikon wajit bagi masyarakat Sunda di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung
Barat, ini menggunakan pendekatan antropolinguistik. Penelitian ini bertujuan menggali pengetahuan dan
kebudayaan masyarakat Sunda di Kecamatan Cililin melalui bahasanya yang tercermin dalam penyebutan
leksikon tentang wajit sebagai upaya menjaga kekayaan leksikon yang berkaitan dengan wajit.
Secara metodologis, pendekatan antropolinguistik dalam kajian ini dipusatkan pada model
etnografi komunikasi yang dikembangkan oleh Hymes (1980). Koentjaraningrat (dalam Kuswarno, 2008:
11) mengatakan bahwa etnografi komunikasi adalah pengkajian peranan bahasa dalam perilaku
komunikasi suatu masyarakat, yaitu cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam masyarakat yang
berbeda-beda kebudayaannya. Pengembangan istilah yang dimaksudkan oleh Hymes (1980: 8) adalah
untuk memfokuskan kerangka acuan karena pemerian tempat bahasa di dalam suatu kebudayan bukan
pada bahasa itu sendiri, melainkan pada komunikasinya. Penelitian dengan model etnografi komunikasi
menempatkan nilai yang tinggi pada kenormalan gejala yang diteliti (Duranti, 1997: 84). Penggunaan
model etnografi komunikasi berfungsi untuk mengungkap leksikon-leksikon tentang wajit bagi
masyarakat Sunda di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
Penggunaan model etnografi komunikasi dalam penelitian ini melibatkan metode
deskriptif-kualitatif. Metode penelitian deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk
dapat melakukan pendeskripsian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta terhadap
situasi-situasi atau kejadian-kejadian di suatu daerah tertentu. Untuk mendukung metode penelitian
deskriptif ini, peneliti melakukan penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk
memperoleh data dan mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka,
berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Idris, 2012: 20).
Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data yang sudah diolah oleh peneliti. Data
yang didapat berupa tuturan lisan yang secara langsung dituturkan oleh informan. Dasar pertimbangannya
adalah bahwa tuturan lisan merupakan tuturan yang dominan terjadi dalam peristiwa tutur yang
berlangsung di berbagai ranah pemilihan bahasa. Di samping itu, sumber data dalam penelitian ini berupa
data bahasa secara lisan dalam situasi yang wajar yang didapat dari penggunaan bahasa Sunda pada
leksikon-leksikon yang berkaitan dengan wajit oleh masyarakat di Kecamatan Cililin, Kabupaten
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Bandung Barat. Masyarakat di sana rata-rata menggunakan bahasa Sunda dalam berkomunikasi sehingga
pemerolehan data pun didapat sesuai dengan penggunaan nama dalam leksikon-leksikon tentang wajit.
Di samping itu, Djajasudarma (2006: 22) mengatakan bahwa peneliti harus menemukan informan
yang terandalkan, dapat dipercaya baik secara khusus dalam memberikan data yang akurat. Oleh karena
itu peneliti mengambil sebagian data dari seorang informan di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung
Barat yaitu Samsul Ma’arif (43 tahun). Informan tersebut merupakan salah satu pemilik usaha wajit di
Cililin yang merupakan generasi keempat pewaris usaha wajit Asli Cililin yang berlokasi di Jalan Raya
Radio No. 1 Cililin. Dalam kesehariannya, informan tersebut berkomunikasi dengan bahasa Sunda.
Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen penelitian (human instrument). Peneliti
melakukan pengamatan dan wawancara mendalam terhadap informan. Hal tersebut dilakukan karena
peneliti melibatkan teknik pengumpulan data dengan cara observasi partisipatif. Observasi partisipatif
dilakukan agar peneliti dapat memahami segala hal yang terdapat dalam kegiatan tersebut dan mendapat
informasi langsung berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di tempat penelitian. Informasi yang
diperoleh dari hasil observasi partisipatif berupa data yang sesuai dengan kenyataan karena peneliti turun
langsung ke lapangan. Setelah data-data terkumpul, peneliti melakukan analisis data. Adapun hasil
analisis data yang disajikan dengan metode penyajian formal dan informal (Sudaryanto, 1993: 16).
ANALISIS
Analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang didapat berdasarkan observasi, wawancara,
catatan di lapangan, foto, rekaman, dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data
leksikon tentang wajit ke dalam kategori yang meliputi (1) bahan pembuat wajit, (2) peralatan yang
digunakan dalam pembuatan wajit, (3) dan cara pengolahan wajit. Setelah itu, klasifikasi data
dideskripsikan. Setelah mengklasifikasikan dan mendeskripsikan data temuan di lapangan, peneliti mulai
menganalisis data berdasarkan pendekatan antropolinguistik.
Hasil analisis data dalam penelitian ini akan disajikan dengan menggunakan metode penyajian
formal dan informal (Sudaryanto, 1982: 16). Metode formal digunakan pada pemaparan hasil analisis data
yang berupa kaidah-kaidah atau lambang-lambang formal dalam bidang linguistik. Lambang-lambang
formal seperti lambang dalam bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis disajikan dengan metode formal.
Sementara itu, model informal digunakan pada pemaparan hasil analisis data yang berupa kata-kata atau
uraian biasa tanpa lambang-lambang formal yang sifatnya teknis. Berikut dipaparkan contoh analisis data
penelitian.
1. Contoh Analisis Klasifikasi Leksikon tentang Wajit Berdasarkan Satuan Lingual
Leksikon tentang wajit berdasarkan satuan lingual diklasifikasikan ke dalam bentuk kata dan frasa seperti
contoh tabel analisis di bawah ini.
Tabel 3.1 Contoh Analisis Data Klasifikasi Leksikon tentang Wajit Berdasarkan Satuan Lingual
No.
1
2
3
4
5

Leksikon wajit dalam
bahasa Sunda
batok kalapa
bedog
cai
daun jagong
dipoé

Leksikon wajit dalam bahasa
Indonesia
tempurung kelapa
golok
air
daun jagung
dijemur

Bentuk Lingual
Kata

Frasa
√

√
√
√
√

Pada tabel 3.1 tersebut dijelaskan contoh klasifikasi leksikon tentang wajit berdasarkan satuan
lingualnya. Leksikon batok kalapa dan daun jagong termasuk leksikon yang berbentuk frasa karena
terdiri atas dua kata yang tidak bersifat predikatif, sedangkan leksikon bedog, cai, dan dipoé termasuk
leksikon berbentuk kata karena hanya terdiri atas satu kata. Setelah diklasifikasikan ke dalam bentuk kata
dan frasa, selanjutnya data tersebut dikaji lagi berdasarkan struktur kata dan kategori katanya.
a. Contoh Analisis Klasifikasi Leksikon tentang Wajit Berupa Kata
Leksikon tentang wajit yang berbentuk kata dibedah kembali untuk mengetahui struktur kata dan kategori
katanya, seperti yang dipaparkan dalam contoh di bawah ini.
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Tabel 3.2 Contoh Analisis Data Klasifikasi Leksikon tentang Wajit Berbentuk Kata
No.
1
2
3
4
5

Leksikon wajit dalam
bahasa Sunda
bedog
boboko
cai
dibeulah
dipoé

Leksikon wajit dalam bahasa
Indonesia
Golok
Bakul
Air
dibelah
dijemur

Leksikon berbentuk kata
Struktur kata
Kategori kata
monomorfemis
nomina
monomorfemis
nomina
monomorfemis
nomina
polimorfemis
nomina
polimorfemis
nomina

Dalam tabel 3.2 di atas, data leksikon yang termasuk kata diklasifikasikan lagi berdasarkan
struktur kata dan kategori katanya. Contoh analisis klasifikasi leksikon tentang wajit di atas menunjukkan
bahwa leksikon bedog, boboko, cai, memiliki struktur kata sebagai kata dasar atau monomorfemis karena
tidak dibubuhi imbuhan apapun, sedangkan leksikon dibeulah dan dipoé termasuk kata berimbuhan
(polimorfemis) karena disertai sufiks di- yang menyertai kata dasar. Selain itu, seluruh leksikon dalam
tabel contoh analisis di atas termasuk kategori nomina atau kata benda.
b. Contoh Analisis Klasifikasi Leksikon tentang Wajit Berupa Frasa
Leksikon tentang wajit yang berupa frasa dibedah kembali unsur pembentuk frasa sehingga dapat
diketahui kategori frasa dan distribusi frasanya seperti yang dipaparkan dalam tabel contoh di bawah ini.
Tabel 3.3 Contoh Analisis Data Klasifikasi Leksikon tentang Wajit Berbentuk Frasa

No.

Leksikon wajit
dalam bahasa
Sunda

Leksikon
wajit dalam
bahasa
Indonesia

1
2
3
4
5

batok kalapa
daun jagong
daun pandan
gula arén
gula bodas

batok kalapa
daun jagung
daun pandan
gula arén
gula putih

Leksikon berbentuk kata
Kategori
Distribusi Frasa
frasa

Unsur pembentuk frasa
Inti
batok (n)
daun (n)
daun (n)
gula (n)
gula (n)

Atribut
kalapa (n)
jagong (n)
pandan (n)
arén (n)
bodas (adj)

nominal
nominal
nominal
nominal
nominal

endosentrik
endosentrik
endosentrik
endosentrik
endosentrik

Pada tabel di atas, leksikon yang berbentuk frasa dibedah unsur pembentuk frasanya sehingga
kategori frasa dan distribusi frasanya, sehingga kategori frasa dan distribusi frasa leksikon tentang wajit
bisa dengan mudah diketahui, misalnya leksikon batok kalapa dibentuk dari kata batok dan sebagai inti
yang berkategori nomina dan kata kalapa sebagai atribut yang berkategori nomina, artinya frasa batok
kalapa dibentuk dari kata yang berkategori nomina sebagai inti dan atributnya sehingga frasa batok
kalapa berkategori frasa nominal. Di samping itu, frasa batok kalapa memiliki inti yaitu kata batok yang
yang mewakili frasa batok kalapa, sehingga frasa batok kalapa termasuk frasa endosentrik. Begitu pula
dengan frasa daun jagong dan beberapa leksikon tentang wajit lainnya yang berbentuk frasa dianalisis
dengan cara yang serupa.
2. Contoh Analisis Klasifikasi Fungsional Leksikon tentang Wajit
Leksikon tentang wajit diklasifikasikan secara fungsional ke dalam kategori yang meliputi (1) bahan
pembuat wajit, (2) peralatan yang digunakan dalam pembuatan wajit, (3) dan cara pengolahan wajit.
Berikut dipaparkan contoh analisis klasifikasi fungsional leksikon tentang wajit.
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Tabel 3.4 Contoh Analisis Data Klasifikasi Fungsional Leksikon tentang Wajit
No.
1
2
3
4
5
6

Leksikon wajit dalam
bahasa Sunda
béas ketan bodas
dikeueum
dipoé
gula bodas
katél
suluh

Klasifikasi fungsional leksikon tentang wajit
Bahan
Peralatan yang
Cara
pembuat
digunakan
pengolahan

Leksikon wajit dalam
bahasa Indonesia
beras ketan putih
direndam
dijemur
gula putih
wajan
kayu bakar

√
√
√
√
√
√

Dalam tabel 3.4 tentang contoh analisis data klasifikasi fungsional leksikon tentang wajit yang
seluruhnya akan diklasifikasikan pada 3 kategori leksikon yaitu, leksikon bahan pembuat wajit, peralatan
yang digunakan dalam pembuatan wajit, dan cara pengolahan wajit. Berdasarkan contoh tabel analisis di
atas, diketahui bahwa leksikon béas ketan bodas dan gula bodas termasuk leksikon bahan pembuat wajit,
leksikon katél dan suluh termasuk leksikon peralatan yang digunakan dalam pembuatan wajit, serta
leksikon dikeueum dan dipoé termasuk leksikon cara pengolahan wajit. Dengan demikian 50 leksikon
tentang wajit yang menjadi korpus penelitian akan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang telah
disebutkan di atas.
3. Contoh Analisis Fungsi Leksikon tentang Wajit
Leksikon tentang wajit yang telah diklasifikasikan dan dideskripsikan, selanjutnya dianalisis fungsi
leksikonnya bagi kehidupan masyarakat sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Seluruh
leksikon dianalisis fungsinya menggunakan tabel seperti di bawah ini.
Tabel 3.5 Contoh Analisis Data Fungsi Leksikon tentang Wajit
Fungsi leksikon tentang wajit

No

1
2
3
4
5

Leksikon wajit
dalam bahasa
Sunda

batok kalapa
daun jagong
dibibis
dibungkus
hawu

Iden
titas
sosi
al

Leksikon wajit dalam
bahasa Indonesia

tempurung kelapa
daun jagung
dicipratkan air
dibungkus
perapian

√
√

Ek
on
om
i

So
sia
l

Pen
geta
hua
n

Keb
uda
yaa
n

√

Pertanian dan
lingkun
gan
hidup
√

√
√
√

√

Berdasarkan tabel 3.5 tentang contoh analisis fungsi leksikon wajit bagi kehidupan masyarakat, seluruh
leksikon dianalisis dan diklasifikasikan pada 6 kategori fungsi yakni, fungsi identitas sosial, fungsi
ekonomi, fungsi sosial, fungsi pengetahuan, fungsi kebudayaan, serta fungsi pertanian dan lingkungan
hidup. Seluruh kategori itu didasarkan pada hasil pengamatan leksikon yang memiliki fungsi dalam
kehidupan masyarakat.
Dalam tabel di atas dijelaskan bahwa leksikon batok kelapa termasuk ke dalam fungsi identitas
sosial. Fungsi identitas sosial menekankan persepsi tentang jati diri urang Sunda masyarakat Cililin yang
menggunakan batok kalapa sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat Sunda. Cara mengolah wajit
agar memiliki aroma yang khas dan berbeda dengan yang lain dan menjadi identitas orang Sunda di
Cililin yakni menggunakan batok kalapa sebagai bahan bakar. Di samping itu, leksikon daun jagong
termasuk kategori fungsi identitas sosial dan fungsi pertanian dan lingkungan hidup. Fungsi pertanian dan
lingkungan hidup menekankan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup di
sekitarnya, khususnya pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan alam dan tumbuhan. Leksikon
daun jagong termasuk ke dalam kategori fungsi pengetahuan dan lingkungan hidup karena masyarakat
Cililin sangat mengetahui manfaat daun jagong sebagai pembungkus wajit. Selain karena melimpahnya
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daun jagong yang mungkin terlihat tidak berguna, maka di tangan masyarakat di Cililin daun jagong
masih memiliki fungsi sebagai pengawet alami makanan dan penambah cita rasa yang khas bagi wajit.
Dengan daun jagong, wajit akan jauh lebih tahan lama tanpa perlu tambahan pengawet kimia. Leksikon
daun jagong juga memiliki fungsi ekonomi bagi masyarakat, karena sebagian menjual daun jagong ini
kepada para produsen wajit di wilayah Cililin.
Selain itu, dalam tabel 3.5 di atas juga diungkap bahwa leksikon dibibis termasuk ke dalam
kategori fungsi pengetahuan. Leksikon dibibis merupakan leksikon yang merujuk pada kegiatan
membersihkan daun jagong dengan menyipratkan air. Air yang dicipratkan pun tidak terlalu banyak dan
tidak juga sedikit. Hal tersebut dimaksudkan agar daun jagong menjadi lembab tetapi tidak benar-benar
basah. Selanjutnya, pada tabel di atas juga dijelaskan bahwa leksikon dibungkus yang termasuk kategori
fungsi sosial, leksikon dibungkus berkaitan dengan aktivitas sosial masyarakat di Kecamatan Cililin yang
memperlihatkan interaksi sosial yang terjalin antar masyarakat. Leksikon dibungkus menunjukkan
kegiatan membungkus wajit yang dapat dilakukan secara bersama-sama terutama dalam pembuatan wajit
untuk acara-acara besar. Pada proses tersebut, beberapa orang melakukan kegiatan sambil berbincang satu
sama lain.
Adapun leksikon hawu termasuk kategori fungsi leksikon kebudayaan. Seperti diketahui, hawu
merupakan perapian tradisional yang digunakan oleh masyarakat Sunda. Kebudayaan masyarakat Sunda
yang telah ada sejak zaman dahulu tersebut masih tetap digunakan oleh sebagian besar masyarakat Cililin,
khususnya dalam pembuatan wajit Cililin.
Seluruh leksikon tentang wajit dianalisis seperti penjabaran fungsi leksikon-leksikon yang
disebutkan pada contoh di atas, sehingga seluruh leksikon tentang wajit dapat diketahui fungsi-fungsinya
bagi kehidupan masyarakat.
KESIMPULAN
Secara formal, leksikon tentang wajit berjumlah 50 leksikon yang terdiri atas 44 leksikon berbentuk kata
dan 6 leksikon berbentuk frasa. Leksikon berbentuk kata terbagi atas 23 leksikon berbentuk
monomorfemis dan 21 leksikon berbentuk polimorfemis. Adapun leksikon berbentuk polimorfemis
terbagi atas 12 leksikon golongan prefiks dan 9 leksikon golongan ambifiks. Di samping itu, leksikon
berbentuk frasa yang berjumlah 6 leksikon termasuk frasa endosentrik dan terbagi atas 5 leksikon yang
unsur pembentukannya berupa kata dengan kata, dan 1 leksikon yang unsur pembentukannya berupa frasa
dengan kata. Seluruh leksikon tentang wajit termasuk kategori nomina.
Secara fungsional, leksikon tentang wajit terbagi atas 3 kategori yaitu: (1) bahan pembuat wajit
yang berjumlah 11 leksikon, (2) peralatan yang digunakan dalam pembuatan wajit berjumlah 18 leksikon,
(3) dan cara pengolahan wajit berjumlah 21 leksikon. Seluruh leksikon tentang wajit yang ditemukan
memiliki 6 fungsi bagi masyarakat yang meliputi (1) fungsi identitas sosial, (2) fungsi ekonomi, (3)
fungsi sosial, (4) fungsi pengetahuan, (5) fungsi kebudayaan, serta (6) fungsi pertanian dan lingkungan
hidup.
Berdasarkan penelitian, leksikon tentang wajit menjadi bukti jati diri masyarakat Sunda di
Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat yang berhasil terkuak dari cara pandang, pemahaman dan
pengetahuan terhadap leksikon-leksikon yang berkaitan dengan wajit. Cerminan kebudayaan masyarakat
berdasarkan leksikon tentang wajit memperlihatkan bahwa: (a) orang Sunda bijak memanfaatkan alam,
dan (b) orang Sunda menganggap penting makanan dalam setiap acara.
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ABSTRAK
Dalam situasi pandemi Covid-19, instansi pemerintah dituntut untuk dapat berperan sebagai sumber
informasi atau berita yang valid. Melalui media massa radarbanyumas.co.id informasi atau berita dari
instansi Pemerintah dapat disebarluaskan kepada khalayak ramai. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kualitatif dengan metode analisis Teun A. Van Dijk. Tujuan penelitian ini adalah memberikan
gambaran tentang bagaimana konstruksi berita melalui teks dan wacana di media massa online
radarbanyumas.co.id yang bertajuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di
wilayah Banyumas Raya. Penelitian ini mendeskripsikan dimensi teks yang mencakup dimensi
superstruktur meliputi koherenitas dan skematik teks, dimensi struktur makro serta dimensi struktur mikro
yang ditemukan dalam unsur latar, detil, maksud, praanggapan, bentuk kalimat (pasif dan aktif),
koherensi (koherensi aditif, sebab akibat dan kontras), kata ganti (pronominal), leksikon, grafis dan
metafora (majas). Data penelitian diambil dari kumpulan teks dan dialog pada pemberitaan Covid-19
khususnya mengenai PPKM. Metode dan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi
dengan teknik simak dan catat. Analisis data dilakukan dengan menemukan komponen tekstual pada teks
berita yang dikumpulkan seperti ringkasan (judul dan headline), latar belakang (konteks dan sejarah),
konsekuensi (peristiwa atau tindakan konsekuen dan tindakan verbal) dan komentar (evaluasi dan
prediksi).
Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Dimensi Teks Teun A Van Dijk, Teks Berita, Radar Banyumas, Berita
PPKM
PENDAHULUAN
Maraknya pemberitaan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berawal dari
meningkatnya penyebaran virus Covid-19 yang mengharuskan pemerintah membuat pembatasan
mobilitas masyarakat. PPKM merupakan langkah yang diinisiasi langsung oleh pemerintah pusat dan
ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah di Jawa-Bali berupa berbagai peraturan. Provinsi Jawa Tengah
mengeluarkan dasar hukum pengaturan PPKM melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah
No.443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021 yang tercantum bahwa terdapat 23 kabupaten / kota yang harus
melaksanakan PPKM saat pandemic Covid-19 (Mahardika, 2021). Salah satu yaitu wilayah Banyumas
Raya yang meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan Kebumen.
Sehubungan dengan hal tersebut, informasi PPKM sebagai upaya mengurangi penularan virus
Covid-19 dikemas dengan baik dalam media massa Radar Banyumas. Radar Banyumas merupakan salah
satu media massa terbesar di wilayah Banyumas Raya yang terdiri dari jenis cetak dan online. Berita
tersebut dikemas menjadi sebuah wacana yang mengandung ideologi-ideologi tertentu serta
menempatkannya dalam konteks historis tertentu. Kekuatan utama media yaitu mengkonstruksi realitas,
karena mengemas berbagai isu yang ada sampai ke khalayak umum sehingga menjadi isu perbincangan
saat ini (Eriyanto, 2011), (Alfaritsi, Anggraeni, & Fadhil, 2020). Begitu pula dengan media massa Radar
Banyumas yang berisi pertentangan antara realitas sosial yang sarat dengan kepentingan, fakta yang
beragam dan konflik sehingga perlu diteliti lebih dalam. Hal ini sejalan dengan pemikiran Teun A van
Dijk yang mengungkapkan bahwa wacana merupakan kajian tentang proses kognitif yang aktual (mental)
dan pembentukan serta pemahamannya oleh pengguna bahasa (Paramita, 2019). Analisis wacana
mengamati konteks dari komunikasi, siapa yang mengkomunikasikan, dalam jenis khalayak dan situasi
apa, media yang digunakan, bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi dan hubungan
masing-masing pihak (Aswadi, 2018). Oleh karena itu, wacana PPKM di harian Radar Banyumas online
sangat mempertimbangkan berbagai konteks seperti peristiwa, kondisi, latar dan situasi wacana.
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Fokus penelitian ini membahas dimensi teks berdasarkan teori analisis wacana kritis Teun A.Van
Dijk terkait penerapan kebijakan PPKM di wilayah Banyumas Raya. Urgensi penelitian ini yaitu
membongkar wacana berita PPKM di radarbanyumas.co.id yang meliputi dimensi superstruktur
(koherenitas, skematik teks), dimensi struktur makro (tema/topic), dimensi struktur mikro (latar, detil,
maksud, praanggapan, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti, leksikon, grafis dan metafora (majas),
kognisi sosial dan konteks sosial dalam wacana berita PPKM di harian Radar Banyumas online.
Selanjutnya, kebaruan dalam penelitian ini yaitu memperlihatkan dengan tegas isu sosial wacana PPKM
di wilayah Banyumas Raya melalui identifikasi model analisis wacana kritis Van Dijk.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan model Teun A.Van Dijk. Data penelitian diambil dari kumpulan teks dan
dialog pada pemberitaan Covid-19 khususnya mengenai PPKM di laman media massa online
radarbanyumas.co.id. Analisis data dalam penelitian ini menemukan komponen tekstual pada teks berita
yang dikumpulkan seperti ringkasan (judul dan headline), latar belakang (konteks dan sejarah),
konsekuensi (peristiwa atau tindakan konsekuen dan tindakan verbal) serta komentar (evaluasi dan
prediksi). Dengan analisis ini dapat terlihat pembingkaian pengetahuan (judul, ringkasan cerita yang
bertindak sebagai bingkai untuk narasi yang lebih rinci), kata-kata dan metafora untuk menjelaskan
tindakan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan PPKM di wilayah Banyumas Raya serta konteks
lainnya yang lebih luas terkait dengan wacana PPKM di radarbanyumas.co.id (Cameron & Panović,
2018). Inti dari analisis Van Dijk yaitu menggabungkan tiga dimensi dalam satu analisis yaitu dimensi
teks, kognisi sosial dan konteks.
ANALISIS
Analisis Produksi Teks dalam Berita PPKM pada radarbanyumas.co.id
1. Struktur makro
Struktur makro atau elemen tematik merupakan tema utama dari suatu teks. Struktur Makro merupakan
makna global atau umum dari satu teks dengan mengamati topik yang diangkat pada suatu teks. Topik
umum pemberitaan yaitu mengenai pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang
dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan Covid-19.
2. Analisis Superstruktur
Elemen skematik atau superstruktur adalah bagaimana bagian dan urutan tulisan dikemas dalam teks
opini utuh. Koherenitas teks wacana membahas keterpaduan dan keterkaitan antar subtopik dalam teks
wacana PPKM di radarbanyumas.co.id secara skematik dan keterkaitan antar unsur teks. Pemberitaan
dimulai dengan judul sebagai summary. Bagian lead menggambarkan perihal yang menjadi acuan dan
mengiring pembaca pada wacana inti, antara lain:
(a) Banyumas menjadi salah satu wilayah yang akan menerapkan PSBB (PPKM). Bupati
Banyumas, menuturkan penerapan PSBB akan dimulai 11 Januari – 25 Januari 2021
mendatang.
(b) Pemerintah resmi memutuskan untuk memperpanjang PPKM di Wilayah Jawa-Bali mulai 26
Januari – 8 Februari 2021. Tercatat ada tujuh daerah yang menerapkan PPKM jilid II.
Kemudian skema kedua yaitu story yang menjabarkan proses. Berita dijelaskan melalui judul
artikel pemberitaan tersebut yang memberikan penjelasan bagaimana cara pemerintah mencegah
penularan Covid-19 yaitu dengan melalui kebijakan PPKM ini.
(c) Diterapkannya PPKM I membuat angka kunjungan wisatawan menurun drastic.
(d) Pemkab Cilacap melakukan penyekatan wilayah di perbatasan atau pintu masuk Kabupaten
Cilacap. Hal ini dilakukan saat PPKM.
(e) PPKM Tahap II memberikan kelonggaran. Salah satunya obyek wisata diperbolehkan buka
tetapi dengan pembatasan yaitu dengan kapasitas pengunjung ditetapkan hanya 20 %.
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(f) Pemkab Purbalingga melalui Dinas Perhubungan menetapkan larangan parkir untuk
kendaraan bermotor di lokasi sekitar alun-alun.
(g) Selama PPKM, tempat karaoke belum diizinkan buka atau beroperasi.
Selanjutnya, pada bagian penutup, adanya edukasi pembaca sesuai Instruksi Menteri Dalam
Negeri No.1 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro di sejumlah kabupaten / kota di Pulau Jawa-Bali
merupakan salah satu upaya strategis dalam menurunkan angka penyebaran Covid-19. Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah guna
menekan laju penularan pandemic Covid-19. Melalui kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
keuangan tetap terjaga, sehingga aktivitas perekonomian di Banyumas dapat dijalankan walaupun dengan
batasan sosial yang lebih ketat dan masif.
(h) PPKM Mikro dinilai menjadi langkah yang bagus, sampai-sampai Bupati Banyumas hendak
permanenkan kebijakan yang lahir dari Pemerintah Pusat itu.
(i) Dalam PPKM Mikro ini, masyarakat bisa berkegiatan bebas namun dengan syarat tetap
mematuhi 3M. Kuncinya itu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi
kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pada intinya, penerapan PPKM Mikro ini sebagai
upaya menekan angka kematian, semakin lama semakin sedikit.
Wacana berita PPKM Mikro dalam media massa online radarbanyumas.co.id terlihat
komprehensif. Teks tersebut dilengkapi dengan pernyataan dari berbagai pihak dalam menyukseskan
penerapan kebijakan PPKM di lapangan seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
serta Satpol PP yang membantu menyukseskan dalam
3. Struktur Mikro Semantik (Latar, Detail, Maksud, Praanggapan)
Melalui wacana PPKM di media massa radarbanyumas.co.id, pemerintah di Kabupaten Banyumas Raya
menekankan pada pembaca untuk ikut serta mencegah penyebaran Covid-19. Latar pada wacana
Covid-19 yaitu tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang isinya berupa
informasi mengenai kebijakan baru PPKM, seperti terlihat pada wacana:
(i) Pemberlakuan PPKM Mikro dinilai efektif karena masyarakat lebih menyadari dan mau
melaksanakan 3M.
Elemen detail dalam wacana ini bahwa dengan adanya kebijakan PPKM mampu berdampak
positif dan negatif bagi masyarakat di wilayah Banyumas Raya. Elemen maksud dalam wacana tersebut
bertujuan mengedukasi masyarakat tentang kesadaran disiplin prokes untuk memutus rantai Covid-19 dan
menghantarkan masyarakat menuju tatanan kehidupan baru. Selanjutnya, bagian praanggapan dalam teks
ini menjelaskan kebijakan PPKM.
(j) Anggapan masyarakat, salah satu yang membuat imun meningkat adalah plesir. Kalau tempat
plesirnya ditutup tambah mumet, terus bisa mriyang.
Berbagai aksi penerapan PPKM juga dilaksanakan antara lain pemberhentian air mancur
alun-alun, pendirian pos penjagaan, penutupan tempat karaoke, playstation atau game online, taman kota
serta kawasan tempat olahraga (GOR). Praanggapan wacana berita PPKM merupakan pernyataan
deskriptif. Artinya, kebijakan PPKM ini merupakan langkah yang harus dijalankan dalam upaya
pencegahan Covid-19.
4. Struktur Mikro Sintaksis (Bentuk Kalimat, Koherensi, Kata Ganti)
Bentuk kalimat dalam wacana berita PPKM berupa kalimat aktif seperti terlihat pada:
(j) Pemerintah resmi memutuskan untuk memperpanjang PPKM di Wilayah Jawa-Bali mulai 26
Januari – 8 Februari 2021.
(k) Pemkab Cilacap melakukan penyekatan wilayah di perbatasan atau pintu masuk Kabupaten
Cilacap.
(l) PPKM Tahap II memberikan kelonggaran.
Kategori kata memutuskan, melakukan, memberikan adalah verba pengisi predikat yang
merupakan inti dalam sebuah kalimat dan menghadirkan fungsi objek, pelengkap maupun keterangan.
92

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar,18-20 Agustus 2021

Struktur kalimat di atas termasuk struktur kalimat luas dengan frasa verba yang mengalami perluasan.
Adanya inti paragraf deduktif berfungsi untuk menekankan pada pembaca mengenai wacana berita PPKM
yang ada di wilayah Banyumas Raya.
Selanjutnya, penggunaan koherensi pada wacana diatas dapat dihubungkan dengan konjungsi
intrakalimat seperti terlihat pada:
(n) Wisatawan yang berkunjung rata-rata wisatawan local dan ditambah sejumlah wisatawan
dari Pantura. Sedangkan, pada masa PPKM I dan II kunjungan didominasi wisatawan local
saja.
Konjungsi sedangkan merupakan konjungsi intrakalimat sebagai penghubung antar klausa dalam kalimat.
Selain itu, penggunaan konjungsi sedangkan tidak tepat karena berada di awal kalimat sehingga paragraf
tersebut tidak mempunyai koherensi yang baik. Terdapat pula koherensi kontras yaitu konjungsi
antarkalimat namun seperti terlihat pada data berikut ini.
(o) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Banjarnegara Noor Tamami
mengatakan pada masa PPKM Mikro ini, pembelajaran dilaksanakan melalui PJJ. Namun,
pembelajaran model ini memiliki banyak kendala sehingga tidak optimal.
Koherensi berkaitan dengan wacana PPKM selanjutnya yaitu kata ganti / pronominal yaitu kata
yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain. Dalam wacana tersebut, pronomina persona ketiga tunggal
dia mengacu pada frasa Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara Agung Yusianto.
Contoh tersebut dapat terlihat pada data berikut.
(p) Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara Agung Yusianto
mengatakan kunjungan wisatawan pada PPKM Mikro mengalami peningkatan. Dia
mengatakan, peningkatan ini karena libur panjang sejak hari Jumat (12/2) dan semua obyek
wisata di Dieng telah dibuka.
5. Struktur Mikro Stilistik
Struktur mikro mengkaji bentuk serta susunan kalimat yang disampaikan. Pemilihan kata dapat
mempengaruhi kesan makna dalam susunan kalimat seperti contoh data berikut.
(q) Awal tahun 2021, sektor wisata belum membaik bahkan terus menurun. Hal ini juga
dikarenakan adanya PPKM Diterapkannya PPKM membuat angka kunjungan wisatawan
menurun drastis. Selama PPKM, tempat karaoke belum diizinkan buka atau beroperasi”
(r) PPKM Mikro dinilai menjadi langkah yang bagus, sampai-sampai Bupati Banyumas hendak
permanenkan kebijakan yang lahir dari Pemerintah Pusat itu. Dalam PPKM Mikro ini,
masyarakat bisa berkegiatan bebas namun dengan syarat tetap mematuhi 3M. Selain itu, dari
Pemerintah juga gencar dalam 3 T (Testing, Tracing, Treatment)
Kata PPKM merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Kebijakan PPKM ini sebagai upaya menekan angka kematian akibat Covid-19. Adanya kebijakan PPKM
ini diharapkan menjadi langkah terbaik bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Bentuk
satuan lingual 3T merupakan singkatan dari Testing (pemeriksaan dini), Tracing (pelacakan) dan
Treatment (perawatan). Penerapan 3T dalam wacana berita PPKM dapat mengedukasi masyarakat terkait
dengan pentingnya penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Baik
3T maupun 3M merupakan upaya untuk memutus rantai penularan Covid-19. Keduanya harus berjalan
beriringan. 3T memberikan pemberitahuan pada orang sekitar agar waspada sedangkan 3M membahas
tentang perilaku individu dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Singkatan 3T dan 3M dalam wacana
berita di media massa radarbanyumas.co.id dapat mendukung kebijakan PPKM sebagai salah satu upaya
penting dalam memutus rantai penularan Covid-19.
6. Struktur Mikro Retoris
Struktur mikro retoris berkaitan dengan grafis dan metafora. Unsur grafis dalam wacana berita PPKM di
radarbanyumas.co.id menggunakan foto, tanda kurung, tanda petik, tanda tanya dan penggunaan huruf
tebal seperti terlihat pada data berikut.
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(s) Dalam keberhasilan PPKM Mikro ini, Husein dengan tegas memberikan instruksi kepada
Kades (Lurah) untuk rutin mengadakan rapat seminggu sekali dengan RT/RW. “Tanyakan
kepada mereka, adakah orang tua yang sakit ? Yang positif kemarin sudah sembuh belum?
Yang positif apakah sudah diisolasi dengan baik ?”.
(t) Kita berharap setiap ikhtiar yang dilakukan mampu memutus rantai Covid-19 dan
menghantarkan masyarakat Banjarnegara menuju tatanan kehidupan baru dan dapat hasil
yang baik sesuai harapan.
(u) Satpol PP, Dishub, dan Sarsipol melakukan kegiatan Bakti Sosial dan operasi yustisi.
“Bersama-sama kita membagikan masker, jamu dan melakukan sosialisasi prokes.”
Berdasarkan kutipan di atas, unsur grafis menunjukkan adanya penekanan terhadap kata-kata
yang berhubungan dengan PPKM. Kata PPKM menjadi objek permasalahan dalam wacana berita yang
dapat menghadirkan konteks wacana lain. Oleh karena itu, pada tahap penerapan kebijakan PPKM,
sebagian besar judul berita di radarbanyumas.co.id menggunakan kata PPKM. Satpol PP, Dishub, Sarsipol
merupakan lembaga pendukung guna menyukseskan penerapan kebijakan PPKM. Unsur grafis penulisan
huruf tebal Covid-19 digunakan untuk menonjolkan hal-hal yang dianggap penting sehingga nampak
berbeda dengan teks lainnya. Hal ini membuktikan bahwa lebih banyak langkah-langkah yang telah
dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan PPKM untuk mengurangi penularan Covid-19. Unsur
grafis penggunaan tanda petik digunakan untuk menegaskan terkait dengan instruksi pemerintah dalam
keberhasilan penerapan kebijakan PPKM.
Analisis Kognisi Sosial dalam Berita PPKM pada radarbanyumas.co.id
Analisis kognisi sosial dalam wacana berita PPKM pada radarbanyumas.co.id dapat dilihat dari analisis
produksi teks dengan melibatkan kognisi individu dan wartawan. Ideologi penulis (wartawan) pada
radarbanyumas.co.id seringkali digunakan untuk mengkonstruksi masyarakat. Isi konten wacana
pemberitaan kebijakan PPKM oleh pemerintah yang merupakan langkah tepat sangat terlihat ditekankan
dalam setiap struktur produksi teks. Narasi teks wacana berita dibuat untuk mengkonstruksi kognisi sosial
masyarakat agar menaati kebijakan PPKM. Hal ini terlihat dari judul berita yang dibuat cenderung
menghantarkan pembaca memiliki hasrat untuk mengetahui lebih detail mengenai isi wacana tersebut.
Pendekatan kognisi dalam hal ini berkaitan dengan asumsi bahwa wacana tidak memiliki makna, tetapi
diberikan oleh pemakai bahasa. Jika dilihat dari analisis produksi teks dalam wacana PPKM, ideologi
wartawan dalam menyusun sebuah wacana berita menjadi alat pemerintahan pusat untuk mengkonstruksi
masyarakat. Dalam hal ini konten pemberitaan terlihat dari struktur produksi teks dalam wacana PPKM
yang diserukan pemerintah, merupakan langkah baik untuk menekan penyebaran Covid-19.
Analisis Konteks Sosial dalam Berita PPKM pada radarbanyumas.co.id
Analisis wacana kritis Van Dijk menganalisis konteks sosial masyarakat dengan melihat kekuasaan dan
akses. Kekuasaan dipahami sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok. Praktik
kekuasaan yang terjadi dalam wacana tersebut adalah pemerintah yang menerapkan kebijakan melalui
Inmendagri No.1 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah di wilayah Banyumas Raya menerapkan berbagai aturan
demi menghambat penularan Covid-19. Kepala pemerintahan dalam hal ini bupati mempunyai kekuasaan
untuk membuat berbagai aturan di wilayah yang merupakan kekuasaannya seperti tercantum pada:
(v) Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein juga melarang kelurahan/desa memasang portal
seperti yang dilakukan dulu. “Tidak boleh portal. Saya larang, nanti ekonominya mati”,
katanya usai Launching Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis
mikro.
(w) Pemkab Cilacap memperpanjang PPKM hingga Senin, 8 Februari 2021. Tatto Suwarto,
Bupati Cilacap menyampaikan meski PPKM diperpanjang, namun pihaknya sedikit
melonggarkan kebijakan waktu operasional malam.
Dalam wacana PPKM di harian radarbanyumas.co.id, sejumlah wacana mengulas kebijakan
PPKM baik pelarangan dan pembatasan semua aktivitas kegiatan sosial, budaya yang mengundang
kerumunan. Hal ini berdampak pada intensitas aktivitas publik di beberapa daerah antara lain pembatasan
tempat kerja dengan menerapkan WFH sebesar 75% dan WFO sebesar 25%, pelaksanaan kegiatan
94

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar,18-20 Agustus 2021

pembelajaran secara daring, pembatasan kegiatan di restoran dan pusat perbelanjaan, akan tetapi untuk
kegiatan konstruksi dan sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat hingga diizinkan
beroperasi 100%, serta pengoperasian tempat ibadah maksimal 50%.
Namun, terdapat pro dan kontra terkait penerapan kebijakan PPKM tersebut. Penerapan kebijakan
oleh para pemerintah daerah tidak hanya berasal dari Inmendagri No.1 Tahun 2021. Hal tersebut dapat
terlihat dalam wacana pemerintah kabupaten Purbalingga dengan dasar kegiatan pelaksanaan PPKM
seperti terlihat pada berikut ini.
(x) Selama PPKM, tempat karaoke belum diizinkan buka atau beroperasi. Sebagai contoh, tempat
karaoke di Kutasari Purbalingga dibubarkan dan ditutup paksa oleh petugas satuan polisi
pamong praja (Satpol PP) Kab. Purbalingga. Dasar kegiatan PPKM : Perda Nomor 16
Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit, Perbup Nomor 81 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan
Pengendalian Covid-19 di Kab. Purbalingga. Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021 dan SE
Bupati Purbalingga Nomor 300/1492 tanggal 8 Februari 2021 tentang PPKM berbasis mikro
untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di kabupaten Purbalingga.
Selain itu, wacana berita edisi 22 Februari 2021 menyampaikan bahwa PPKM Mikro dinilai tidak efektif
seperti terlihat pada data berikut.
(y) Mau, PPKM diperpanjang tiap minggu, tiap bulan, tapi jika tidak didukung warganya, maka
sama saja. Mereka harus dibuat semakin sadar jika PPKM harus semakin tegas, tidak hanya
diimbau dan dilakukan penertiban.Kita sudah berupaya dengan intensitas tinggi melakukan
operasi masker, membubarkan kerumunan, melarang toko dan rumah makan buka di luar
aturan dan lainnya. Jika, Perbup sudah turun, jelas kami akan tegas tegakkan aturan dan
sanksi.
Persepsi masyarakat mengenai kebijakan ini yaitu bahwa PPKM dinilai menjadi langkah tepat.
Kegiatan pada sektor ekonomi, pendidikan, dan wisata boleh dilaksanakan, tetapi dengan pembatasan.
Tempat wisata, misalnya, diizinkan tetap buka dengan syarat harus mematuhi prokes. Adanya anggapan
masyarakat bahwa yang membuat imun meningkat adalah rekreasi terlihat dari contoh berikut“Kalau
plesirnya ditutup tambah mumet, terus bisa mriyang, kata pengunjung”.
KESIMPULAN
Media massa memiliki peran penting untuk mengkonstruksi masyarakat mengenai wacana yang dibangun
atau peristiwa yang terjadi. Untuk memperoleh pemahaman wacana, analisis wacana tidak hanya
dilakukan terbatas pada teks, melainkan harus menyentuh aspek konteksnya. Analisis produksi teks dalam
berita PPKM radarbanyumas.co.id meliputi struktur makro, struktur mikro semantik, struktur mikro
sintaksis, struktur mikro stilistik dan struktur mikro retoris. Selanjutnya, analisis kognisi sosial dalam
berita PPKM radarbanyumas.co.id dengan melihat produksi teks yang melibatkan kognisi individu dan
wartawan. Pendekatan kognisi dalam hal ini berkaitan dengan asumsi bahwa wacana tidak memiliki
makna, tetapi diberikan oleh pemakai bahasa. Analisis konteks sosial dalam wacana PPKM melihat
kekuasaan dan akses. Praktik kekuasaan adalah pemerintah yang menerapkan kebijakan melalui
Inmendagri tentang PPKM.
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ABSTRAK
Keberagaman suku bangsa di Indonesia sudah bukan menjadi rahasia lagi. Adat, Budaya, maupun
produk-produk turunannya pun sangat beragam. Wilayah yang luas, faktor migrasi, perkawinan, maupun
akulturasi budaya menjadi beberapa faktor yang memunculkan keberagamannya. Terdapat kurang lebih
1340 suku di Indonesia (BPS 2010), salah satu suku tersebut adalah suku Marind atau sering disebut
juga Malind. Suku ini mendiami wilayah paling timur di Indonesia yaitu Merauke. Perkembangan
teknologi dan maraknya penggunaan media sosial mendorong masyarakat untuk menyesuaikan diri
dengan perkembangan tersebut. Tidak terkecuali dalam bidang bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia
atau bahkan bahasa asing sudah menjadi konsumsi harian. Hal tersebut mengakibatkan semakin jarang
penutur bahasa daerah menggunakan bahasa mereka sendiri. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat
Marind (Malind), terutama generasi muda. Berangkat dari fenomena tersebut penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui tingkat penggunaan bahasa Marind dalam keseharian sehingga dapat diperoleh
kesimpulan terkait tingkat kesetiaan bahasa generasi muda suku Marind terhadap bahasa daerahnya,
dalam hal ini mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan
kuesioner dengan bentuk pertanyaan tertutup untuk menjaring data penggunaan bahasa Marind dan
pertanyaan terbuka untuk menjaring data terkait faktor yang mempengaruhinya. Informan penelitian ini
adalah mahasiswa suku Marind di Universitas Musamus Merauke. Sampel ditentukan dengan metode
simple random sampling. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa generasi muda suku Marind sudah
jarang menggunakan bahasa Marind, mereka lebih sering menggunakan Bahasa Indonesia lebih mudah
diucapkan, lebih mudah dipahami, lebih sopan, lebih mudah dimengerti, lebih nyaman untuk digunakan,
serta lebih dapat menunjukkan rasa penghormatan terhadap lawan bicara.
Kata Kunci: Marind, Malind, Kesetiaan Bahasa, Sikap Bahasa, Sosiolinguistik, Merauke
PENDAHULUAN
Merauke adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Papua. Secara geografis letak Kabupaten
Merauke berada antara 1370 - 1410 BT dan 60 00’ - 9000’ LS. Luas Wilayah Kabupaten Merauke
2

adalah 46.791,63 𝑘𝑚 atau 4.679.163 Ha atau sekitar 6,73% dari luas Provinsi Papua 315.092 km².
Merauke berbatasan langsung dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi, Papua New
Guinea, dan laut Arafura. Secara administratif terdiri dari 20 wilayah distrik, 11 kelurahan dan 179
kampung dengan jumlah penduduk 278.200 jiwa (BPS, 2017).
Suku atau etnis yang dianggap sebagai etnis asli Merauke adalah etnis Marind. Selain itu ada
beberapa suku atau etnis lain juga yang ikut menempati wilayah merauke. Keanekaragaman suku di
Merauke bahkan sudah bisa menjadikan Merauke sebagai miniatur Indonesia. Etnis Marind sendiri terdiri
atas sembilan sub suku yang tersebar di berbagai wilayah di kabupaten Merauke. Meskipun belakangan
ada beberapa sub suku yang menyatakan diri bahwa mereka merupakan satu kesatuan berbeda yang
berdiri sendiri dan tidak menginduk pada suku lain termasuk dalam segi kebahasaannya. Akan tetapi
dalam penelitian ini peneliti masih menggunakan data yang menyatakan bahwa etnis Marind terdiri atas
sembilan sub suku karena belum ada penelitian ilmiah yang dapat membuktikan pernyataan tersebut.
Berikut adalah persebaran sub suku Marind di kabupaten Merauke.
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Tabel 1. Persebaran Sub Suku Marind di Kabupaten Merauke
(Dikutip dengan Penyesuaian dari Nikolaus)

Penelitian bahasa guna pemetaan bahasa sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan semenjak th 1991-sekarang. Berdasarkan data terakhir pada tahun 2019 terdapat total 718
bahasa (tidak termasuk dialek dan subdialek) dari 2.560 daerah pengamatan di seluruh Indonesia.
Persebaran bahasa daerah tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Penyebaran Bahasa di Indonesia
Sumber: https://petabahasa.kemdikbud.go.id
Berdasarkan gambar 1 tersebut dapat diketahui bahwa daerah dengan jumlah variasi terbanyak
adalah Papua (Papua dan Papua Barat) dengan jumlah total bahasa teridentifikasi adalah 418 bahasa.
Salah satu bahasa tersebut adalah bahasa Imbuti (Marind). Bahasa tersebut digunakan oleh masyarakat
tutur etnik Marind di kampung Samkai. Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua. Berdasarkan hasil
penghitungan dialektometri, isolek Imbuti (Marind) merupakan bahasa yang memiliki persentase
perbedaan 95%—100% apabila dibandingkan dengan bahasa-bahasa di sekitarnya, misalnya seperti
bahasa Marori, Engkalembu, dan Bian Marind Deg (https://petabahasa.kemdikbud.go.id). Bahasa Marori
(Morori) dituturkan oleh etnik Marori (Morori) Kampung Wasur, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua. Sedangkan, bahasa Engkalembu dan Bian Marind Deg adalah bahasa yang
masing-masing digunakan oleh oleh masyarakat Kampung Sota, Distrik Sota dan masyarakat suku
Marind di Kampung Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke Papua.

Gambar 1.2. Peta Bahasa di Papua dan Sekitarnya
Sumber: https://petabahasa.kemdikbud.go.id
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Meskipun sudah dilakukan pemetaan bahasa akan tetapi penelitian tentang bahasa-bahasa di
Papua ternyata masih sangat terbatas. Padahal seperti yang dapat kita lihat bahwa bahasa di Papua
memiliki jumlah terbanyak dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Bahkan untuk etnis Marind
sendiri ada 9 sub suku yang notabene memiliki ciri khas kebahasaannya tersendiri. Sehingga seharusnya
penelitian dalam bidang bahasa dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan. Berikut beberapa contoh
penelitian tersebut. Pertama penelitian yang berjudul Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia – Bahasa Marind
Berbasis Web pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke (Suwarjono) yang
dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Mustek Anim Ha Vol.6 No. 2, Agustus 2017. Penelitian yang dilakukan
oleh Suwarjono menghasilkan sebuah aplikasi website kamus bahasa Marind-Indonesia yang dapat
diakses pada situs https://id.glosbe.com/id/mrz.
Penelitian selanjutnya berjudul Istilah-Istilah Dalam Bahasa Marind Yang Digunakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke (Papua) Dalam Upaya Pengembangan dan Pelestarian Bahasa
(Nikolaus, Richardus dan Erlan Aditya Ardiansyah) yang dipublikasikan dalam Prosiding Seminar
Nasional Bahasa Ibu VI Dalam Rangka Memperingati Hari Bahasa Ibu Internasiona, Bali, 22-21 Februari
2013 Halaman 576-584. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan istilah
bahasa daerah yang digunakan pemerintah dalam mengembangkan bahasa Marind, mendeskripsikan dan
menjelaskan makna yang terdapat bahasa Marind, dan mendeskripsikan pola kalimat dalam bahasa
Marind.
Selanjutnya, berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa penelitian
terkait penggunaan bahasa Marind masih sangat terbatas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian terkait penggunaan bahasa Marind di kalangan mahasiswa. Hal ini diharapkan dapat
menjadi langkah awal untuk mendorong penelitian-penelitian lain dalam bidang bahasa terhadap bahasa
Marind. Selain itu diharapkan dengan mengetahui penggunaan bahasa Marind di kalangan generasi muda
Marind, maka dapat membantu usaha pelestarian dan pemertahanan bahasa Marind itu sendiri sehingga
tidak punah begitu saja ditelan perkembangan zaman.
METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah jawaban dari kuesioner
yang dibagikan kepada beberapa mahasiswa Marind di Universitas Musamus Merauke. Metode yang
digunakan untuk mengumpulkan data adalah simple random sampling. Mahasiswa Marind diminta untuk
menjawab pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Bentuk pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan
terbuka dan semi tertutup. Pertanyaan terbuka digunakan untuk menjaring data identitas informan dan
untuk mengetahui faktor atau alasan informan memilih penggunaan bahasa Marind. Pertanyaan semi
tertutup digunakan untuk mengetahui bahasa apa saja yang digunakan oleh mahasiswa Maring di
lingkungan keluarga, pertemanan dan perkuliahan, dan pekerjaan (jika informan kuliah sambil bekerja).
Teknik analisis yang digunakan adalah triangulasi data.
ANALISIS
Penelitian ini bukan menjadi hal yang mudah untuk peneliti. Peneliti mengalami kesulitan untuk
memperoleh informan. Hal ini dikarenakan kecenderungan mahasiswa Marind yang terpaksa berhenti
kuliah atau menunda perkuliahan untuk mencari nafkah. Selain itu banyak juga mahasiswa yang memilih
tidak melanjutkan kuliah setelah menikah. Peneliti juga mengalami kesulitan untuk membagikan
kuesioner secara daring karena kesulitan menemukan kontak mahasiswa Marind (mahasiswa sering
berganti-ganti nomor telepon). Selain itu mahasiswa sering beralasan tidak memiliki paket internet untuk
mengisi jawaban secara online di aplikasi survey semacam google form atau sejenisnya. Sistem
perkuliahan yang sedang berlangsung secara daring semakin memperparah kesulitan peneliti dalam
memperoleh informan. Meskipun dengan segala keterbatasan akhirnya peneliti berhasil memperoleh 11
mahasiswa yang bersedia untuk menjadi informan.
Peneliti meminta informan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Untuk
mengatasi keterbatasan dalam pengisian kuesioner secara online, maka peneliti memilih untuk
menggunakan kuesioner cetak. Total pertanyaan yang diberikan ada 46 pertanyaan. Pertanyaan tersebut
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antara lain berisi pertanyaan terkait identitas informan dan pertanyaan terkait penggunaan bahasa Marind.
Berdasarkan jawaban informan tersebut maka diperoleh hasil seperti tertuang pada tabel berikut.
Tabel 2. Tabulasi Data Penggunaan Bahasa di Ranah Keluarga, Ranah Pendidikan dan Pertemanan, Serta
Ranah Kerja

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan bahasa yang paling banyak dipilih
adalah Bahasa Indonesia. Sebagian besar informan berpendapat bahwa bahasa Indonesia lebih mudah
diucapkan, lebih mudah dipahami, lebih sopan, lebih mudah dimengerti, lebih nyaman untuk digunakan,
serta lebih dapat menunjukkan rasa penghormatan terhadap lawan bicara. Bahasa Marind dianggap terlalu
kasar dan kurang sopan apabila digunakan. Penggunaannya pun pada akhirnya terbatas pada situasi
tertentu saja. Bahkan ada informan yang sudah tidak menggunakan bahasa Marind sama sekali dalam
kehidupan sehari-harinya. Penggunaannya pun terbatas pada tradisi keluarga, untuk bercanda, dan
menyapa teman sesama Marind apabila berpapasan di jalan. Meskipun tidak bisa dipungkiri ada informan
yang di keluarganya masih diharuskan untuk mempelajari penggunaan bahasa Marind.
Melihat situasi tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa ada efek simalakama dari penggunaan
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dimana pada akhirnya menggeser eksistensi bahasa daerah,
dalam hal ini bahasa Marind. Apalagi sampai ada pendapat informan yang menempatkan bahasa Marind
sebagai bahasa yang kasar dan tidak sopan.
KESIMPULAN
Generasi muda Marind yang semakin jarang menggunakan bahasa Marind menjadi sebuah tanda bahaya
terhadap keberlangsungan bahasa Marind itu sendiri. Hal ini tentu menjadi keprihatinan tersendiri, karena
dikhawatirkan tidak lama lagi akan terjadi kepunahan bahasa Marind. Hasil penelitian ini menjadi
gambaran yang harus menjadi perhatian lebih terutama untuk akademisi supaya bisa melakukan penelitian
lebih lanjut dalam bidang bahasa untuk mendorong penguatan, pemertahan, dan pelestarian bahasa
Marind. Selain itu pemerintah daerah terkait juga diharapkan supaya dapat membuat suatu kebijakan
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khusus sebagai dan memaksimalkan kebijaksanaan yang sudah ada untuk mendorong penguatan,
pemertahan, dan pelestarian bahasa Marind.
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PENGARUH STRUKTUR KALIMAT BAHASA TORAJA TERHADAP PENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA SISWA KELAS V SD NEGERI 179 BAKU
KABUPATEN LUWU TIMUR
Harsia
Universitas Cokroaminoto Palopo
harsia1945@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan: (i) pengaruh kalimat bahasa Toraja terhadap kemampuan
analitik, sintetik, dan matching bahasa Indonesia siswa kelas V SD Negeri 179 Baku di Kabupaten Luwu
Timur, (ii) implikasi pemerolehan bahasa Toraja dan pemerolehan bahasa Indonesia terhadap
pengajaran bahasa Indonesia siswa kelas V SD Negeri 179 Baku di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian
ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analitik, sintetik, dan matching.
Analitik, sintetik, dan matching yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah melakukan pengkajian
terhadap beberapa satuan dari bahasa Toraja dan bahasa Indonesia dengan memilah satuan bahasa
tersebut secara terpisah serta mencocokkan satuan kedua bahasa tersebut, baik persamaan maupun
perbedaannya. Kemudian menyelidiki dan menarik kesimpulan dari satuan yang terpisah itu secara
holistik (Selinger, 1989). Di antara satuan bahasa yang diteliti dalam penelitian ini adalah satuan
sintaksis berupa kalimat siswa SD kelas V. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh struktur kalimat
bahasa Toraja terhadap kemampuan analitik, sintetik, dan matching bahasa Indonesia siswa kelas V SD
Negeri 179 Baku di Kabupaten Luwu Timur ditunjukkan dengan penggunaan struktur kalimat bahasa
Toraja dan bahasa Indonesia secara timbal-balik. Baik penggunaan struktur kalimat bahasa Toraja yang
sesuai maupun yang tidak sesuai dengan struktur kalimat bahasa Indonesia. Jenis kalimat yang
digunakan responden dalam karangannya adalah kalimat tanya, kalimat penyangkalan seperti kata
ingkar tidak (semua responden pada umumnya mampu menggunakan kata ingkar tidak), sebagian besar
responden menggunakan kalimat majemuk dalam karangan kurang sesuai dengan kaidah bahasa
Indonesia. Penggunaan kalimat pasif dan aktif dalam karangannya kurang sesuai dengan kaidah bahasa
kedua (bahasa Indonesia). Implikasi pemerolehan bahasa Toraja dan pemerolehan bahasa Indonesia
terhadap pengajaran bahasa Indonesia (mengenai struktur kalimat) di sekolah terjadi kesenjangan di
antara bahasa Toraja dan bahasa Indonesia artinya bahwa pengajaran bahasa Indonesia di sekolah
dipengaruhi oleh penggunaan bahasa Toraja responden, baik dari segi kaidah maupun dari segi
aksennya. Saran (1) Perlu dibina hubungan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru agar
pendidikan anak usia SD kelas V, khususnya dalam pembelajaran bahasa Toraja dan bahasa Indonesia
dapat dilaksanakan secara optimal, dan (2) Perlu penelitian lebih lanjut tentang penggunaan bahasa
Toraja dan bahasa Indonesia khususnya bahasa siswa pada usia 10-11 tahun atau usia SD kelas V.
Kata Kunci: pengaruh, struktur, kalimat, bahasa pertama, bahasa kedua
PENDAHULUAN
Bahasa daerah adalah bahasa ibu bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat di
Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur sebagai wilayah transmigrasi “Indonesia Mini” yang
di dalamnya hidup berdampingan beberapa suku dan bahasa daerah yang berbeda seperti bahasa Bugis,
Toraja, Jawa, dan bahasa Bali. Walaupun berbeda suku dan bahasa daerah namun dapat dipersatukan
melalui bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua bagi mereka (Harsia, 2018:1). Berdasarkan penjelasan
Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 dinyatakan bahwa bahasa yang dipelihara baik-baik oleh
masyarakatnya akan dipelihara dan dihormati oleh negara (Pasmidi, 1998:68).
Pelestarian suatu bahasa dapat dilaksanakan dengan bermacam cara. Salah satu di antaranya
melalui pendidikan secara formal sedini mungkin, yaitu mengajarkan bahasa daerah sejak SD, itu
memberi warna terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua bagi siswa.
Ada perbedaan yang mencolok antara bahasa Indonesia (BI) dan bahasa Daerah (BD) bagi siswa,
yaitu BI pada umumnya merupakan bahasa kedua (B2) bagi kebanyakan siswa di suatu provinsi atau
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kabupaten. Tujuan pokok dan utama pengajaran kedua bahasa itu pun berbeda: BI bertujuan agar siswa
terampil ber-BI untuk berbagai keperluan dan kemudian bersikap positif terhadap BI; BD bertujuan
terutama untuk melestarikan bahasa dan budaya masyarakat tutur BD tersebut. Ditambah lagi: alokasi
waktu untuk BI bisa tiga atau empat kali lipat BD (yang hanya dua jam/minggu). Implikasinya adalah
silabus, dan pengorganisasiannya, harus berbeda: silabus BD harus lebih ramping daripada silabus BI,
pragmatik harus lebih menonjol ketimbang materi yang formal (gramatikal, kosakata) dengan
ranah-ranah penggunaan yang lebih ke wilayah “budaya” daerah (Sumarsono, 1997:84).
Telah merupakan keyakinan umum bahwa pemerolehan bahasa kedua sangat kuat dipengaruhi
oleh bahasa pertama sang pebelajar. Dukungan yang paling jelas terhadap keyakinan ini muncul dari
aksen ‘Asing’ dalam ujaran bahasa kedua sang pebelajar. Misalnya: kalau orang Toraja berbahasa
Indonesia, maka bahasa Indonesianya beraksen Toraja. Contoh dalam bidang sintaksis yaitu
kalimat-kalimat yang merupakan kalimat bahasa Indonesia untuk pola kalimat B1 (bahasa ibu/pertama):
Di sini, umumnya wanita yang melaksanakan pekerjaan menanam padi. (B1/Bahasa Toraja: Manaq baine
mantanan pare inde te ‘Umumnya wanita bertanam padi di sini ini’ (Salombe, 1982:66).
Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini membahas “Pengaruh Struktur Bahasa Toraja
terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SDN 174 Baku di Kecamatan Tomoni Timur
Kabupaten Luwu Timur”. Hal-hal yang mendasari penelitian ini adalah sebagian besar siswa kelas V
SDN 174 Baku SD di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur yang belum dapat
menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Salah satu faktor yang memengaruhi hal itu
terjadi karena pada umumnya siswa ketika di lingkungan rumahnya berbahasa bahasa Toraja. Kecamatan
Tomoni Timur memang merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang
penduduknya mayoritas masyarakat transmigrasi, baik transmigrasi umum maupun transmigrasi
swakarsa.
Dalam penelitian ini tidak semata-mata bertujuan memperlihatkan hasil pemerolehan berupa
input atau output yang dinyatakan dengan jumlah atau frekuensi data, melainkan perubahan dalam
lintasan proses pemerolehan (bagian dari language processor). Prosesor-bahasa yaitu bagian dari otak
manusia, sistem motorik, persepsi, dan aparat yang sesuai untuk pengolahan bahasa-tidak hanya mampu
menghasilkan bahasa dan memahami tetapi juga menyesuaikan produksi bahasa dan pemahaman
terhadap materi linguistik tertentu (Klein, 1988:39). Seperti yang diuraikan Klein (1988:6): language
processor yakni learner’s faculty of producing and comprehending utterance in a given context.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini. Adapun
rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh bahasa Toraja terhadap kemampuan analitik, sintetik, dan matching bahasa
Indonesia siswa kelas V SDN 174 Baku di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana kemampuan menulis jenis kalimat siswa kelas V SDN 174 Baku di Kecamatan Tomoni
Timur Kabupaten Luwu Timur?
3. Bagaimana implikasi pemerolehan bahasa Toraja dan pemerolehan bahasa Indonesia terhadap
pengajaran bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 174 Baku di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten
Luwu Timur?
Dalam kaitan dengan penelitian ini, mengenai persamaan dan perbedaan struktur bahasa Toraja dengan
struktur bahasa Indonesia. Diuraikan sebagai berikut:
Pola kalimat aktif: Unnalanaq pare dao mai alaἡ ‘Mengambil-saya padi dari lumbung’. Pola
kalimat bahasa Toraja (PSO) (Salombe, 1988:69). ‘Saya mengambil padi dari atas lumbung’. Pola kalimat
bahasa Indonesia (SPO).
METODOLOGI
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif (penelitian kualitatif) dengan menggunakan pendekatan
analitik, sintetik, dan matching. Di antara satuan bahasa yang diteliti dalam penelitian ini adalah satuan
sintaksis berupa kalimat dan klausa siswa kelas V SDN 174 Baku.
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2. Variabel Penelitian
Penelitian ini meneliti tiga variabel, yaitu (1) struktur bahasa Toraja, (2) penggunaan bahasa Indonesia
yang terdiri atas (a) kemampuan analitik, sintetik, matching bahasa Toraja dan bahasa Indonesia, dan (3)
implikasi pemerolehan bahasa Toraja dan pemerolehan bahasa Indonesia terhadap pengajaran bahasa
Indonesia.
3. Desain Penelitian
Penelitian ini didesain dengan rancangan penelitian deskriptif atau kualitatif yang berusaha mengamati
melalui penjaringan data mengenai struktur bahasa Toraja dan penggunaan bahasa Indonesia.
Data struktur bahasa Toraja dijaring melalui tes karangan, tes wacana bahasa Indonesia, dan tes
wacana bahasa Toraja. Dari hasil penjaringan melalui ketiga tes tersebut, maka dianalisis dengan teknik
deskripsi dan teknik analisis statistik kualitatif ragam persentase. Dari hasil analisis tersebut, maka dapat
dilihat apakah struktur bahasa Toraja berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia bagi siswa
kelas V SDN 174 Baku.
4. Data dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini adalah pengaruh struktur bahasa Toraja terhadap penggunaan bahasa Indonesia.
Data yang dimaksud diperoleh/bersumber dari keseluruhan siswa kelas V SDN 174 Baku di Kecamatan
Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.
Populasi atau sumber data sekaligus sebagai sampel penelitian ini, adalah keseluruhan siswa kelas
V SDN 174 Baku di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah 19 orang siswa
tahun pelajaran 2019-2020.
5. Instrumen Penelitian
Untuk mendapatkan data penelitian ini, digunakan instrumen antara lain: angket (yang berisi tentang
pertanyaan menyangkut biodata siswa), pedoman interview atau wawancara, lembar observasi, dan tes
(tes mengarang, tes wacana BI, dan tes wacana B2).
Untuk tes mengarang disiapkan beberapa judul, antara lain: Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya
Nyepi, Hari Raya Natal, Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) atau Pramuka, Rekreasi, Olahraga dan
Kesenian, Bercocok Tanam, dan Kekayaan Seni Budaya (Nurcholis & Mafrukhi, 2007)
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini: observasi berperan serta (Participant Observation),
interview/wawancara, dan tes.
7. Teknik Analisis Data
Data yang telah diperoleh dari lapangan dianalisis melalui empat tahapan.
a. Tahap pertama, mendeskripsikan struktur bahasa Toraja dan penggunaan bahasa Indonesia, responden
dalam hal analitik.
b. Tahap kedua, mendeskripsikan struktur bahasa Toraja dan penggunaan bahasa Indonesia, responden
dalam hal sintetik.
c. Tahap ketiga, mendeskripsikan struktur bahasa Toraja dan penggunaan bahasa Indonesia, responden
dalam hal matching.
d. Tahap keempat, mempersentasekan penggunaan struktur bahasa Toraja dan penggunaan bahasa
Indonesia.
Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menghitung dan mempersentasekan pengaruh struktur bahasa
Toraja terhadap penggunaan bahasa Indonesia.
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Kondisi penggunaan bahasa Indonesia terutama sasaran penelitian mengenai sintaksis responden, baik
secara analitik, sintetik, maupun matching menunjukkan adanya pengaruh dari bahasa Toraja. Pengaruh
tersebut dapat dilihat melalui realisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah realisasinya terjadi di
lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Hal itu dapat ditunjukkan beberapa data yang
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diperoleh melalui penjaringan dengan tes mengarang terpimpin. Adapun data-data tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Penggunaan kalimat bahasa Toraja secara analitik yang berbahasa Indonesia
Berikut ini dijelaskan variasi kalimat dan pola strukturnya yang temukan dalam karangan responden.
1) Kalimat deklaratif
Kami mau pergi (001)
subjek – predikat (S – P)
Di sana saya menikmati keindahan pantai (004)
Keterangan-subjek-predikat-objek (K-S-P-O)
Pada liburan setelah saya berlibur di suatu tempat (007)
Predikat-subjek-keterangan (P – S – K)
Kami ke sana membuat kue untuk hari tahun baru (009)
subjek – predikat – objek- keterangan (S – P – O – K)
Sebelum kami pergi kami berdoa dulu (010)
Keterangan – subjek – predikat (K – S – P)
Kami langsung naik kembali dan mengganti pakaian (011)
Subjek – predikat – objek (S – P – O)
Kami mau pergi lagi di pantai asuhan (013)
Subjek – predikat – keterangan (S – P – K)
Waktu tahun baru saya pergi mengunci tahun ke gereja (014)
Keterangan – subjek – predikat – keterangan (K – S – P – K)
Berdasarkan korpus dan analisisnya terlihat beberapa pola struktur kalimat, yakni S-O; K-S-P-O;
P-S-K; S-P-O; S-P-O-K; K-S-P; K-S-P-K; S-P-K. Hal itu menunjukkan bahwa siswa SD kelas V yang
berada pada rentang umur 10 - 11 tahun sudah mampu menuliskan pola-pola kalimat bahasa Indonesia
yang bervariasi.
2) Kalimat tanya
Maukah kamu saya ajak untuk berekreasi? (004)
3) Kalimat Penyangkalan
Kami tidak bersama ... (002)
4) Kalimat majemuk
Aku pergi bertahun baru bersama-sama ke rumah teman pas saya kasi bunyikan petasan yang
meriang kami sangat senang (001)
Kalimat tersebut terjadi penggunaan kata ganti yang tumpang-tindih seperti kata kami dan bersama-sama.
5) Kalimat pasif
Petasan yang kami beli (003)
6) Kalimat aktif
Aku pergi bertahun baru (001)
Data menunjukkan bahwa selain penggunaan kalimat berita, responden juga sudah mampu menghasilkan
kalimat transformasi ke dalam bentuk kalimat tanya dan kalimat penyangkalan, transformasi dari kalimat
tunggal ke kalimat majemuk; transformasi dari kalimat aktif ke kalimat pasif.
b. Sintaksis bahasa Toraja dan penggunaan bahasa Indonesia ditinjau dari segi matching
Klein (1988) membagi tiga prosedur matching yaitu (a) self-monitoring, (b) feedback, dan (c) reflection.
Untuk menganalisis pola kalimat dengan matching dideskripsikan melalui bahasa Toraja dan
diterjemahkan dengan bahasa Indonesia kemudian dicocokkan pola kalimatnya. Adapun deskripsi
tersebut adalah sebagai berikut:
Unnalanaq pare dao mai alaὴ
‘Mengambil saya padi dari lumbung’ (PSO)
(Saya mengambil padi dari lumbung)
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Suraq dialli
‘Buku dibeli’ (SP)
Suraq naokiq
‘Bertanam ubi kami di kebun’ (PS)
(Kami bertanam ubi di kebun)
Kalimat di atas mempunyai struktur PSO. Predikat (P) diduduki oleh Unnala ‘mengambil’ dan
naokiq ‘dia tulis’; subjek (S) diduduki oleh naq’aku’ (saya) dan suraq ‘surat – buku’; sedang objek (O)
diduduki oleh pare’padi’. Contoh kalimat dengan struktur OPS dapat dikemukakan berikut (Sande, dkk.
1997:148).
Serreq ungkandei balena
‘Kucing makan ikan dia’ (OPS)
(Kucing yang makan ikannya)
Kalimat di atas objek (O) diduduki oleh Serreq ‘kucing’; predikat (P) diduduki oleh ungkandei ‘makan’;
dan subjek diduduki oleh balena ‘ikan dia’.
Ambeq untanan duaq
‘Bapak menanam ubi’ (SPO)
(Ayah menanam ubi)
Kalimat di atas subjek (S) diduduki oleh Ambeq ‘bapak’ dan kami; predikat diduduki oleh
untanan’menanam’ dan kendeq sullei ‘naik ganti’; dan objek (O) diduduki oleh duaq ‘ubi’ dan baju
‘pakaian.
Berdasar pada kenyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa SPO merupakan struktur asal
kalimat bahasa Toraja. Struktur-struktur PSO dan OPS merupakan struktur turunan (derived structure)
atau transformasi dari SPO dengan memindahkan S ke belakang O atau dengan memindahkan S ke
belakang P. Struktur SPO dapat diperluas dengan menambahkan fungsi lainnya, seperti objek tak
langsung (OTL), keterangan cara (C), keterangan tempat (Lok), dan keterangan waktu (Temp). OTL
dapat diduduki oleh FN, C dapat diduduki oleh Fadv, Lok dan Temp dapat diduduki oleh Fadv atau Fprep.
c. Persentase Penggunaan Struktur Bahasa Toraja dan Bahasa Indonesia
Pola kalimat bahasa Toraja yang ditemukan dalam karangan siswa yang sesuai dengan pola kalimat
bahasa bahasa Indonesia, ada empat pola kalimat yaitu subjek – predikat (S – P); subjek – predikat –
objek (S – P – O); subjek – predikat – keterangan (S – P – K); dan subjek – predikat – objek – keterangan
(S – P – O – K). Dari 19 karangan siswa yang diteliti dan dianalisis ditemukan 15 (79 persen) karangan
siswa yang menggunakan pola kalimat bahasa Indonesia berpola subjek – predikat (S – P); 12 (63 persen)
karangan siswa yang menggunakan pola kalimat bahasa Indonesia berpola subjek – predikat – keterangan
(S – P – K); 10 (53 persen) karangan siswa yang menggunakan pola kalimat bahasa Indonesia berpola
subjek – predikat – objek (S – P – O); dan 8 (42 persen) karangan siswa yang menggunakan pola kalimat
subjek – predikat – objek – keterangan (S – P – O – K).
Pola kalimat bahasa Toraja yang ditemukan dalam karangan siswa yang tidak sesuai dengan pola
kalimat bahasa Indonesia, ada empat pola atau struktur kalimat yaitu keterangan – subjek – predikat –
objek (K – S – P – O); predikat – subjek – keterangan (P – S – K); keterangan – subjek – predikat (K – S
– P); keterangan – subjek – predikat – keterangan (K – S – P – K). Dari 19 karangan yang diteliti dan
dianalisis ditemukan 7 (36.8 persen) karangan siswa menggunakan pola kalimat yang berpola keterangan
– subjek – predikat – objek (K – S – P – O); 11 (58 persen) karangan siswa menggunakan pola kalimat
yang berpola predikat – subjek – keterangan (P – S – K); 9 (47.4 persen) karangan siswa menggunakan
pola kalimat yang berpola keterangan – subjek – predikat (K – S – P); 12 (63.2 persen) karangan siswa
menggunakan pola kalimat yang berpola keterangan – subjek – predikat – keterangan (K – S – P – K).
Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan frekuensi dan persentase penggunaan pola kalimat
bahasa Toraja yang tidak sesuai dengan pola kalimat bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat ditunjukkan
rinciannya sebagai berikut. Ada dua pola kalimat yang produktif digunakan siswa yaitu: (1) pola kalimat
yang berpola predikat-subjek-keterangan (P – S – K) frekuensi penggunaannya mencapai rata-rata 1 (58
persen) pola ini hanya digunakan oleh siswa yang bahasa pertamanya bahasa Toraja; (2) pola kalimat
yang berpola keterangan – subjek – predikat (K – S – P) frekuensi penggunaannya mencapai rata-rata 9
(39.2 persen).
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Penggunaan pola kalimat bahasa Toraja yang sesuai pola kalimat bahasa Indonesia yaitu: (1) pola
kalimat subjek-predikat (S – P) digunakan oleh responden; (2) pola kalimat subjek-predikat-objek (S –P O) sesuai hasil penelitian Salombe (1982) yang berjudul Bahasa Toraja Saqdan Proses Morfemis Kata
Kerja menemukan pola kalimat predikat-subjek-objek (P-S-O) dianggap sepadan dengan pola kalimat
(S-P-O) dalam bahasa Indonesia; (3) pola atau struktur kalimat subjek-predikat-keterangan (S-P-K); dan
(4) pola atau struktur kalimat subjek-predikat-objek-keterangan (S-P-O-K).
Sejalan dengan temuan dalam penelitian Comrie (1981:31-32), mengemukakan jika kita bekerja
dengan menggunakan ketiga konstituen kalimat S, O, dan V, maka kita akan mendapatkan enam
kemungkinan logis, apabila ketiganya disusun secara linier, yaitu (1) SOV, (2) SVO, (3) VSO, (4) VOS,
(5) OVS, dan (6) OSV. Sebagian besar bahasa di dunia memiliki salah satu dari ketiga urutan kata yang
pertama, yaitu (1) – (3). Hanya sejumlah kecil bahasa yang termasuk tipe (4); bahasa tipe (5) malah lebih
kecil lagi; sedang bahasa tipe (6) sampai sekarang belum ditemukan.
Sebagai modifikasi dari apa yang dikemukakan di atas, di sini digunakan P (predikat) sebagai
ganti dari V (verba), sehingga tidak terjadi pencampuradukan antara fungsi sintaksis dengan kategori
sintaksis. S, O, dan P adalah fungsi-fungsi sintaksis, sedang V adalah kategori sintaksis. Selain itu, dalam
bahasa Toraja predikat tidak selamanya diduduki oleh frasa verba (FV), tetapi juga dapat diduduki oleh
frasa nomina (FN), frasa adjektiva (Fadj), dan frasa preposisi (Fprep). Dengan demikian keenam struktur
kalimat di atas dapat dituliskan sebagai berikut: (1) SOP, (2) SPO, (3) PSO, (4) POS, (5) OPS, dan (6)
OSP.
Ada satu hal yang perlu diketahui bahwa penentuan struktur asal dari kalimat suatu bahasa tidak
didasarkan pada frekuensi pemunculannya dalam satu bahasa, melainkan didasarkan pada frekuensi
pemunculannya dalam banyak bahasa. Susumu Kuno (dalam Lehmann, 1978:58) mengemukakan bahwa
struktur kalimat yang berawal dengan subjek merupakan struktur kalimat yang paling umum di antara
struktur kalimat lainnya dalam bahasa di dunia. Dengan kata lain, struktur SPO merupakan struktur yang
berlaku universal (semesta) terhadap bahasa-bahasa dunia. Berkaitan dengan hal ini, Akmajian, dkk.
(1984:6) menyatakan bahwa bahasa manusia yang bermacam itu membentuk suatu fenomena yang
bersatu. Bahasa-bahasa itu berbeda antara satu dengan lainnya pada struktur lahirnya (surface structure),
namun jika kita tilik lebih dalam kita akan menemukan bahwa bahasa-bahasa itu pada hakikatnya sama.
Berdasar pada kenyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa SP (SPOK), SPO merupakan
struktur asal kalimat bahasa Toraja. Struktur-struktur PSO, PSK, PS, KSP, KSPO, KSPO, PSOK, dan
KPSK merupakan struktur turunan atau transformasi dari SP (SPOK), dan SPO dengan mindahkan S ke
belakang P. Pada dasarnya, kalimat adalah untaian fungsi sintaksis, seperti S, P, dan O, yang dapat
diduduki oleh kategori-kategori sintaksis tertentu.
Penggunaan pola kalimat bahasa Toraja yang tidak sesuai struktur kalimat bahasa Indonesia,
seperti pola kalimat predikat-subjek-keterangan (P-S-K), pola kalimat keterangan-subjek-predikat
(K-S-P) dan, pola kalimat keterangan-subjek-predikat-objek (K-S-P-O), pola kalimat
keterangan-subjek-predikat-keterangan (K-S-P-K).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pola kalimat bahasa Toraja yang sesuai dengan struktur kalimat bahasa Indonesia yang digunakan
responden dalam karangannya terdiri atas: (1) subjek-predikat (S-P), (2) subjek-predikat-objek
(S-P-O), (3) subjek-predikat-keterangan (S-P-K), dan (4) subjek-predikat-objek-keterangan
(S-P-O-K). Penggunaan pola kalimat bahasa Toraja yang tidak sesuai struktur kalimat bahasa
Indonesia yang digunakan responden dalam karangannya terdiri atas: (1)
pola kalimat
predikat-subjek-keterangan (P-S-K), (2) pola kalimat keterangan-subjek-predikat (K-S-P), (3) pola
kalimat subjek-predikat-subjek (S-P-S), (4) pola kalimat keterangan-subjek-predikat-objek (K-S-P-O),
dan (5) pola kalimat keterangan-subjek-predikat-keterangan (K-S-P-K).
2. Jenis kalimat yang digunakan responden dalam karangannya yaitu: (1) kalimat tanya, (2) kalimat
penyangkalan, (3) kalimat majemuk, dan kalimat pasif - aktif yang digunakan responden dalam
karangan kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
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3. Implikasi pemerolehan bahasa Toraja dan pemerolehan bahasa Indonesia terhadap pengajaran bahasa
Indonesia di sekolah terjadi kesenjangan di antara bahasa Toraja dan bahasa Indonesia artinya bahwa
pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dipengaruhi oleh penggunaan bahasa Toraja responden, baik
dari segi kaidah maupun dari segi aksen bahasanya.
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ANALISIS MAKNA ASOSIATIF PADA PUISI BERJUDUL “DUPI SIMKURING
WIATKEUN” KARYA GUS MUS
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna asosiatif dari puisi “Dupi Simkuring Wiatkeun”
karya Gus Mus. Studi ini menunjukkan bagaimana makna asosiatif muncul dalam puisi. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa makna asosiatif yang terdapat di dalam puisi “Dupi
Simkuring Wiatkeun?” 2) Apa yang dapat dimaknai dari setiap makna asosiatif di dalam puisi? 3)
Bagaimana setiap kata di dalam puisi menciptakan makna? Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik analisis datanya adalah analisis semantik mengenai makna
asosiatif dengan menggunakan teori Leech (1974). Data diambil dari salah satu puisi berbahasa Sunda
karangan Gus Mus berjudul “Dupi Simkuring Wiatkeun” terbitan tahun 1987. Kajian ini membantu
pengkaji bidang semantik untuk mengembangkan pemikiran mengenai makna asosiatif. Bagi pembelajar
semantik, hal ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana makna asosiatif berkontribusi dalam karya
sastra.
Kata Kunci: Semantik, Makna asosiatif, Puisi Sunda
PENDAHULUAN
Menurut Melati, Warisma, & Ismayani (2019), karya sastra adalah sebuah karya yang mendeskripsikan
mengenai bermacam permasalahan kehidupan dengan imajinasi di dalamnya yang mengandung
keindahan. Sedangkan menurut Nugraha & Fauziya (2019), karya sastra merupakan realita hidup yang
dialami oleh penulis dan digunakan untuk mengekspresikan perasaan dari penulis mengenai kehidupan
sosial. Karya sastra umumnya terdiri dari prosa, puisi, dan drama. ketiga jenis tersebut mempunyai bentuk
yang berbeda. Menurut Kosasih City, Shalihah, & Primandhika (2018), puisi merupakan kata-kata indah
bermakna yang di bentuk ke dalam bentuk karya sastra. Puisi yang indah disebabkan oleh rima, majas,
irama, dan diksi di dalam puisi tersebut. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah
berbeda dengan bahasa dalam puisi. Puisi menggunakan bahasa yang maknanya begitu dalam dan
bervariatif. Puisi merupakan karya sastra yang meliputi tiga unsur pokok penting. Seperti yang
dideskripsikan oleh Pradopo (2010, hlm.7) bahwa puisi memiliki tiga unsur pokok yaitu pertama
pemikiran, ide, atau emosi; yang kedua adalah bentuknya; dan yang ketiga adalah kesannya. Jika dilihat
dari ketiga unsur tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa puisi adalah karya sastra yang dihasilkan
melalui ide kreatif pengarang dengan memerhatikan bentuk berupa estetika dalam penulisannya. Selain
itu puisi merupakan bentuk karya sastra yang dikategorikan sebagai struktur wacana yang utuh. Puisi juga
melibatkan ciri bahasa yang dinamis. Pemakaian bahasa dalam puisi tampaknya juga mengikuti dan
selaras dengan perkembangan waktu. Herman J. waluyo dalam Mulyana (2005: 108) mengatakan bahwa
puisi bersifat tidak stabil terus berkembang dan berkembang.
Puisi dirangkai dengan kata-kata indah oleh sang penulis dengan maksud dan tujuan untuk
memberikan kesan bagi pembacanya. Kandungan pesan yang terdapat di dalam puisi dapat memberikan
nuansa tersendiri bagi pembaca. Didalam sebuah puisi berisi curahan rasa dari penciptanya. Ada perasaan
bahagia, sedih, dan takut yang kemudian dituangkan kedalam sebuah puisi. Dalam menciptakan puisi,
seorang penulis menghasilkan puisi yang berisikan makna tersirat. Beberapa puisi yang diciptakan bahkan
membuat para pembaca tertarik untuk mengetahui pesan apa yang terdapat di dalam puisi tersebut.
Seringkali dalam sebuah puisi terdapat maksud dan arti membingungkan bagi pembaca yang disebabkan
oleh pelambangan-pelambangan yang dirangkai oleh pengarangnya karena menurut Pradopo (2012,
hlm.14) puisi merupakan struktur yang kompleks, maka untuk memahaminya perlu dianalisis sehingga
dapat diketahui bagian-bagian serta makna secara nyata. Dalam ilmu Bahasa, semantik dikenal sebagai
ilmu yang mengkaji makna bahasa. Seperti yang dikemukakan oleh Chaer (2009, hlm.2) bahwa semantik
merupakan kajian bahasa atau kajian linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Menurut Herman
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J. Waluyo dalam Mulyana (2005: 108-109) struktur puisi yang sesungguhnya adalah struktur semantik,
artinya struktur bahasa yang digunakan sebenarnya juga memperlihatkan fungsi-fungsi semantik
sebagaimana fungsi bahasa pada umumnya dalam komunikasi sehari-hari.
Oleh karena itu melalui pengkajian bahasa dengan ilmu semantik, makna yang terkandung dalam
sebuah bahasa dapat kita analisis. Begitu halnya dengan karya sastra puisi, kita dapat mengkaji atau
menganalisis makna yang terkandung dalam puisi melalui ilmu semantik. Pengkajian puisi menurut City,
Shalihah, & Primandhika (2018) bahwa bahasa sebagai sebuah susunan tanda (sign), dalam teori Saussure
terdapat unsur-unsur yang selalu melekat yaitu signified (petanda) dan signifier (penanda). Pada
penelitian ini, penulis akan menganalisis makna asosiatif dari sebuah puisi berbahasa Sunda yang berjudul
“Dupi Simkuring Wiatkeun” karya Gus Mus. Alasan memilih puisi berbahasa Sunda karena masih sangat
jarang penelitian yang mengkaji puisi berbahasa Sunda melalui kacamata semantik.
METODOLOGI
Dalam menganalisis makna asosiatif dalam sebuah puisi, penulis menggunakan metode deskriptif karena
penelitian ini cenderung menganalisis kata-kata, frasa atau kalimat dari makna asosiatif tanpa
menggunakan angka. Menurut Whitney (1960: 160) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan
interpretasi yang tepat.
1. Persiapan
Sebelum memulai penelitian, penulis membaca beberapa referensi yang berhubungan dengan semantik,
mencari informasi tentang makna asosiatif di internet seperti buku, kalimat, teks, dan mencari penelitian
sebelumnya yang berkaitan dengan makna kemudian menemukan penelitian teoretis yang sesuai.
2. Pengumpulan Data
Penulis memilih puisi berjudul “Dupi Simkuring Wiatkeun” yang dipopulerkan oleh Gus Mus karena
kata-kata pada puisi ini menggunakan bahasa daerah yaitu Bahasa Sunda yang masih sangat jarang
dianalisis pada penelitian sebelumnya. Data dikumpulkan dengan membaca, memahami, dan
menerjemahkan setiap kata-kata pada puisi tersebut. Penulis mengidentifikasi kata-kata pada setiap bait
puisi yang mengandung makna yang difokuskan dengan membaca kata, frase, atau kalimat dalam puisi
tersebut.
3. Data Analisis
Setelah penulis menemukan jenis makna asosiatif dalam puisi yang telah diidentifikasi dan diklasifikasi,
penulis menganalisis berdasarkan teori Leech (1976). Kemudian kata, frasa atau kalimat tersebut diberi
gambaran atau penjelasan mengenai alasan mengapa kata, frasa, atau kalimat tersebut mengandung jenis
makna asosiatif.
ANALISIS
Berikut ini adalah hasil dan pembahasan penelitian mengenai makna asosiatif di dalam lirik lagu
berdasarkan teori di atas.
1. Deskripsi Jenis Makna Konotatif dalam Puisi Dupi Simkuring Wiatkeun
Makna konotatif adalah makna yang memiliki hubungan dengan pengalaman pribadi. Nilai komunikatif
dari suatu ungkapan menurut apa yang diacu adalah ciri utama yang dimiliki oleh makna konotatif. Dalam
makna konotatif terdapat beberapa sifat tambahan baik sifat fisik, psikis, atau sosial. Leech (1983:12)
memberikan contoh dalam makna asosiatif, kata “wanita” dapat didefinisikan dalam tiga ciri-ciri;
manusia, perempuan, dan orang dewasa.
Data 1:
“Dina jero laut pemahaman simkuring” (baris ke-14)
“Di dalam laut pahamku” (baris ke-14)
Kata “laut” dalam makna konseptual memiliki ciri-ciri (feature), alam+samudera+berombak. Konotasi
dari kata “laut” yaitu luas, lebar dan dalam. Makna dari kalimat di atas yaitu pemahaman seseorang itu
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begitu luas dan banyak, sebagaimana digambarkan melalui kata “laut”. Makna konotasi dalam kalimat ini
muncul karena penggunaan gaya bahasa berupa penggunaan majas metafora.
2. Deskripsi Jenis Makna Sosial dalam Puisi Dupi Simkuring Wiatkeun
Makna sosial adalah makna atau Bahasa yang berbicara tentang lingkungan sosial penggunanya. Kita bisa
mengetahui makna sosial melalui variasi dialek, waktu, status, bidang, modalitas dan singularitas (Leech,
1983:14).
Data 1:
“Kuring teundeun sorangan” (baris ke-13)
“Ku simpan sendiri” (baris ke-13)
Isi pada lirik di atas menggambarkan makna sosial karena membawa salah satu variasi yaitu
status Bahasa yang menunjukkan kejelasan atau konfirmasi mengenai sesuatu hal. Pada kalimat “Kuring
teundeun sorangan” yang artinya ada perasaan yang sedang dirasakan oleh seseorang tetapi disimpan
saja sendirian, karena dari kalimat tersebut pembaca bisa mengetahui bahwa penggunaan bahasa yang
digunakan oleh penulis dalam hal ini menggambarkan seseorang yang sedang memberikan kejelasan atau
ketegasan akan suatu hal. Makna dari baris puisi diatas adalah mengenai seseorang yang menegaskan
bahwa ia akan menyimpan sendiri baik-baik mengenai perasaan yang sedang dirasakan dan tidak memilih
untuk menceritakannya kepada siapapun. Karakter orang yang dapat digambarkan pada kalimat diatas
adalah seseorang yang mandiri karena siap menyimpan sendiri akan perasaannya.
3. Deskripsi Jenis Makna Afektif dalam Puisi Dupi Simkuring Wiatkeun
Makna afektif adalah makna atau Bahasa yang berbicara dan digunakan untuk merefleksikan perasaan
pribadi dari pembicara terhadap pendengar atau pembaca termasuk sikapnya terhadap sesuatu yang
diucapkan.
Data 1:
“Dupi simkuring wiatkeun rasa sendu ieu ka langit” (baris ke-1)
“Bila kutitipkan dukaku pada langit” (baris ke-1)
Kalimat di atas mengandung jenis makna afektif karena menggunakan redaksi kata yang
menunjukkan atau merefleksikan perasaan pribadi dari penulis terhadap pembaca. “Dupi simkuring
wiatkeun rasa sendu ieu ka langit” membuat pembaca merasakan adanya rasa sedih dari penulis
terhadap sesuatu hal yang sedang dirasakan. Emosi yang dapat dijelaskan dalam kalimat ini adalah
perasaan sedih dan duka yang dirasakan oleh seseorang, namun perasaan duka yang dirasakan ini ingin
dititipkan kepada hal lain yaitu langit. Menitipkan duka pada langit bermakna bahwa seseorang ini sudah
tidak sanggup menghadapi perasaan dukanya sendirian, maka lebih baik menitipkan di tempat yang jauh
dan tinggi di langit.
Data 2:
“Dupi simkuring wiatkeun kamelang ieu ka angin” (baris ke-3)
“Bila kutitipkan resahku pada angin” (baris ke-3)
Kalimat di atas dapat diklasifikasikan kedalam jenis makna afektif karena menggunakan redaksi
kata yang merefleksikan perasaan pribadi dari penulis terhadap pembaca. “Dupi simkuring wiatkeun
kamelang ieu ka angin” membuat pembaca dari lirik ini dapat merasakan emosi negatif yang timbul dari
penulis kalimat pada puisi di atas. Emosi yang dapat dijelaskan dalam kalimat ini adalah keresahan hati
seseorang yang mendalam karena sesuatu hal yang dirasakan. Makna yang terkandung dalam kalimat di
atas menjelaskan mengenai keresahan hati yang dirasakan oleh sang penulis tetapi ingin menebarkan
keresahan tersebut melalui angin. Melepaskan atau menebarkan keresahan melalui angin bermakna bahwa
seseorang itu sudah tidak sanggup untuk menghadapinya lagi, maka lebih baik dilepaskan dan dititipkan
pada angin agar perasaan itu lenyap.
Data 3:
“Dupi simkuring wiatkeun kaambek ka laut” (baris ke-5)
“Bila kutitipkan geramku pada laut” (baris ke-5)
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Kalimat di atas dapat dikategorikan kedalam jenis makna afektif karena pada kalimat ini penulis
menggunakan kata yang menggambarkan perasaan pribadi. Kalimat “Dupi simkuring wiatkeun
kaambek ka laut” membuat pembaca dapat merasakan sebuah emosi dari sang penulis. Makna dari
kalimat ini dapat dijelaskan sebagai perasaan geram dari seseorang karena sesuatu hal yang dihadapi.
Selain itu, dapat dijelaskan bahwa emosi yang dirasakan sudah begitu berat sehingga ingin dititipkan
kepada laut. Menitipkan rasa geram pada laut bermakna bahwa seseorang itu ingin menghapuskan
perasaan kesalnya agar menghilang dengan cara menghanyutkannya pelan-pelan di laut yang memiliki
gelombang ombak.
Data 4:
“Dupi simkuring wiatkeun kanyeuri ieu ka gunung” (baris ke-7)
“Bila kutitipkan amarahku kepada gunung” (baris ke-7)
Kalimat di atas mengandung jenis makna afektif karena menggunakan kalimat yang
menggambarkan atau merefleksikan perasaan pribadi dari penulis terhadap pembaca. “Dupi simkuring
wiatkeun kanyeuri ieu ka gunung” membuat pembaca dapat merasakan perasaan pribadi sang penulis
mengenai hal yang sedang dirasakan. Kalimat di atas dapat dijelaskan mengenai sang penulis yang sedang
merasakan emosi negatif berupa marah dan kesal. Makna pada kalimat di atas dapat menjelaskan bahwa
perasaan marah yang dirasakan sudah begitu besar, sehingga seseorang itu ingin menitipkan perasaannya
begitu jauh dari dirinya kepada gunung. Mentitipkan amarah kepada gunung bermakna bahwa seseorang
ini sudah tidak sanggup menghadapinya sendiri, sehingga ingin membagikan perasaan marahnya kepada
gunung agar sedikit demi sedikit menghilang.
4. Deskripsi Jenis Makna Reflektif dalam Puisi Dupi Simkuring Wiatkeun
Makna reflektif adalah makna yang muncul pada suatu kata atau frasa yang diakibatkan dari konsep
ganda yang terdapat dari kata atau frasa tersebut.
Data 1:
“Rek diteundeun ku simkuring sorangan rasa cedeum” (baris ke-9)
“Kan kusimpan sendiri mendung dukaku” (baris ke-9)
Kalimat pada baris di atas mengandung makna reflektif karena pada kata cedeum atau dalam
bahasa Indonesia adalah mendung memiliki makna ganda. Pada kata cedeum/mendung berarti dalam
keadaan langit yang agak gelap, tidak ada sinar matahari (karena tertutup awan). Kata “mendung”
memiliki lebih dari satu makna konseptual (multiply conceptual meaning). Yang pertama yaitu
mendung berdasarkan definisi dari Organisasi Meteorologi Dunia, adalah kondisi cuaca
dimana awan menutupi setidaknya 95% dari langit. Yang kedua yaitu mendung pada kehidupan dan
percakapan sehari-hari bermakna gelap/abu-abu/keruh/suram. Makna yang terkandung dalam kalimat di
atas adalah mengenai perasaan suram yang dirasakan oleh seseorang. Maka, dapat disimpulkan bahwa
makna dari baris puisi di atas adalah mengenai seseorang yang sedang merasakan suramnya duka dan
akan menyimpan perasaan itu sendirian.
Data 2:
“Kuring teundeun ieu badai kamelang” (baris ke-7)
“Kusimpan sendiri badai resahku” (baris ke-7)
Kalimat pada baris di atas mengandung makna reflektif karena pada kata “badai” memiliki makna
ganda. Dalam kata “badai” dapat dideskripsikan sebagai angin kencang yang menyertai cuaca buruk. Kata
“badai” memiliki lebih dari satu makna konseptual (multiply conceptual meaning). Selain itu, badai dapat
bermakna bertiup kencang/serangan yang - telah mengobrak-abrik pertahanan. Maka kata “Badai”
memiliki makna yang berbeda. Makna yang terkandung dalam kalimat puisi di atas adalah mengenai
seseorang yang sedang merasakan keresahan yang telah mengobrak-abrik dirinya berdasarkan kata
“badai”.
Data 3:
“Leu dina jero langit hate” (baris ke-10)
“Dalam langit dadaku” (baris ke-10)
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Kalimat pada baris di atas mengandung makna reflektif karena pada kata “langit” memiliki
makna ganda. Dalam kata “langit” dapat dideskripsikan sebagai ruang luas yang terbentang di atas bumi,
tempat beradanya bulan, bintang, matahari, dan planet yang lain. Kata “langit” memiliki lebih dari satu
makna konseptual (multiply conceptual meaning). Selain itu, langit dapat bermakna berlebih-lebihan;
muluk-muluk (tentang cita-cita); membumbung tinggi; menanjak. Maka kata “langit” memiliki makna
yang berbeda. Makna yang terkandung dalam kalimat puisi di atas adalah mengenai seseorang yang
sedang merasakan sebuah emosi di dalam langit dadanya. Langit di dada dalam kalimat diatas bermakna
sebuah emosi yang posisinya sudah melambung tinggi setinggi langit.
5. Deskripsi Jenis Makna Kolokatif dalam Puisi Dupi Simkuring Wiatkeun
Makna kolokatif adalah makna yang timbul dari penggunaan beberapa kata yang mengandung
asosiasi-asosiasi yang diperoleh suatu kata dan disebabkan oleh makna kata yang cenderung muncul di
dalam lingkungannya.
Data 1:
“Tos pasti gunung ngabudalkeun seneu” (baris ke-8)
“Pastilah gunung meluapkan api”(baris ke-8)
Kalimat pada puisi ini bermakna kolokatif karena pada kata ngabudalkeun;meluapkan
berkolokasi dengan kata seneu;api. Kata “meluapkan” bila diterjemahkan adalah sesuatu yang menjadi
banyak dan melimpah karena mendidih karena terlampau penuh dan sebagainya. Sedangkan kata “api”
diterjemahkan sebagai panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar. Kata “meluapkan”
berkolokasi dengan kata “api” karena api merupakan sebuah objek yang bisa menjadi banyak dan
melimpah apabila terbakar dengan objek yang mudah terbakar. Proses api yang terbakar banyak dan
melimpah dapat dideskripsikan sebagai api yang meluap. Maka kata “api” dan “meluapkan” merupakan
kata yang berkolokasi.
Data 2:
“Najero napas simkuring” (baris ke-12)
“Dalam angin desahku” (baris ke-12)
Kalimat pada puisi ini bermakna kolokatif karena pada kata “angin” berkolokasi dengan kata
“desah”. Kata “angin” bila diterjemahkan adalah gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke
daerah yang bertekanan rendah. Sedangkan kata “desah” diterjemahkan sebagai tiruan bunyi barang
digosok, air hujan jatuh di daun-daunan, napas orang sakit bengek, dan sebagainya. Kata “angin”
berkolokasi dengan kata “desah” karena desahan merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan yang
menghasilkan angin atau udara. Maka kata “angin” dan “desah” merupakan kata yang berkolokasi.
Data 3:
“Tos pasti laut ge ngagiringkeun ombak” (baris ke-6)
“Pastilah laut menggiring gelombang” (baris ke-6)
Kalimat pada puisi ini bermakna kolokatif karena pada kata “menggiring” berkolokasi dengan
kata “ombak”. Kata “menggiring” bila diterjemahkan adalah menghalau sebuah objek ke suatu tempat.
Sedangkan
kata
“gelombang”
diterjemahkan
bergulung-gulung
sebagai
gelombang;
mengombak; bergerak bersama secara beruntun. Kata “menggiring” berkolokasi dengan kata
“gelombang” karena gelombang merupakan sebuah objek yang bergulung-gulung yang dapat digiring ke
satu arah. Maka kata “menggiring” dan “gelombang” merupakan kata yang berkolokasi.
KESIMPULAN
Setelah penulis selesai mengidentifikasi, mengklasifikasi serta menganalisis jenis makna asosiatif dalam
puisi berjudul “Dupi Simkuring Wiatkeun”, maka penulis menyimpulkan bahwa:
1. Jenis makna asosiatif yang ditemukan dalam puisi berjudul “Dupi Simkuring Wiatkeun” yaitu makna
konotatif, makna sosial, makna afektif, makna reflektif dan makna kolokatif. Terdapat 1 baris puisi yang
mengandung jenis makna konotatif, 1 baris puisi yang mengandung jenis makna sosial, 4 baris puisi yang
mengandung jenis makna afektif, 3 baris puisi yang mengandung jenis makna reflektif, dan 3 baris puisi
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yang mengandung jenis makna kolokatif menurut teori Leech. Jumlah total baris dalam puisi berjudul
“Dupi Simkuring Wiatkeun” adalah 15 baris. Namun keseluruhan isi puisi merupakan kalimat yang di
ulang-ulang, sehingga total baris puisi yang dianalisis adalah 15 baris.
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ABSTRACT
This paper aims at describing the role of Indonesian local YouTubers in preserving local languages
through YouTube video contents. As widely recognized, many local languages around the globe are
endangered. This is also the case for local languages in Indonesia; many of its local languages are
reportedly facing extinction. Nevertheless, the recent development on the internet reveals new facts on the
existence of local languages. There are a growing number of Indonesian YouTube content creators,
another name of YouTubers, who use various Indonesian local languages as sources of their
attractiveness. This paper is based on qualitative research that used secondary data collected from
YouTube videos, with other various online sources (e.g. online news) as a complement. The study focuses
on some YouTube channels representing some main local language speakers in Indonesia. They are
chosen for representativeness of Indonesian main local languages and for their popularity, which is
proven by the coverage of other media. Based on the findings, this paper describes the roles of local
content creators, another name of YouTubers, in preserving local languages as follows: first, keeping the
existence of local languages; second, introducing local languages to non-speakers; third, introducing
varieties in local languages; and fourth, documenting local languages and their variations.
Keywords: local language, language preservation, YouTube
INTRODUCTION
As a plural country, Indonesia is inhabited by hundreds of ethnic groups. Consequently, the country is
also rich in language diversity. The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia has
identified as many as 718 local languages throughout the country (Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan
Sastra, 2021). However, as other local languages in the world, especially those spoken by minority ethnic
groups or communities, many of the local languages in Indonesia also face the threat of extinction. An
expert from the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) said that the extinction of local languages could
cause loss for a country, e.g. the loss of ethnic identity and traditional knowledge (Gatra.com, 2021).
As the internet flourishes from time to time, its users in Indonesia also grow. A survey by the
Association of Indonesian Internet Providers (APJII) tells that, in late 2020, the number of internet users
in Indonesia is 196.7 million persons, or 73.7% of the total population. It shows an increase of 8.9% in
the number, compared to that of 2018. Furthermore, the survey also reveals that most of the users are
based in Java Island (Bayu, 2020). As part of internet penetration in Indonesia, an official of Google
Indonesia said that the number of YouTubers and YouTube users in Indonesia also increased (Rosyadi,
2017).
One of the important points in the development of YouTube in Indonesia is the emergence of
local YouTubers or YouTube channels that use local language. The existence of local YouTubers in
Indonesia has attracted media attention. One media released nine YouTubers or YouTube channels that
gained popularity for the use of local language. It listed Bayu Skak, Arif Muhammad, Fiksi, Elsa
Septeani, D_Kadoor, Nadia Nesa Putri, Londokampung, Korea Reomit, and Londo Jowo Kabeh. Their
contents include short movies, vlogs, reviews, reaction videos, and prank videos (Afdilla, 2020). Those
facts bring about a question on the correlation between Indonesian Youtubers who speak local language
and preservation of Indonesian local language. Specifically, the research behind this paper would like to
investigate the roles of Youtubers in preserving local languages.
Research on the topic of Indonesian local language on YouTube has been conducted by many
scholars. For example, Santoso (2018) found that the use of Bahasa Indonesia by foreign speakers on
YouTube is still influenced by English and local languages, such as Bahasa Sunda and Bahasa Jawa. The
next literature is by Sari and Andriani (2020); who argued that the YouTube channel Korea Reomit is an
example of sustaining or maintaining the local language, specifically Javanese language. It is because in
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the videos, the YouTuber speaks Javanese language and Bahasa Indonesia with East Java dialect
simultaneously. There is also a publication by Sulistyowati (2019), who stated that YouTube channel
Rendra Polapike brings pride to local culture, proves that Banyumasan language is preserved and spoken,
and delivers teachings of local cultural values. Rendra Polapike is a Youtube channel with the contents of
short comedy movies, in which Banyumasan language—a variation of Javanese language—is spoken. In
the context of local language education, Rusdiana (2020) proposed that YouTube contents on preaches or
lectures by Banjar Islamic clerics could be sources of teaching materials for Banjarese language education
at schools. The author said that the videos are functional in teaching vocabulary, grammar, and language
skills in Banjarese language—one of the local languages in South Kalimantan Province. Lastly, a paper
by Hapsari and Mulyono (2018) explains that although Bayu Skak—a local Youtuber from Malang, East
Java—speaks Javanese in his contents, there are still code mixing and code switching. The code mixing
and switching occurred in the context of the use of Javanese language, Bahasa Indonesia, and English.
The previous studies described above have shed some light on the issue of local language in
YouTube. However, the studies only focus on a specific local language. This paper tries to describe the
use of local language by YouTubers of various local languages speakers and analyzes their roles in
preserving the local languages.
METHODOLOGY
This paper is written based on qualitative research that used secondary data collected from YouTube
videos—accessed from youtube.com, with other various online sources (e.g. online news) as a
complement. YouTube channels chosen to be observed are those representing some main ethnic groups in
Indonesia; which are Java, Sunda, Madura, Aceh, Batak, Minangkabau, Malay, Palembang, Lampung,
Bugis, and Makassar. Another consideration in choosing the YouTube channels is the availability of
eligible local YouTubers representing respective local languages.1 Specifically, the channels chosen are
those exposed by the online media. Another way to get the specific channels is by searching them on the
YouTube search menu with keywords/phrases “humor (name of a specific ethnic group)” or “komedi
(name of a specific ethnic group)”. The data, which are collected during April and May 2021, are then
analyzed qualitatively by classifying the YouTubers’ role in preserving local languages.
ANALYSIS
The Use of Local Languages by Local Youtubers
There are many local YouTubers in Indonesia. Many of them represent their cities or ethnicities (or
sub-ethnics) of origin; which means they use various local languages. Ethnic groups that are represented
by the local Youtubers mainly are main ethnic groups, who are majority or dominant in a region. Talking
about main ethnic groups in Indonesia, some names might come to prevail, they are, among others: Java,
Sunda, Madura, Makassar, Bugis, Minangkabau, Batak, Malay, Lampung, Palembang, and Aceh.
Javanese and Sundanese are two of the ethnic groups living in Java Island. Madurese is an ethnic group
living in Madura Island. Makassarese and Buginese are two of the ethnic groups originating from
Sulawesi Island. Meanwhile, the people of Aceh, Batak, Minangkabau, Malay, Palembang, and Lampung
are ethnic groups living in the Sumatra Island. The examples of local YouTubers using local languages in
their contents are listed in Table 1. The table also gives information on the local languages that they use,
their contents, their number of subscribers, and whether they provide subtitles in Bahasa Indonesia or not.

1

There are Youtube channels in which local languages are spoken but the YouTubers are not consistently producing
contents; i.e. they are not reliable. Meanwhile, in the case of Papua, YouTube channels representing the Papuan
speaks Bahasa Indonesia with Papuan dialect; YouTubers who speak specific Papuan ethnic languages are hard to
find, not to say not available.
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Table 1. Examples of Indonesian Local YouTubers
Local Language

Java

Sunda

Madura
Aceh
Batak
Minangkabau
Malay
Palembang
Lampung
Bugis
Makassar

YouTube Channel

Cak Ikin
Ucup Klaten
Deedee Ka
Fiksi
Kampung Jerit Jengek
Budak Koceak
Anom Songot
Bang Joni Kapluk Official
The Kriboo 61 Official
Nadia Nesa
Pandantun
Buayo Nago
Nyak Amakmu Creator
Engkasi Official
Bassi Toayya

Subtitle in
Bahasa
Indonesia
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes

Subscribers
(May 2021)
744.000
1.450.000
1.100.000
1.210.000
278.000
1.160.000
114.000
13.300
4.790
45.900
244
5.470
11.800
332.000
343.000

Content

Short movie
Short movie
Short movie, music
Variety show
Short movie
Short movie, vlog
Short movie
Short movie, news
Short movie, music
Vlog
Talkshow
Short movie, vlog
Short movie, vlog
Short movie
Short movie

Source: Data processed by author.
Table 1 shows that the examples of local YouTubers using Javanese language and its variations
are Cak Ikin, Ucup Klaten, and Deedee Ka. Cak Ikin is a YouTube channel containing short animation
movies with the genre of comedy. In the videos, Cak Ikin uses Javanese language with the East Java
dialect, especially Surabaya (the capital city of East Java Province). Cak Ikin provides subtitles in Bahasa
Indonesia. Ucup Klaten is a YouTube channel with the content of situation comedy starred by three main
figures; they are Mbah Minto, Ucup, and Penguk. The figures speak Javanese language, as they are based
in the Regency of Klaten, Central Java. Ucup Klaten provides subtitles in Bahasa Indonesia. Meanwhile,
Deedee Ka is a YouTube channel presenting videos of short comedy movies that use Javanese language
with the Banyumasan dialect or ngapak style, a dialect spoken in the western part of Central Java
Province. Deedee Ka does not provide subtitles in Bahasa Indonesia.
The table also shows that Sundanese YouTubers are exemplified by Fiksi, Kampung Jerit Jengek,
and Budak Koceak. Fiksi is a YouTube channel containing a variety of videos related to Sundanese (e.g.
character, language, and tradition). As the Youtuber is based in Bandung, the style of Sundanese language
that is used is Sunda Priangan dialect. The channel provides subtitles in Bahasa Indonesia. Kampung Jerit
Jengek is a YouTube channel with the contents of short comedy movies starred by a group of girls. As
they are based in Serang (Banten Province), in the videos, they speak Sunda Serang dialect, which is
different from other dialects, e.g. Sunda Priangan dialect. The channel does not provide subtitles in
Bahasa Indonesia. Meanwhile, Budak Koceak is a YouTube channel presenting short comedy movies
starred by a group of youngsters from Tangerang, Banten Province. The local language that the channel
used is Sunda Tangerang dialect. The channel does not provide subtitles in Bahasa Indonesia.
The next data listed in the table is that Madurese YouTubers are exemplified by Anom Songot.
The channel contains short comedy movies starred by two main figures, they are two men named Gutteh
and Awi. In presenting the stories, the channel uses Madurese language, an ethnic group originating from
the island of Madura, a territory of East Java Province. Anom Songot provides subtitles in Bahasa
Indonesia.
Table 1 also tells that the example of a local YouTuber from Aceh is Bang Joni Kapluk Official.
The channel is produced by a man named Abdul Hadi, an Aceh local actor and comedian. Bang Joni
refers to the main figure on the short comedy movies presented in the channel. In the contents, Bang Joni
and other figures speak in Acehnese language, a local language associated with the Acehnese living in the
northern part of Sumatra Island. The channel does not provide subtitles in Bahasa Indonesia.
It can be seen also in Table 1 that the example of a local YouTuber who speaks Bataknese
language is The Kriboo 61 Official. The channel presents content on short comedy movies and local
music. The main figures in the channel are three men with curly hair, which is called kribo in Bahasa
117

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar,18-20 Agustus 2021

Indonesia. They speak the local language of Batak, as they are based in North Sumatera, the province
from where the Batak originated. The channel does not provide subtitles in Bahasa Indonesia.
Another data exposed in the table is that the example of a local YouTuber who speaks the local
language of Minangkabau is Nadia Nesa. The channel is produced by a girl named Nadia Nesa. She is a
Minangese who actually works in Jakarta. Nadia Nesa presents vlogs on her activity, especially during her
visit to her hometown in Bukit Tinggi and other spots in West Sumatra Province. In the videos, Nadia
Nesa mainly speaks Minangese, and sometimes uses Bahasa Indonesia. The channel does not provide
subtitles in Bahasa Indonesia.
It is also shown by the table that the example of a local YouTuber that uses Malay language in its
contents is Pandantun. The channel presents talk shows hosted by two men. The uniqueness of the talk
shows is that the hosts recite pantun (rhyme), one of the oral traditions of Malaynese, every time they
want to express ideas or ask questions. In the talk shows, they also present guest stars, who are local
figures in Tanjungpinang, Riau Island Province, where the YouTuber is based. The channel does not
provide subtitles in Bahasa Indonesia.
In the table, we can also see that the example of a local YouTuber that uses the Palembangese
language is Buayo Nago. The channel is produced by a group of youngsters who are based in Palembang,
South Sumatra Province. The contents of the channel are short movies and vlogs. In presenting the
contents, the channel uses Palembangese language. It does not provide subtitles in Bahasa Indonesia.
Based on Table 1, the example of a local Youtuber that uses Lampungese language is Nyak
Amakmu Creator. The channel is produced by a group of youngsters who are based in Lampung Province.
The contents of the channel are short comedy movies. The actors in the short movies speak Lampungese
language. The channel provides subtitles in Bahasa Indonesia.
Furthermore, we can also see that the example of a local YouTuber who uses Buginese (The
Bugis) language is Engkasi Official. The channel brings situation comedy starred mainly by a youngster
named Tonra. He and his counterparts in the videos played in various settings and spoke in Buginese
language, a local language associated with the ethnic of Bugis in South Sulawesi Province. Engkasi
Official provides subtitles in Bahasa Indonesia.
Finally, Table 1 shows that the example of a local YouTuber who speaks Makassarese language in
its contents is Bassi Toayya. The channel consists of videos of short comedy movies starred mainly by
two men named Sukri Meong and Adhi. Most of the videos tell stories about the life of silly thugs, acted
by Sukri. They bring Makassarese language, an ethnic group originating from South Sulawesi Province,
in their contents. Bassi Toayya provides subtitles in Bahasa Indonesia.
The table also tells that the number of subscribers of the channels is varied. The range is between
hundreds to millions. The least subscribed channel is Pandantun with 244 subscribers, while the most
subscribed channel is Ucup Klaten with 1.450.000 subscribers.
The Roles of YouTubers in Preserving Local Languages
The explanation of Table 1 above has described that local YouTubers who speak various local languages
exist and flourish. Some of them are able to reach more than a million subscribers (e.g. Ucup Klaten,
Deedee Ka, Fiksi, and Budak Koceak), upload hundreds of videos, and gain hundreds of millions of total
views. It means that the channels have reached many audiences. From another point of view, it also means
that many of the Indonesian netizens are interested in local contents, especially local language and its
variations.
Furthermore, the local YouTube channel is not only attractive for subscribers or viewers who
share the same local language with the channels—or those who come from the same region as the
YouTubers, but also for those who are from other cultures or regions who do not even understand the
local language used by the channels. It can be seen in some comments by some viewers of the YouTube
channels, who said that they do not understand the local language used by the Youtubers but they enjoyed
the contents. As an example: a viewer named Gitzzz commented on a video entitled “Rupa-rupa Bobotoh
(Persib)” by Fiksi; Gitzzz said that he/she did not understand Sundanese but was entertained by the video.
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Another example, a YouTube user named Fitri Wlndri from Surabaya (Java) commented on a video by
Buayo Nago (Palembang).3
Based on the contents of the above YouTube channels, this paper found at least four roles of
YouTubers in preserving local languages. First, keeping the existence of Indonesian local languages;
second, introducing local languages to non-speakers; third, introducing varieties in local languages; and
fourth, documenting local languages and their variations.
In keeping the existence of local languages, the YouTubers speak respective local languages. By
speaking the local languages, the YouTuber not only keeps the local languages maintained, but also
invites their audiences to use the local languages. This is the case mainly for those channels that do not
provide subtitles in Bahasa Indonesia. Furthermore, as the internet, especially YouTube is mostly
associated with entertainment, the audiences have the option to enjoy entertainment delivered with their
local language. It is a complement for a more formal mode of local language transmission through local
content sessions at schools.
By speaking local languages in their contents, the Youtubers also play a role in introducing local
languages to non-speakers. This is the case mainly for those channels that provide subtitles in Bahasa
Indonesia. By providing subtitles, the YouTubers give the audiences who do not understand the local
language an opportunity to enjoy the contents, and—to some extent—to get to know various local
languages other than their own. Some YouTubers even provide short “tutorial” videos for viewers to learn
their local languages. The example of this is a video entitled “Belajar Bahasa Minang 1 – Panca Indra” by
Nadia Nesa.4 In the video, Nadia Nesa gave a lesson on some vocabularies regarding the five senses in
Minangese language. Another example is a video by Fiksi entitled “Kamus Sunda (Sasatoan/Binatang)”,
in which the channel introduced some Sundanese words for certain animals.5
Some local languages have variations. For example, Sundanese language spoken by Sundanese in
Bandung has some differences to that spoken in other areas; e.g. Bogor, Tangerang, and Serang. The
existence of YouTubers speaking variations of local languages introduces the variations themselves.
Furthermore, some of the YouTubers also tried to introduce varieties in their respective local languages.
As an illustration, a video by Deedee Ka entitled “Reaksi Bule Diajak Ngomong Ngapak'' contains an
interview by Dede Kustiawan, producer of the channel, with Dave Jephcott, a producer of YouTube
channel Londo Kampung.6 Dave is a white man of Australian descendants, who speaks Javanese language
with East Java dialect because he was born and raised in Surabaya, East Java. In the video, Dede spoke to
Dave with Java Ngapak dialect, and Dave could not understand some words and sentences of Dede.
Hence, the dialogue between them shows a variation of Javanese language. In general, the existence of
YouTubers representing certain sub-ethnics already introduces the variations. For example, the channels
of Fiksi, Kampung Jerit Jengek, and Budak Koceak show that there are variations in Sundanese language
spoken in the areas of Bandung, Tangerang, and Serang. The channels of Cak Ikin, Ucup Klaten, and
Deedee Ka are also examples in showing the variations in a local language. The three channels bring
Javanese language, but with different dialects. Ucup Klaten speaks a common Javanese dialect; while Cak
Ikin speaks East Java dialect and Deedee Ka speaks Banyumasan dialect.
By using local languages, the YouTubers also play a role in documenting the existing local
languages, and their variations. It is because the act of recording and filming people speaking local
languages means documenting the local languages themselves. Furthermore, uploading the videos to
youtube.com means keeping documents in a database. Those digital documentations will last and
available to access for any netizen coming from around the globe.
CONCLUSION
This paper has shown that there are some YouTube channels representing some main local language
speakers in Indonesia. Those YouTubers have attracted the attention of audiences across cultural and
2

See https://www.youtube.com/watch?v=whRylNylX5A.
See https://www.youtube.com/watch?v=aou7C0jv6S4&t=203s.
4
See https://www.youtube.com/watch?v=sddbf5Wy2Vs.
5
See https://www.youtube.com/watch?v=EyZXspq4zRk.
6
See https://www.youtube.com/watch?v=xbzDl1q5w2o.
3
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language barriers. Furthermore, this paper also describes the roles of local content creators in preserving
local languages. Their roles are: first, keeping the existence of local languages; second, introducing local
languages to non-speakers; third, introducing varieties in local languages; and fourth, documenting local
languages and their variations.
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THE IMPORTANCE OF CONTEXT OF SITUATION IN DECIDING THE MEANING
OF AN UTTERANCE
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ABSTRACT
Using language, especially verbal language, is considered to be an activity that cannot be separated from
day-by-day human life. The fact that the verbal language is the main means of communication makes it
usually considered as something simple. Everybody can use the language. However, using the language to
transfer the intended meaning of the speaker is not as easy as it seems. Using the language is not just
producing utterance and understanding the meaning of each word; producing utterance is not just a
matter of selecting lexicon and then putting them in accordance with the grammar of that particular
language. Perfect grammatical language is not a guarantee that the hearer can really understand what is
meant by the speaker. There are other things that must be known by the hearer to understand the meaning
of the speaker’s utterance and those things are grouped in what so-called context of situation. According
to Holmes (2001) context of situation, namely participants, setting, topic, goal, is important to decide the
meaning of an utterance. This is in accordance with the idea of Yule (1996) concerning how important the
context of a situation is in determining the speaker’s meaning. The purpose of this article is to show how
changing the context of situation will change the meaning of an utterance. The data was taken from the
students of the English department. They were given utterances and they had to decide the meaning from
more than one context. The analysis in determining the meaning of each utterance was done descriptively
by stating the utterance and then stating the context of situation so that how the meaning is obtained is
clear. By doing this, it can be proven that the changing of the context of situation can change the meaning
of an utterance.
Keywords: context of situation; meaning; standardized language; utterance
INTRODUCTION
The speaker’s intended meaning is usually discussed under the topic that is called speech act and it
belongs to the study of pragmatics. It studies how meaning depends on the context of situation. In relation
to this statement, Mey (1993) states that pragmatics is the study of human language of which meaning is
determined by the context of the society. The same idea about pragmatics is also stated by Lisnani; Arifin;
Setya (2017). One of the pragmatic theories that concerns about how the speaker’s utterance can also
perform an action. This theory is called the theory of speech act (Austin, 1962) saying that the act of
speaking has three components, namely locutionary act, illocutionary act and perlocutionary act.
Locutionary act is the act of saying something of which concern is uttering a sentence, presented through
grammatical sentences. Illocutionary act is the meaning behind what is said or usually called the intended
meaning. Rosyidi; Mahyuni; Muhaimi (2019) also state that illocutionary can function to serve
information, to ask others to do something and to present intentions of an utterance. The perlocutionary
act is the effect of someone saying something on the hearer’s side. From Pragmatic point of view it is
said that the hearer has the obligation of trying to understand what it is that is really meant by someone
when uttering an utterance. The hearer should not only listen to the form but she also has the obligation to
understand the intended meaning. It is the intended meaning of the speaker that decides the meaning of an
utterance (Leth, 2019). Thus what the utterance means depends on what the speaker intends to say
(Speaks 2016, 2017). The important question then comes. How can the hearer read the mind of the
speaker? The hearer should not be a mind reader to understand what is meant by the speaker. Instead, the
hearer has to make use of the context of situation to do it. Thus, the key element of deciding the meaning
is the context of situation. The following are the ideas of context of situation presented by Halliday and
Hassan (1989) and Holmes (2001). Halliday and Hassan (1989) state that context of situation consists of
field (what is being talked about), tenor (the participants of the speech events), and mode (ways of doing
the communication) while Holmes (2001) says that context of situation consists of participants (the ones
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participating in a speech event), setting (the place/environment where the communication takes place),
topic (what is being talked about), and goal (the purpose of the communication). The context of situation
by Halliday and Hassan is used to select the language that will be used in one occasion while Holmes’s
context of situation is used to help the hearer to understand the intended meaning of the speaker. Since it
is said that context of situation can change the meaning of an utterance, the changes of the context of
situation can also change the meaning of an utterance. An example of the fact that the context of situation
can change the meaning of an utterance can be seen when someone says “Thank you”. This is a very
simple phrase that is frequently used in daily life. The first meaning that can be given to this phrase is
expressing gratitude and it is said by someone who receives something. However, the following different
situations can make a great change in the meaning. It can mean to ask someone to leave. For instance, a
secretary is talking to a guest who wants to meet her boss. Her boss was still doing another thing, so she
accompanies the guest. When the boss comes he says “Thank you” to the secretary which means “you can
leave now”
Having understood that context of situation is very important in deciding the meaning of the
utterances, this article is written to prove that changing context of situation will change the meaning of the
utterance. The context of situation presented by Holmes (2001) will be applied to support the analysis.
METHODOLOGY
The data of this article was taken from 28 students of the second semester students of the English
Department. These students are not yet familiar with Pragmatics, thus their answers are based on
intuition. Their age is 19 years old. The reason for choosing the respondents who have not yet learned
pragmatics is to find out how sensitive they are in understanding the intended meaning of a speaker.
Their responses will also show what kind of language they are familiar with, either direct or indirect
language. They were given questions, asking what becomes their first consideration when they want to
start communication, and they were given four utterances. They had to create their own context for those
four utterances to make each of the utterances have more than one meaning. Those utterances are (1) Why
don’t you go to a doctor; (2) You’d better do the job well; (3) Isn’t it better to think about it first?; and (4)
Why is the door still opened? The theory used is the theory of pragmatics presented by Leech (1983). It
says that pragmatics is the study of the speaker’s meaning. This theory is supported by Holmes (2001)
through her context of situation. The findings are presented descriptively, first by presenting the
percentage of the respondents to show the numbers of the respondents who think that an utterance can
have one or more than one meaning; second by presenting the utterance followed by one description of
the context of situation to show that each of the utterances has more than one meaning. The result of what
to be the first priority to determine when initiating communication with an unknown person is also
presented.
ANALYSIS
This part of this article presents the finding started by saying that all the respondents say that the first
thing that they have to think of before starting to communicate is who the other interlocutors are. But up
to this point they only think about what kind of language that they must use, Indonesian or local language,
formal or informal one. However when they come to the point where they have to decide the meanings of
an utterance, they could understand that the form and the meaning of an utterance can be similar or they
can be different.. The followings are the overall findings initiated by the presentation of how many
students really realize that each of the utterances has more than one meaning.
For the utterance “Why don’t you go to a doctor” 3 respondents (10,71%) said that it is just a
question while 25 respondents (89,29%) said that besides a question, the utterance is also a suggestion as
well as regretting. For the utterance “You’d better do the job well” 13 respondents (46,42%) said that the
utterance is only a suggestion which is confirmed by the use of “you’d better” while 15 respondents
(53,58%) said that besides having the meaning of suggesting, the utterance, with different context can
also serve the meaning of showing anger and threatening. For the utterance “Isn’t it better to think about it
first?” 15 respondents (53,58%) said that the utterance is a suggestion marked by “isn’t it better” while 13
respondents (46,42%) said that besides having the meaning of suggestion, the utterance also means
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disagreeing. For the utterance “Why is the door still opened?” 4 respondents (14,28%) said that it is
merely a question but 24 respondents (85,72%) said that besides being a question, the utterance served as
a strong instruction. These numbers show that all respondents actually know that the form of a sentence
quite often is not similar with the intended meaning of the speaker. The meaning is changeable depending
on the context. To prove that context of situation can determine the meaning of an utterance, two different
contexts are provided for each of the utterances.
1. Why don’t you go to a doctor?
Context of situation a.
Someone says that she is sick. Her friend who knows that she has not seen a doctor asks her the
question. In this situation she uses the question form for suggesting. In this situation the form is not
similar to the meaning. The form is a question but it is not intended to ask a question. The meaning is
suggestion.
Context of situation b.
Seeing that her friend has been sick for a long time and never gets better even though she has been
visiting a traditional healer, she asks her the question. This question form is used to ask questions. The
form and meaning are similar that is asking a question. Maybe there is also the feeling of regret
knowing that the traditional healer cannot heal her friend. Thus, this utterance in this situation can be
asking a question and regretting.
2. You’d better do the job well.
Context of situation a.
A director of a company feels very upset when his secretary keeps on making mistakes in typing a
letter. He was angry because of the mistakes he had to postpone the meeting. He expresses his anger
by saying that statement. Besides expressing anger this situation can also create the meaning of threat
because usually that statement is completed by “or I will ……….”. Actually this statement has the
meaning of threatening because a threat is initiated by anger.
Context of situation b.
A mother sees that her daughter is cooking in the kitchen in a very careless way. The way of cooking
will make the kitchen dirty. She does not want it to happen because since there is no housemaid, she is
the one who will do the cleaning up as usual after cooking. Before the kitchen gets dirtier, she advises
her daughter by using the statement above. The relationship between a mother and a daughter makes
the statement an advice instead of a threat.
3. Isn’t it better to think about it first?
Context of situation a.
A wife suggests to her husband that they should buy a new car. Her husband, who is having a financial
problem in his company, does not agree with it. So the question form he utters has the meaning of
disagreeing with his wife.
Context of situation b.
A father is told by his daughter that she wanted to quit her permanent job to get another job that she
thought is more promising. Her father who is very democratic leaves it to her to decide but as a father
he feels obliged to give a suggestion. Thus, he utters the question above to present the suggestion.
4. Why is the door still opened?
Context of situation a.
A sister asks her brother to close the door when she is entering the house. She cannot do it because her
hands are full carrying the things that she has to put in the kitchen. When she turns around, she sees
that her brother is still sitting, playing his phone. Then she said that question and immediately
responded by saying: “Okay, Sist. I will close it now”. The response actually shows that the question
she utters functions as instruction and her brother does the instruction.
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Context of situation b.
A son who is asked to close the door says that he has done it. However when the father is passing by
the living room, he finds out that the door is still opened. Then, he uttered the question to his son. The
son apologizes by saying: “I am sorry Daddy. The one I closed was the door to the backyard, not the
one in the living room.” The response shows that the question form is really used to ask a question.
The two different contexts (a and b) that have been given to each of the utterances have shown that an
utterance can have more than one meaning, that the form is not always similar to function or meaning.
CONCLUSION
The discussion and the analysis above show that sentences without context are meaningless. The context
of situation will decide the meaning of utterances spoken by a speaker. The fact that the hearer has to
figure out the intended meaning of the speaker makes communication a very active activity. Failure in
making use of the context of situation in a communication, quite often leads to communication
breakdown. It can also be used as the findings as to how those respondents have been raised in their
family. Are they used to direct language so that they become less sensitive to the indirect language, or
they were confronted quite often to indirect sentences so that they become sensitive. The analysis has
proved that those respondents are sensitive enough to understand the indirect language.
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ABSTRAK
Penggunaan bahasa tidak terlepas dari konteks situasi penggunaan bahasa. Oleh karena itu, setiap
anggota guyub tutur bahasa tertentu harus menaati segala bentuk nilai dan tata aturan yang berlaku
dalam guyub tertentu dalam berbahasa sehingga bahasa dapat difungsikan dengan baik. Kegagalan
pragmatik (pragmatic failure) dapat mengakibatkan miskomunikasi sehingga akan menghambat proses
komunikasi. Pesan yang disampaikan tidak dapat dipahami oleh peserta wicara. Disamping itu,
keberhasilan dalam berkomunikasi sangat ditentukan oleh strategi linguistik yang dipakai oleh peserta
wicara. Budaya yang berbeda akan menentukan perbedaan strategi dalam berkomunikasi. Salah satu
strategi dalam berkomunikasi adalah strategi kesantunan dalam penolakan sebuah permintaan (request),
undangan (invitation), saran (suggestion), dan penawaran (offer). Antara satu bahasa dan budaya
mempunyai strategi yang berbeda dalam melakukan penolakan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi
penggunaan strategi penolakan antara lain perbedaan status sosial antara peserta wicara, gender, jarak
sosial antara peserta wicara. Taksonomi yang digunakan dalam kajian ini adalah taksonomi Beebe dkk.
(1990). Subjek dalam penelitian ini adalah dosen di Universitas Dwijendra yang berjumlah 102 orang.
Sampel penelitian ditetapkan 50 orang dosen yang terdiri dari 25 dosen perempuan dan 25 dosen
laki-laki. Instrumen pengumpulan data adalah DCT (Discourse Completion Test). Hasil kajian
menunjukkan bahwa ada perbedaan penggunaan strategi penolakan antara dosen perempuan dan dosen
laki-laki. Dosen laki-laki kecenderungannya lebih banyak menggunakan strategi langsung dan dosen
perempuan kecenderungannya menggunakan strategi tidak langsung.
Kata Kunci: strategi linguistik, strategi penolakan, guyub tutur
PENDAHULUAN
Manusia sudah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi antar sesamanya sejak berabad-abad silam.
Bahasa hadir sejalan dengan sejarah sosial komunitas masyarakat atau bangsa. (Adnyana, 2018:40-50)
Penggunaan bahasa tidak terlepas dari konteks penggunaan bahasa sehingga peserta wicara saling
memahami apa yang sedang dibicarakan.
Halliday (1975) secara khusus mengidentifikasi fungsi-fungsi bahasa seperti berikut: 1) Fungsi
personal, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, sikap atau perasaan
pemakainya; 2) Fungsi regulatoris, yaitu penggunaan bahasa untuk mempengaruhi sikap atau
pikiran/pendapat orang lain; 3) Fungsi interaksional, yaitu penggunaan bahasa untuk menjalin kontak dan
menjaga hubungan sosial; 4) Fungsi informatif, yaitu penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi,
ilmu pengetahuan atau budaya; 5) Fungsi imajinatif, yaitu penggunaan bahasa untuk memenuhi dan
menyalurkan rasa estetis (keindahan), 6) Fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa untuk belajar atau
memperoleh informasi seperti pertanyaan atau permintaan penjelasan atau sesuatu hal; 7) Fungsi
instrumental, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan keinginan atau kebutuhan pemakainya.
Proses komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila peserta wicara yang terlibat dapat
memahami pesan yang disampaikan dan untuk apa ujaran yang disampaikan. Strategi komunikasi yang
dipakai oleh peserta tutur sangat menentukan keberhasilan dalam sebuah proses komunikasi.Ujaran yang
diproduksi atau yang dihasilkan seseorang perlu diinterpretasikan sehingga bisa dipahami oleh orang yang
terlibat dalam percakapan. Interpretasi akan berhasil apabila orang yang terlibat dalam percakapan itu
saling memahami latar belakang budaya masing-masing. Tannen (1993:165) menyatakan bahwa setiap
ujaran tidak dapat dipahami dari analisis bentuk linguistiknya saja, tetapi harus dipahami strategi
linguistik yang dipakai oleh pembicara. Strategi linguistik merupakan cara yang digunakan oleh penutur
untuk menyatakan maksud ujarannya (Padmadewi, 2005:49).
Menurut Tannen (1993:173) ada lima strategi linguistik, yaitu (1) ujaran tidak langsung
(indirectness), (2) interupsi (interruption), (3) diam versus suka berbicara (silence versus volubility), (4)
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pengangkatan topik (topic raising), (5) pernyataan konflik atau konflik verbal (adversativeness or verbal
conflict). Coates (1996:103) menggunakan istilah style untuk strategi linguistik. Adapun style itu adalah
(1) banyak berbicara (verbosity), (2) tag questions, (3) bertanya (questions), (4) memberikan perintah
(commands and directives), (5) bersumpah dan (6) menggunakan kata-kata tabu (swearing and taboo
language).
Lebih jauh Tannen menyatakan strategi linguistik mempunyai banyak makna. Makna itu akan
bisa diinterpretasi bergantung pada konteks, ragam percakapan, interaksi peserta wicara, dan strategi.
Dengan kata lain, dalam berkomunikasi perlu diperhatikan prinsip kesantunan. Ada berbagai macam
strategi berkomunikasi, salah satu bentuk strategi berkomunikasi adalah strategi penolakan.
Masing-masing guyub tutur suatu bahasa mempunyai strategi yang berbeda untuk menolak undangan,
permintaan, saran, dan penawaran.
Ada beberapa penelitian mengenai kajian strategi penolakan. Sattar dkk. Mengkaji mengenai
Refusal Strategies in English by Malay University Students. Beebe et al. (1990) mengkaji mengenai
strategi penolakan oleh L2. Strategi penolakan tersebut dipengaruhi oleh sociocultural norm of L1.
Nguyen (dalam Sattar, 2011:71) mengkaji mengenai persamaan dan perbedaan dalam menolak
permintaan antara penutur asli (orang Australia) bahasa Inggris dan orang Vietnam yang belajar bahasa
Inggris. Felix-Brasdefer (2008) meneliti tentang strategi penolakan dalam dua konteks sosiokultural
antara Mexico dan Dominican Republic. Hasil kajian menunjukkan bahwa orang Meksiko menggunakan
lebih banyak strategi penolakan dibandingkan dengan orang Dominika.
Kajian penolakan dalam bahasa Bali belum ada yang mengkaji. Oleh karena itu, kajian mengenai
strategi penolakan dalam bahasa Bali dilakukan. Adapun tujuan dalam kajian ini adalah untuk
menentukan variasi bentuk penolakan yang ada dalam bahasa Bali. Kajian difokuskan pada perbedaan
penggunaan strategi penolakan oleh laki-laki dan perempuan.
METODOLOGI
Sumber data dalam kajian ini adalah dosen di Universitas Dwijendra. Jumlah dosen senior adalah 29
orang (19 laki-laki , 10 perempuan) dan jumlah dosen junior berjumlah 38 orang (21 laki-laki, 17
perempuan). Jumlah keseluruhan sumber data adalah 67 orang. Rata-rata tahun kelahiran dosen senior
adalah tahun 1960an. Rata-rata tahun kelahiran dosen junior adalah kelahiran tahun 1990an. Dari 67
jumlah dosen ditetapkan 50 orang sebagai subjek penelitian dengan rincian 25 orang dosen junior
(laki-laki 12 orang, perempuan 13 orang), dan 25 orang dosen senior (laki-laki 14 orang, perempuan 11
orang).
Data dikumpulkan dengan menggunakan discourse completion test (DCT). Ada empat situasi
pembicaraan. Situasi pembicaraan dipaparkan terlebih dahulu, setelah itu responden memberikan
tanggapan paparan situasi tersebut. Setting situasi pembicaraan adalah penolakan antara dosen laki-laki
(junior) dengan dosen perempuan (junior), dosen laki-laki (junior) dengan dosen perempuan (senior),
dosen laki-laki (senior) dengan dosen perempuan (senior), dosen laki-laki (senior) dengan dosen
perempuan (junior).
ANALISIS
Data yang terkumpul diklasifikasi menjadi tiga kategori yaitu direct, indirect strategy,dan adjuncts.
Penolakan secara langsung (direct strategy) seperti ”no” “I refuse”. Sebaliknya indirect strategy seperti
dengan excuses/reason, statement of regret, postponement, wish, dan setting condition of acceptance.
Adjuncts mencakup expression of gratitude, statement of positive opinion, dan statement of
empathy/concern. Berikut disajikan kategori strategi penolakan.
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Tabel 1. Kategori Strategi Penolakan
Strategis
Direct

Categories

Formula
“No” / “ I refuse”
“I am really busy”
“I am sorry”
“May be in another time”
“I wish I could”
“May be if you had let me know
beforehand”
“Thank you very much”
“It’s delicious”
“I’m sorry you’re having problems”

Indirect Excuse/ reason
Statement of regret
Postponement
Wish
Setting condition of acceptance
Adjuncts

Expression of gratitude
Statement of positive opinion
Statement of empathy/concern

Sumber: Marcus (214)
Berikut ini dikaji strategi penolakan yang dipakai oleh dosen laki-laki dan perempuan. Penolakan
yang dikaji adalah penolakan undangan (invitation), permintaan (request), saran (suggestion), dan
penawaran (offer).
1. Undangan: antara dosen junior laki-laki dengan dosen junior perempuan (equal status)
Skenario: dosen laki-laki diminta menolak undangan pesta ulang tahun dari dosen perempuan dan dosen
perempuan diminta menolak undangan pesta ulang tahun dosen laki-laki. Ada beberapa macam bentuk
penolakan yang dilakukan oleh responden seperti tabel berikut ini.
Tabel 2. Strategi Penolakan Undangan (Invitation)
Strategies
Direct
Excuse/
reason,

Indirect
Statement of Post
regret
ponement

Wish

Adjunct

Male

10

-

1

1

-

Female

2

3

2

1

2

Setting
condition of
acceptance

2

1

Berdasar pada tabel 2, laki-laki menggunakan bentuk penolakan yaitu direct strategy 10 orang,
statement of regret 1 orang, dan postponement 1 orang. Sebaliknya, perempuan menggunakan direct
strategy 2 orang, excuse/reason 3 orang statement of regret 2 orang, postponement 1 orang, wish 2 orang,
setting condition of acceptance 2 orang dan adjunct 1 orang.
2. Permintaan: antara dosen junior laki-laki dan dosen senior perempuan (unequal status)
Skenario: dosen laki-laki diminta untuk menolak permintaan yang disampaikan oleh dosen
perempuan begitu juga sebaliknya dosen perempuan diminta untuk menolak permintaan dosen laki-laki.
Bentuk penolakan seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 3. Strategi Penolakan Permintaan (request)
Strategies
Direct
Excuse/
reason,

Indirect
Statement of Post
regret
ponement

Adjunct
Wish

Setting
condition of
acceptance

Male

1

4

4

2

1

-

Female

5

2

1

1

1

1
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Berdasar pada tabel 3, laki-laki menggunakan bentuk penolakan (permintaan) yaitu direct
strategy 1 orang, excuse/reason 4 orang, statement of regret 4 orang, postponement 2 orang, dan wish 1
orang. Sebaliknya, perempuan menggunakan direct strategy 5 orang, excuse/reason 2 orang, statement of
regret 1 orang, postponement 1 orang, wish 1 orang, dan setting condition of acceptance 1 orang.
3. Saran: antara dosen senior laki-laki dan dosen senior perempuan (equal status)
Skenario: responden laki-laki diminta untuk menolak saran yang disampaikan oleh dosen perempuan
begitu pula dosen perempuan diminta untuk menolak saran yang disampaikan oleh dosen laki-laki.
Bentuk penolakan seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 4. Strategi Penolakan Saran (Suggestion)
Strategies
Direct
Excuse/
reason,

Indirect
Statement of Post
regret
ponement

Adjunct
Wish

Setting
condition of
acceptance

Male

8

2

1

1

1

1

Female

3

2

1

2

1

1

1

Berdasar pada tabel 4, laki-laki menggunakan bentuk penolakan (permintaan) yaitu direct
strategy 8 orang, excuse/reason 2 orang, statement of regret 1 orang, postponement 1 orang, wish 1 orang,
dan setting condition of acceptent 1. Sebaliknya, perempuan menggunakan direct strategy 3 orang,
excuse/reason 2 orang, statement of regret 1 orang, postponement 2 orang, wish 1 orang, setting condition
of acceptance 1 orang, dan adjunct 1 orang.
4. Penawaran: antara dosen senior laki-laki dan dosen junior perempuan (unequal status)
Skenario: responden laki-laki diminta untuk menolak penawaran yang disampaikan oleh oleh dosen
perempuan begitu pula dosen perempuan diminta untuk menolak penawaran yang disampaikan oleh
dosen laki-laki. Bentuk penolakan seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 5. Strategi Penolakan Penawaran (Offering)
Strategies
Direct
Excuse/
reason,

Indirect
Statement of Post
regret
ponement

Adjunct
Wish

Setting
condition of
acceptance

Male

7

2

2

1

1

1

Female

-

6

4

1

1

1

-

Berdasar pada tabel 5, laki-laki menggunakan bentuk penolakan (permintaan) yaitu direct
strategy 7 orang, excuse/reason 2 orang, statement of regret 2 orang, postponement 1 orang, wish 1
orang, dan Setting condition of acceptent 1,. Sebaliknya, perempuan menggunakan excuse/reason 6 orang,
statement of regret 4 orang, postponement 1 orang, wish 1 orang, dan setting condition of acceptance 1
orang.
KESIMPULAN
Berdasar pada kajian di atas penggunaan strategi kesantunan dalam penolakan bahasa Bali dipengaruhi
oleh perbedaan status antara responden, gender, dan hubungan sosial Terdapat beberapa kesimpulan
terhadap hasil kajian penolakan bahasa Bali:
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1. Dosen junior laki-laki lebih banyak menggunakan direct strategy untuk menolak undangan yang
disampaikan oleh dosen junior perempuan. Sebaliknya, dosen junior perempuan lebih banyak
menggunakan indirect strategy.
2. Dosen senior perempuan lebih banyak menggunakan direct strategy dalam melakukan penolakan
terhadap permintaan dosen junior laki-laki. Sebaliknya, dosen junior laki-laki lebih banyak
menggunakan indirect strategy.
3. Dosen senior (laki-laki) lebih banyak menggunakan direct strategy dalam melakukan penolakan saran
yang disampaikan oleh dosen senior perempuan. Sebaliknya, dosen senior perempuan lebih banyak
menggunakan indirect strategy dalam melakukan penolakan terhadap saran yang disampaikan oleh
dosen laki-laki (senior).
4. Hasil kajian penolakan tawaran menunjukkan bahwa dosen senior laki-laki lebih banyak menggunakan
direct strategy. Sebaliknya, dosen junior perempuan lebih banyak menggunakan indirect strategy.
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ABSTRAK

Penelitian berjudul New Normal dalam Tanda Ruang Publik: Sebuah Kajian Lanskap Linguistik memiliki
tujuan khusus untuk menjelaskan fenomena new normal atau tatanan kehidupan baru yang disebabkan
oleh Covid-19. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data, dengan melakukan
pengamatan langsung, dan melakukan dokumentasi dengan teknik fotografi. Data dalam penelitian ini
diperoleh dari pusat perbelanjaan, tempat ibadah, tempat wisata, dan jalanan di wilayah Kota Denpasar
dan Kuta. Analisis data dilakukan menggunakan teori Lanskap Linguistik oleh Landry dan Bourhis. Hasil
menunjukkan bahwa, terdapat frasa new normal pada tanda ruang publik mengalami pergeseran makna.
Frasa tersebut digunakan tidak hanya sebagai ajakan kepada masyarakat untuk melaksanakan tatanan
kehidupan era baru, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/
MENKES/328/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), tetapi juga sebagai
sarana promosi usaha, barang, maupun jasa. Di sisi lain, penggunaan bahasa pada tanda ruang publik
new normal didominasi oleh bahasa Indonesia, bahasa asing (Inggris), serta bahasa Indonesia dan
asing. Tanda ruang publik berbahasa Indonesia dominan dikeluarkan oleh otoritas pemegang kebijakan
wilayah, sedangkan bahasa asing dan bahasa Indonesia dominan dikeluarkan oleh pihak swasta.
Kata Kunci: Lanskap Linguistik, New Normal, Covid-19
PENDAHULUAN
Dilansir dari Badan Kesehatan Dunia atau yang dikenal dengan WHO (World Health Organization), pada
tanggal 9 Maret 2020 secara resmi menyatakan bahwa virus corona (Covid-19) sebagai sebuah pandemi
yang melanda dunia. Pandemi yang melanda dunia tersebut menyebabkan terbatasnya kegiatan yang
dapat dilakukan oleh masyarakat, sehingga menyebabkan perekonomian dunia menjadi krisis. Guna
menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia untuk beradaptasi dengan situasi
pandemi Covid-19, dan terlebih belum ditemukannya vaksin, serta pengobatan definitif, Covid-19
diprediksi akan memperpanjang masa pandemi sehingga akan memperburuk perekonomian negara. Agar
perekonomian dapat tetap berjalan, pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Protokol
Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan perubahan pola
hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan baru (new normal) agar dapat hidup produktif dan terhindar
dari penularan Covid-19.
New normal sebagai sebuah kebiasaan baru di tengah-tengah masyarakat menyebabkan
munculnya fenomena-fenomena kebahasaan yang menarik perhatian. Salah satu fenomena kebahasaan
yang tampak adalah pada tanda ruang publik. Kajian kebahasaan pada tanda ruang publik, seperti pada
papan reklame, papan toko komersial, dan papan informasi publik merupakan ranah dari lanskap
linguistik (LL). Pemilihan new normal pada tanda ruang publik sebagai sebuah lokus penelitian adalah
karena intensitas dan dinamika LL yang terdapat pada ruang publik relatif tinggi. Hal tersebut tampak
pada ragam bahasa yang digunakan. Keragaman bahasa yang digunakan cenderung disesuaikan pada
letak tanda ruang publik tersebut ditempatkan, dan keragaman bahasa yang digunakan juga mengandung
fungsi. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Landry dan Bourhis (1997) bahwa LL sebagai
sebuah tanda ruang publik memiliki dua fungsi, yaitu sebagai fungsi simbolik dan fungsi informatif.
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METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data diperoleh dari pusat perbelanjaan,
tempat ibadah, tempat wisata, dan jalanan di wilayah Kota Denpasar dan Kuta, mengingat kedua daerah
tersebut merupakan daerah yang memiliki banyak ruang publik di daerah Bali selatan, yang merupakan
pusat perekonomian di Bali. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik fotografi (lih. Gorter, 2013).
Sejalan dengan Gorter (2013), Hult (2009) menjelaskan bahwa, secara metologis, analisis lanskap
linguistik bergantung fotografi dan analisis visual. Metode pengumpulan data inti adalah dengan
melakukan kegiatan fotografi di ruang-ruang publik yang terdapat frasa new normal. Data yang telah
dikumpulkan kemudian dipilah berdasarkan bentuk bahasa dan fungsi bahasa untuk memenuhi klasifikasi
penelitian.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori lanskap linguistik atau linguistic landscape
(LL). Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian interdisipliner yang terus berkembang telah mengadopsi
istilah LL untuk menggambarkan masalah visibilitas bahasa serta interaksi antara berbagai bahasa di
ruang publik. Puzey (2016) menyatakan bahwa penelitian LL telah banyak bersinggungan dengan
bidang-bidang lain seperti sosiolinguistik, multilingualisme, kebijakan bahasa, geografi budaya,
semiotika, sastra, pendidikan, dan psikologi sosial. Di sisi lain, hasil kajian LL juga sangat relevan
dengan bidang-bidang yang lebih luas, seperti seni dan arsitektur, periklanan, pariwisata, perencanaan
kota dan pedesaan, transportasi, serta kesehatan masyarakat.
Landry dan Bourhis (1997:25) memberikan terminologi LL dalam tulisannya yang berjudul
Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study, seperti di bawah berikut:
‘The language of public road signs, advertising billboards, street names, places names,
commercial shop signs, and public signs on government buildings combine to form the linguistic
landscape of a given territory, region, or urban agglomeration’.
‘Bahasa yang terdapat pada rambu-rambu jalan, papan iklan, nama jalan, nama tempat, papan
toko komersial, dan papan informasi publik pada gedung pemerintah yang bergabung membentuk
lanskap linguistik suatu wilayah, kawasan, atau aglomerasi perkotaan tertentu’.
Definisi LL yang dikemukakan oleh Landry dan Bourhis (1997) merupakan dasar bagi kajian LL.
Sejalan dengan Landry dan Bourhis (1997), lebih lanjut Shohamy dan Gorter (2009:1) memberikan
penjelasan mengenai LL, yaitu:
‘... language in the environment, words and images displayed and exposed in public spaces, that
is the center of attention in this rapidly growing area referred to as linguistic landscape (LL).’
‘... bahasa pada lingkup, kata-kata dan gambar-gambar yang ditampilkan dan diekspos di ruang
publik, itulah yang menjadi pusat perhatian di wilayah yang berkembang dengan pesat ini disebut
dengan lanskap linguistik’
Berdasarkan definisi LL yang dikemukakan oleh Shohamy dan Gorter (2009:1), memberikan
gambaran bahwa LL dapat mencakup bahasa yang berbentuk kata-kata dan gambar visual yang terdapat
di ruang publik.
Analisis LL bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai interaksi bahasa dan penggunaan
bahasa yang terjadi di ruang publik. Ben-Rafael (2009:40) menjelaskan bahwa unit analisis LL mengacu
kepada objek linguistik yang menandai ruang publik. Ben-Rafael (2009:40) juga menambahkan bahwa
fenomena linguistik yang menjadi ciri ruang publik harus dilihat sebagai fakta sosial yang variasinya
harus dikaitkan dengan fenomena sosial.
ANALISIS
Analisis data fenomena new normal pada tanda ruang publik dengan menggunakan perspektif lanskap
linguistik (LL). Untuk memeroleh gambaran umum mengenai fokus penelitian dilakukan dengan analisis
domain atau ranah, yang dilakukan berdasarkan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan pada tanda new
normal di ruang publik. Bahasa-bahasa yang tertulis pada LL new normal, dibuat oleh masyarakat pelaku
usaha, pengelola tempat ibadah, pemerintah, dinas yang terkait. Oleh karena itu, bentuk-bentuk bahasa
yang digunakan dapat diklasifikasikan berdasarkan ragam resmi (top-down) dan ragam tidak resmi atau
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santai (bottom-up). Bentuk-bentuk bahasa ragam resmi (top-down) dapat dijumpai pada papan-papan di
instansi pemerintah, objek dan daya tarik wisata, papan nama jalan, papan petunjuk arah, dan usaha
pariwisata professional. Di sisi lain, bentuk-bentuk bahasa ragam santai atau tidak resmi (bottom up)
tersebar luas pada usaha-usaha perekonomian, papan himbauan, dan lain-lain. Bentuk-bahasa yang
termuat dalam LL menjadi sebuah ciri yang menandakan situasi tertentu yang sedang terjadi di
masyarakat (bdk. Darmawan, 2019).
Secara kritis, analisis menelaah penggunaan frasa new normal pada tanda ruang publik, seperti
yang terdapat pada pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan jalanan. Tempat-tempat tersebut merupakan
tempat kontak bahasa terjadi, sehingga fenomena new normal pada tanda ruang publik dengan
penggunaan dua bahasa atau bilingual kerap ditemukan.

Gambar 1. LL Bilingual di Pusat Perbelanjaan
Sumber: Permana Mahardika (2021)
Selain bentuk-bentuk bilingual, tanda new normal pada ruang publik juga ditemukan tanda yang
berbentuk monolingual seperti yang tampak gambar di bawah berikut.

Gambar 2.1. LL Monolingual Bahasa Indonesia
Gambar 2.2. LL Monolingual Bahasa Inggris
Sumber: Permana Mahardika (2021)
LL sebagai sebuah tanda ruang publik seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1 dan Gambar 2,
mengindikasikan bahwa adanya penggunaan bahasa, baik yang bersifat bilingual maupun monolingual.
Gorter (2006) memberikan pemahaman bahwa LL “sebagai pendekatan baru dalam mengkaji fenomena
multilingualisme”, yaitu cara inovatif yang digunakan untuk menelaah suatu topik pada sosiolinguistik.
Penggunaan bahasa secara bilingual maupun monolingual banyak ditemukan pada LL new normal di
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kawasan perkotaan, hal tersebut dikarenakan daerah perkotaan terdapat banyak perusahaan-perusahaan
komersial yang menjual barang dan jasa, dan instansi-instansi pemerintah. Dengan demikian, penggunaan
bahasa pada LL baik yang bersifat bilingual maupun monolingual dapat disesuaikan dengan target, yaitu
kepada siapa LL tersebut ditujukan. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Indonesia pada LL new normal
yang secara khusus memang LL tersebut ditujukan kepada masyarakat lokal; sebaliknya penggunaan
bahasa Inggris pada LL new normal, yang memang LL tersebut ditujukan atau ditargetkan untuk
wisatawan asing yang notabene menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kesehariannya. Di sisi lain,
penggunaan bahasa pada LL new normal, juga dapat dilihat dari otoritas yang memproduksi LL new
normal tersebut, misalnya penggunaan bahasa Indonesia pada LL new normal, yang tampak pada Gambar
2.1 di atas. Gambar tersebut mengindikasikan bahwa, pemroduksi LL new normal seperti pada gambar
2.1 adalah instansi pemerintah (top-bottom). Sementara itu, penggunaan bahasa asing (bahasa Inggris)
pada Gambar 2.2, diproduksi oleh pihak swasta (bottom-up).

Gambar 3. LL New Normal sebagai Sarana Promosi
Sumber: Permana Mahardika (2021)

Penelitian LL pada ruang publik telah banyak dilakukan pada zona komersial, seperti
daerah-daerah dengan sejumlah restoran, dan toko-toko besar. Daerah-daerah tersebut cenderung
menampilkan variasi penggunaan bahasa jika dibandingkan dengan LL pada sektor pemerintah.
Penggunaan bahasa yang terkandung dalam LL yang terdapat pada restoran maupun toko-toko besar,
memeroleh maknanya berdasarkan fenomena ekstralinguistik, seperti adanya kepentingan politik dan
ekonomi yang mengarah pada penciptaan dan penempatan LL tersebut (lih. Scollon dan Scollon, 2003).
Penggunaan frasa new normal pada LL tidak hanya berisi ajakan atau himbauan kepada
masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan akibat adanya pandemi yang disebabkan oleh virus
Covid-19. Akan tetapi, frasa tersebut juga digunakan sebagai sebuah sarana promosi barang, produk, dan
jasa, seperti yang tampak pada Gambar 3. Sehubungan dengan hal tersebut, LL new normal dapat
dikatakan sebagai sebuah sarana promosi yang digunakan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Claus
(dalam Cenoz dan Gorter, 2009:5) menjelaskan bahwa nilai ekonomi yang terdapat pada LL dapat dilihat
berdasarkan jumlah eksposur, nilai pasar lokasi bisnis, dan pendapatan yang dihasilkan oleh LL karena
banyak pelanggan yang mampir ketika mereka melihat LL tersebut. Dengan demikian, LL memiliki
dimensi ekonomi yang penting dalam menjual produk, terlebih dengan adanya momen tatanan kehidupan
baru atau new normal, sehingga dengan menggunakan new normal sebagai sarana promosi pembuat LL
dapat menyelamatkan kondisi perekonomian industrinya, serta dapat menekan risiko pemutusan
hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.
Selain pada pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan jalanan, LL new normal juga ditemukan pada
tempat ibadah. Penggunaan LL pada tempat ibadah tampak seperti gambar di bawah berikut.
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Gambar 3. LL New Normal di Tempat Ibadah
Sumber: Permana Mahardika (2021)

Penggunaan new normal pada ruang tanda publik di tempat ibadah cenderung digunakan untuk
mengatur penyelenggaraan kegiatan keagamaan, yang sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Agama
Republik Indonesia, Nomor: 15 Tahun 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di
Rumah Ibadah dalam Mewujudkkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi. LL new
normal pada tempat ibadah berisi himbauan yang ditujukan kepada masyarakat untuk melaksanakan
ibadah di rumah ibadah masing-masing dengan tetap menaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka
pencegahan dan persebaran Covid-19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman dampaknya. LL
new normal pada tempat ibadah juga dikombinasikan dengan salah satu ayat yang terdapat pada kitab
suci.
KESIMPULAN
LL new normal sebagai sebuah tanda yang hadir di tengah masyarakat akibat adanya dampak dari
Covid-19 memberikan celah bagi kajian lanskap linguistik. New normal digunakan tidak hanya sebagai
ajakan kepada masyarakat untuk melaksanakan tatanan kehidupan era baru, tetapi juga sebagai sarana
promosi usaha, barang, maupun jasa. Di sisi lain, penggunaan bahasa pada tanda ruang publik new
normal didominasi oleh bahasa Indonesia, bahasa asing (Inggris), serta bahasa Indonesia dan asing. Tanda
ruang publik berbahasa Indonesia dominan dikeluarkan oleh otoritas pemegang kebijakan wilayah,
sedangkan bahasa asing dan bahasa Indonesia dominan dikeluarkan oleh pihak swasta.
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ABSTRAK
Tujuan utama penelitian tahun pertama ini adalah mendeskripsikan (1) jenis kalimat dan (2) struktur
kalimat yang terdapat pada karangan siswa kelas IV SD di kabupaten Karangasem, provinsi Bali. Sumber
data yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah karangan siswa kelas IV SD di kabupaten
Karangasem, provinsi Bali. Sementara itu, objek penelitian ini adalah (1) jenis kalimat dan (2) struktur
kalimat yang terdapat pada karangan siswa kelas IV SD di kabupaten Karangasem, provinsi Bali. Data
dikumpulkan dengan metode pencatatan dokumen. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) jenis kalimat yang terdapat pada karangan
siswa kelas IV SD di kabupaten Karangasem, provinsi Bali dapat dibagi berdasarkan (a) jumlah klausanya,
terdapat 182 kalimat tunggal dan 73 kalimat majemuk, (b) struktur internal klausa utamanya, terdapat 239
kalimat lengkap dan 16 kalimat tidak lengkap. (2) struktur kalimat, baik yang tunggal maupun majemuk
cukup variatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh, disarankan kepada siswa agar selalu memperhatikan
jenis dan struktur kalimat dalam menulis karangan demi efektivitas dan terpeliharanya gagasan yang
disampaikan.
Kata Kunci: sintaksis, karangan, jenis dan struktur kalimat
PENDAHULUAN
Salah satu tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar adalah agar siswa memiliki kemampuan
berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan
(BSNP, 2006). Kemampuan berkomunikasi yang dimaksudkan di sini adalah keterampilan berbahasa.
Keterampilan berbahasa ini meliputi empat aspek, satu di antaranya adalah keterampilan menulis. Dalam
menulis (mengarang), siswa menggunakan untaian kata untuk menuangkan gagasannya, namun untaian
kata tersebut ada yang tidak mengandung pengertian yang lengkap. Pengertian yang tidak lengkap ini
ditunjukkan tanpa hadirnya Subjek atau Predikat. Siswa kurang paham tentang unsur-unsur kalimat sebagai
alat untuk menuangkan gagasannya (Putrayasa, 2018b). Ditambah lagi kurangnya latihan-latihan
bagaimana cara menentukan unsur-unsur kalimat tersebut. Dengan kurangnya pemahaman dan
latihan-latihan tersebut, ini akan berdampak pada rendahnya kualitas bahasa yang digunakan dalam
menyampaikan gagasan, baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk
mengkaji kalimat-kalimat karangan siswa dari aspek sintaksisnya. Hal inilah yang menjadikan karangan
siswa menarik untuk dikaji dari aspek jenis kalimatnya, kesatuan kalimatnya, dan struktur kalimatnya.
Aspek-aspek tersebut dapat menajamkan kajian sintaksis dalam karangan siswa.
Berdasarkan uraian di atas, penyusunan sebuah kajian dan teori tentang sintaksis, khususnya yang
menyangkut jenis kalimat dan struktur kalimat kiranya mendesak untuk dilakukan. Kajian ini memiliki
posisi strategis sebagai dasar pengembangan penelitian lanjut dan secara praktis dapat digunakan sebagai
acuan pengetahuan dalam menyampaikan gagasan secara lisan atau tulisan. Permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini meliputi jenis kalimat dan struktur kalimat yang terdapat pada karangan siswa kelas IV SD di
kabupaten Karangasem, provinsi Bali.
Sintaksis adalah urutan kata yang membentuk pengertian (Reyner, 2016; Collins & Stabler, 2016;
Robert-Burton, 1997). Sementara itu, pendapat lain mengatakan bahwa sintaksis adalah hubungan antara
kata yang satu dengan kata yang lain (Putrayasa, 2017b, 2018a. Hubungan antarkata ini membentuk suatu
pengertian (Putrayasa, 2014a; 2014b; 2014c). Sintaksis merupakan disiplin ilmu yang kajiannya difokuskan
pada untaian kata yang terdiri atas S-P-O yang mengandung pengertian lengkap atau kesatuan gagasan
(Putrayasa, 2013; 2015; 2018c).
Salah satu kajian sintaksis adalah kalimat. Karena itu, kajian terhadap sintaksis tidak dapat
dilepaskan dari teori kalimat itu sendiri. Kalimat adalah untaian kata yang mengandung pengertian lengkap
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(Collin & Stabler, 2016; Osborne, et.al, 2012; Putrayasa, 2018b). Dalam untaian kata tersebut terdapat
gagasan yang disampaikan, yang direpresentasikan minimal melalui unsur subjek dan predikat (Batterink &
Neville, 2013). Unsur-unsur kalimat tersebut memiliki keserasian di antara pembentuknya, keserasian subjek
dengan predikat, keserasian predikat dengan objek, keserasian predikat dengan keterangan (Robert-Burton,
1997; Putrayasa, 2014a). Di samping keserasian tersebut, aspek lain yang harus diperhatikan dalam kalimat
adalah jenis kalimat yang digunakan, kesatuan kalimat, dan struktur kalimat yang digunakan dalam
menuangkan gagasan (Clifton & Frevier, 2010; Putrayasa, 2019).
Penelitian yang berkaitan dengan kajian sintaksis, khususnya unsur-unsur kalimat namun dilakukan
secara terpisah, juga dilakukan oleh Putrayasa (2016). Penelitiannya mengkaji perbedaan unsur objek dan
keterangan. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan siswa masih rendah (rata-rata: 5,75) dalam
menentukan unsur-unsur kalimat tersebut. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman siswa terhadap
konsep kalimat, konsep unsur-unsur pembentuk kalimat, baik dari segi jenis, kesatuan, maupun strukturnya.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana: (1) jenis kalimat dan (2) struktur kalimat
yang terdapat pada karangan siswa kelas IV SD di kabupaten Karangasem, provinsi Bali?
METODOLOGI
Penelitian ini dirancang dengan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber datanya adalah karangan siswa kelas
IV Sekolah Dasar di kabupaten Karangasem, provinsi Bali. Dalam penentuan sampel digunakan teknik area
random sampling, yaitu secara acak pada sekolah dasar yang mewakili wilayah kota, pinggiran kota, dan
desa. Dari penentuan tersebut, hanya diambil satu sekolah yang mewakili masing-masing wilayah mengingat
kondisi yang tidak memungkinkan. Dari masing-masing sekolah diambil 10 karangan secara acak, sehingga
total data 30 karangan. 30 karangan ini dikaji dari segi jenis kalimat dan struktur kalimat. Metode yang
digunakan dalam pengumpulan data adalah metode pencatatan dokumen. Artinya, karangan siswa yang telah
dikumpulkan oleh guru dianalisis berdasarkan objek kajian. Setelah data dikumpulkan, analisis induktif
dilakukan (Lincoln dan Guba, 1985). Artinya, hal-hal spesifik yang ditemukan selama penelitian dilakukan,
dikelompokkan bersama, kemudian dibuat abstraknya (Bogdan & Biklen, 1990).
ANALISIS
1. Deskripsi Sintaksis Karangan Siswa Kelas IV SD di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali
1.1 Jenis Kalimat yang Terdapat dalam Karangan Siswa Kelas IV SD di Kabupaten Karangasem,
Provinsi Bali
Pada bagian ini dikemukakan hasil analisis penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikaji, yaitu jenis
kalimat berdasarkan jumlah klausa dan struktur internal klausa utamanya, yang terdapat dalam karangan
siswa kelas IV SD di kabupaten Karangasem, provinsi Bali.
Data yang dikaji bersumber dari karangan siswa kelas IV SD di kabupaten Karangasem, provinsi
Bali. Jumlah karangan keseluruhannya adalah 30, yang tiap-tiap karangan terdiri atas 3 paragraf. Jumlah
seluruh kalimatnya adalah 255. Keseluruhan kalimat inilah yang dikaji dari aspek jumlah klausa dan struktur
internal klausa utamanya, seperti yang tampak pada uraian di bawah ini.
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, ditemukan jenis kalimat yang terdapat dalam karangan
siswa kelas IV SD di kabupaten Karangasem, provinsi Bali seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.1: Jenis Kalimat yang Terdapat dalam Karangan Siswa Kelas IV SD
di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali
No.
1.
2.
3.
4.

Jenis Kalimat Berdasarkan ...
Jumlah Klausa
Struktur Internal Klausa
Utama
Kalimat Tunggal
Kalimat Majemuk
Kalimat Lengkap
Kalimat Tak Lengkap

Frekuensi

Jumlah

182
73
239
16

255
255

Dari tabel di atas, dapat dideskripsikan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan jumlah klausanya,
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ditemukan dua jenis kalimat, yakni: 1) kalimat tunggal sebanyak: 182 buah dan 2) kalimat majemuk
sebanyak: 73 buah. Berdasarkan struktur internal klausa utamanya, ditemukan dua jenis kalimat, yakni: 1)
kalimat lengkap: 239 dan 2) kalimat tak lengkap: 16.
Dalam paparan di atas, jenis kalimat yang ditemukan pada karangan siswa kelas IV SD di kabupaten
Karangasem, provinsi Bali adalah penggunaan kalimat majemuk yang boleh dikatakan cukup banyak, yakni
73 kalimat (29%). Hal ini terjadi karena siswa dalam menyampaikan gagasannya dipengaruhi oleh bahasa
lisannya, tidak memperhatikan kaidah penulisan kalimat, yang ditandai oleh pemakaian huruf besar dan
diakhiri dengan tanda baca. Dari hal tersebut, kalimat-kalimatnya menjadi panjang, yang terdiri atas
beberapa subjek dan beberapa predikat, seperti yang tampak dalam kutipan data di bawah ini.
….............................................................................................................................
aku sedang berkunjung kerumah nenek dan aku melihat nenek sedang menyiram bunga
dan tumbuhan akupun membantu nenek menyiram bunga nenekku suka merawat tumbuhan
dan bunga nenekku punya bunga yang sangat indah (Kr.01/S1/SD7.Ban Krs).
Paragraf di atas merupakan kumpulan kalimat yang terjadi dari untaian kata, yang sebenarnya kalau
dicermati terdiri atas beberapa subjek dan beberapa predikat sepanjang mengikuti kaidah penulisan kalimat.
Karena kekurangcermatan penggunaan kaidah penulisan kalimat, maka paragraf di atas tidak jelas kesatuan
gagasannya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Yu Tai (2015) yang menunjukkan
bahwa hasil tulisan (penggunaan sintaksisnya) pembelajar bahasa kedua kurang akurat atau kurang jelas
kesatuan gagasannya, sehingga tulisannya sulit dipahami. Agar menjadi jelas kesatuan gagasannya, kaidah
penyusunan kalimat tersebut harus dipenuhi. Seharusnya ciri kalimat dari segi kaidah penulisan ditandai
dengan huruf besar di awal kalimat dan diakhiri dengan tanda baca: titik, tanya, ataupun seru (Putrayasa,
2012; Robert-Burton, 1997; Nordquist, 2018). Dengan mengikuti kaidah yang ada, kalimat-kalimat yang
membentuk paragraf tersebut menjadi jelas kesatuan gagasannya dan paragrafnya menjadi efektif.
Di samping itu, siswa kelas IV SD cenderung menyusun kalimat yang kompleks dalam paragraf.
Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan kognisinya dan perkembangan bahasanya. Kondisi tersebut
selaras dengan pandangan Winch, G., at.al. (2006) yang mengatakan bahwa antara pertumbuhan bahasa dan
pertumbuhan intelektual keduanya terjalin erat. Semakin meningkat kemampuan bahasanya, semakin
meningkat kemampuan pemikirannya atau intelektualnya.
Temuan berikutnya adalah hampir seluruh kalimat yang digunakan dalam karangan siswa kelas IV
SD di kabupaten Karangasem, provinsi Bali adalah kalimat lengkap (239 kalimat = 92%). Kalimat lengkap
adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap. Kalimat lengkap bisa juga disebut kalimat mayor atau
kalimat sempurna, yaitu kalimat yang dasarnya terdiri atas sebuah klausa bebas yang di dalamnya terdapat
unsur subjek dan predikat (Cook, 1971; Putrayasa, 2012).
1.2. Struktur Kalimat yang Terdapat dalam Karangan Siswa Kelas IV SD di Kabupaten
Karangasem, Provinsi Bali
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, ditemukan struktur kalimat dalam karangan siswa kelas
IV SD di kabupaten Karangasem, provinsi Bali seperti yang tampak pada Tabel 1.2 di bawah ini.
Tabel 1.2: Struktur Kalimat yang Terdapat dalam Karangan Siswa Kelas IV SD
di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Struktur Kalimat
Tunggal
S–P
S–P–O
S–P–K
S–P–K–K
S – P – Pel
S–P–O–K
S – P – Pel – K
S – P – K – Pel
S–K–P

Majemuk
S-P-O / P-K
S-P-O-K / S-P-P
S-P-P
S-P-K-P
S-P / S-P
S-P / S-P-O
S-P / S-P-K
S-P-O / S-P
S-P-O / S-P-Pel
S-P-O / P-O
S-P-O / K-S-P
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S-P-O / S-P-O / S-P-O
S-P-K / P-O / P-O
S-P-K / S-P / S-P
K-S-P-Pel / P-O-K
K-S-S-P-O

Tabel di atas menunjukkan bahwa struktur kalimat yang terdapat dalam karangan siswa kelas IV SD
di kabupaten Karangasem, provinsi Bali cukup variatif, baik yang terdapat pada kalimat tunggal maupun
kalimat majemuk. Kevariatifan struktur ini tercermin pada kalimat-kalimat yang digunakan untuk
mengungkapkan gagasan-gagasan melalui karangannya. Kevariatifan struktur kalimat ini digunakan untuk
menghindari kemonotonan dan mengefektifkan gagasan yang disampaikan. Kevariatifan struktur kalimat
yang digunakan siswa ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan intelektual dan tingkat kemampuan
berbahasanya cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan pandangan Winch, G., at.al. (2006) yang mengatakan
bahwa semakin tinggi tingkat kematangan intelektual seseorang, semakin tinggi tingkat kemampuan
berbahasanya. Ini berarti bahwa tingginya tingkat kemampuan berbahasa seseorang akan berpengaruh pula
pada tingginya variasi kalimat yang digunakan dalam menyampaikan gagasan.
KESIMPULAN
Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) jenis kalimat yang terdapat
pada karangan siswa kelas IV SD di kabupaten Karangasem, provinsi Bali dapat dibagi berdasarkan (a)
jumlah klausanya, terdapat 182 kalimat tunggal dan 73 kalimat majemuk, (b) struktur internal klausa
utamanya, terdapat 239 kalimat lengkap dan 16 kalimat tidak lengkap. (2) struktur kalimat, baik yang
tunggal maupun majemuk yang terdapat pada karangan siswa kelas IV SD di kabupaten Karangasem,
provinsi Bali cukup variatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh, disarankan kepada siswa agar selalu
memperhatikan jenis dan struktur kalimat dalam menulis karangan demi efektivitas dan terpeliharanya
gagasan yang disampaikan.
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ABSTRAK
Pernikahan merupakan fase hidup kedua manusia setelah kelahiran dan sebelum kematian. Pernikahan
dalam adat Jawa pun dianggap sakral sehingga banyak terdapat acara atau ritual dari sebelum menikah
sampai setelah menikah. Pada sepanjang acara pernikahan adat Jawa, terdapat pembawa acara yang
menyampaikan penjelasan mengenai penggambaran keadaan yang sedang berlangsung. Hal yang
disampaikan tersebut disebut panyandra. Panyandra disampaikan untuk menggambarkan suasana,
peristiwa, dan perasaan orang yang terlibat dalam acara pernikahan. Dalam penyampaian panyandra,
banyak digunakan pengandaian untuk menggambarkan peristiwa yang sedang berlangsung. Penelitian
ini bertujuan untuk menjelaskan dan melihat pengandaian yang banyak terdapat pada panyandra untuk
menjelaskan atau menggambarkan keadaan saat peristiwa terjadi, yaitu metafora dan simile. Panyandra
yang akan digunakan pada penelitian ini adalah panyandra pada upacara panggih dari buku Mutiara
Wicara Jawa yang ditulis oleh Suwardi Endraswara. Klausa yang terdapat pada panyandra diobservasi
satu per satu untuk dapat menemukan metafora dan simile yang ada. Pengklasifikasian tersebut sesuai
dengan teori metafora dan simile oleh Knowles dan Moon (2006). Hasil dari penelitian ini adalah
pembuktian bahwa pada panyandra benar adanya banyak ditemukan metafora dan simile yang
digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang sedang berlangsung.
Kata Kunci: pernikahan, Jawa, panyandra, panggih, metafora, simile
PENDAHULUAN
Pernyataan menggunakan pengandaian banyak digunakan oleh beberapa orang. Pengandaian tersebut
terkadang disampaikan karena dinilai dapat menyampaikan pesan penutur lebih baik. Pengandaian
dianggap dapat mencakup makna yang lebih luas dibandingkan dengan menggunakan pernyataan literal.
Terkadang pernyataan literal dianggap masih belum dapat menyampaikan pesan penutur dengan baik dan
penuh. Akan tetapi bukan tidak mungkin penggunaan pengandaian tersebut justru menyulitkan pendengar
untuk mengerti apa yang disampaikan. Pengandaian dapat menyulitkan pendengar terlebih apabila
terdapat kosakata yang sulit atau tidak familiar. Hal tersebut dapat disebabkan karena ragam bahasa yang
digunakan bukan ragam sehari-hari. Beberapa macam pengandaian tersebut dapat berupa metafora dan
atau simile.
Metafora menurut Knowles dan Moon (2006) adalah unsur dari bahasa non-literal berkaitan
dengan perbandingan atau pengidentifikasian yang apabila diartikan secara harfiah akan menjadi tidak
masuk akal. Sementara itu, simile menurut Knowles dan Moon (2006) mirip seperti metafora, akan tetapi
perbandingan yang ditunjukkan adalah perbandingan yang eksplisit. Simile juga dapat diidentifikasi dari
penggunaan kata seperti, sebagai, bagaikan, mirip dengan, menyerupai, dan lain-lain. Metafora dan simile
dapat ditemui pada berbagai bahasa, termasuk bahasa Jawa. Metafora dan simile yang akan dibahas pada
penelitian ini adalah metafora dan simile yang terdapat pada panyandra panggih.
Panyandra adalah pengandaian yang menggambarkan keindahan sesuatu hal atau eloknya
suasana (Endraswara, 2009). Panyandra berasal dari kata candra yang berarti penggambaran situasi
dengan perumpaan (Poerwadarminta, 1939) dan diberi prefix pa- sebagai penanda nomina. Panyandra
dibacakan oleh pembawa acara pernikahan (pranatacara), khususnya pada acara panggih. Acara panggih
adalah salah satu dari rangkaian acara pernikahan adat Jawa yang merupakan pertemuan kedua mempelai
setelah akad nikah. Pada acara panggih, terdapat berbagai rangkaian acara di dalamnya yaitu balangan
gantal, wiji dadi, sindur binayang. Kemudian, bahasa yang umumnya digunakan dalam panyandra adalah
basa rinengga. Rinengga berasal dari kata rengga, dalam Bausastra Jawa, berarti pajang atau rias.
Kemudian ditambahkan infiks -in- sehingga artinya menjadi dipajang, dihias, dirias (Padmosoekotjo,
1960). Basa rinengga adalah bahasa yang dihias dan diperindah (Padmosoekotjo, 1960). Basa rinengga
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umumnya memiliki tujuan estetika dan bukan bahasa Jawa yang digunakan sehari-hari. Hal tersebut
menyebabkan panyandra sulit dipahami isinya oleh masyarakat. Dengan demikian, panyandra panggih
adalah pengandaian gambaran suasana dan keindahan saat prosesi pertemuan kedua mempelai atau acara
panggih dengan menggunakan bahasa yang indah.
Dari latar belakang yang diutarakan di atas, maka terdapat masalah penelitian pada penelitian ini.
Masalah yang akan diangkat adalah bagaimana pengandaian yang terdapat pada teks panyandra panggih
dengan melihat metafora dan simile. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan melihat
pengandaian yang banyak terdapat pada panyandra untuk menjelaskan atau menggambarkan keadaan saat
peristiwa terjadi. Penelitian ini juga sebagai upaya menambah kekayaan literatur yang menggunakan
bahasa Jawa sebagai data penelitian.
Penelitian tentang panyandra dengan analisis semantik sudah pernah dilakukan. Penelitian yang
dilakukan oleh Nanang Sumarji dalam Panyandra dalam Upacara Panggih Pengantin Adat Jawa di
Kabupaten Kebumen (Tinjauan Semantik Budaya) membahas tentang makna istilah-istilah yang ada pada
panyandra dan mengaitkannya dengan budaya. Penelitian Nanang Sumarji melihat makna dan persepsi
masyarakat terhadap panyandra dalam acara panggih di Kabupaten Kebumen. Penelitian selanjutnya
adalah penelitian Gunawan tentang metafora. Judul penelitiannya adalah Metafora dalam Tanggap
Wacana Panyandra Upacara Panggih Manten Etnis Jawa. Penelitian ini mengklasifikasikan metafora
pada panyandra panggih berdasarkan kategori Halley (1980). Penelitian Gunawan dapat mendukung
penelitian ini dengan menggunakan klasifikasi metafora yang dinyatakan oleh Haley (1980) untuk
memudahkan pengklasifikasian metafora. Selain penelitian di atas, terdapat satu penelitian lagi yang
menggunakan panyandra panggih sebagai datanya. Penelitian Annisa, Wrihatni, dan Fitriana (2019)
menggunakan analisis wacana, tepatnya topik-komen, untuk melihat apa yang sebenarnya disampaikan
pada panyandra panggih. Penelitian Annisa, Wrihatni, dan Fitriana (2019) menghasilkan kesimpulan
bahwa hal yang dominan disampaikan adalah mengenai kedua pengantin.
Dari penelitian di atas telah diketahui bahwa telah terdapat penelitian yang menggunakan
panyandra panggih. Akan tetapi belum ada yang menggunakan teks panyandra panggih yang ditulis oleh
Dr. Suwardi Endraswara dan menunjukkan adanya berbagai simile pada teks panyandra panggih. Selain
itu, analisis yang akan dilakukan adalah dengan melihat lebih lanjut kategori metafora dan simile yang
terdapat pada teks panyandra panggih tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai metafora dan
simile pada panyandra panggih sebagai upaya mempertahankan bahasa daerah dan memudahkan
pemahaman mengenai metafora dan simile yang terdapat pada panyandra panggih.
METODOLOGI
Metafora adalah jenis bahasa figuratif yang berkaitan dengan perbandingan (Knowles dan Moon, 2006:2).
Metafora juga akan diklasifikasi berdasarkan kategori metafora Halley (1980). Terdapat sembilan macam
klasifikasi metafora yaitu keadaan, kosmos, tenaga, substansi, permukaan bumi, benda mati, tumbuhan,
binatang, dan manusia. Teori ini mempermudah analisis dengan mengklasifikasikannya terlebih dahulu
sebelum menganalisis makna metafora itu sendiri. Kemudian, simile adalah jenis bahasa figuratif yang
mirip dengan metafora akan tetapi perbandingan yang ditampilkan eksplisit (Knowles dan Moon, 2006:6).
Perbandingan yang eksplisit tersebut dapat terlihat dari penggunaan kata bantu atau penanda simile dalam
klausa. Perbedaan metafora dan simile adalah mengenai perubahan fraselogi yang arbitrer (Knowles dan
Moon, 2006:6). Selain itu, dapat dilihat dari perbedaan makna di mana metafora memiliki makna yang
tidak mungkin atau tidak masuk akal. Sementara itu, simile (Knowles dan Moon, 2006) masih dapat
terjadi atau benar walaupun tidak sesuai atau jelas. Adapun penanda simile dalam bahasa Jawa dapat
ditemui dengan melihat penggunaan kata kadya, kaya, pindha, pinindha, umpama, dan kacandra.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah
metode penelitian yang tidak menggunakan angka maupun hitungan (Moleong, 2002). Kemudian, data
yang digunakan adalah metafora pada kalimat-kalimat yang hadir dalam panyandra panggih dan
jumenengan. Data menggunakan panyandra panggih dan jumenengan karena dianggap masih
berhubungan dengan acara panggih. Sumber data yang digunakan adalah buku Tata Wicara Jawa cetakan
ketiga. Buku tersebut ditulis oleh Suwardi Endraswara pada tahun 2009. Pada buku Tata Wicara Jawa,
teks mengenai panyandra panggih tidak ditulis secara menyeluruh rangkaian acara panggih dalam satu
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wacana, akan tetapi hanya secara harfiah panggihing manten (bertemunya pengantin). Hal tersebut juga
merupakan alasan mengapa digunakan juga panyandra jumenengan pada penelitian ini. Dalam buku
tersebut terdapat berbagai macam panyandra dan banyak macam teks lainnya. Kemudian, data penelitian
yang digunakan akan diberikan tanda atau kode dalam angka romawi dan angka arab. Contohnya sebagai
berikut.
“Tempuking pandulu mbabar raos geter sajroning manah,….” (I. 5)
‘Bertemunya pandangan membuat rasa getar dalam hati,…’
Angka romawi merupakan kode untuk urutan paragraf yaitu pada contoh di atas adalah paragraf
satu. Kemudian angka arab 5 pada contoh untuk menunjukkan urutan kalimat. Dengan demikian kalimat
yang hadir di atas merupakan kalimat kelima dari paragraf pertama. Kemudian, akan disajikan juga
terjemahan bahasa Indonesia dari bahasa Jawa.
Klausa yang terdapat pada panyandra panggih dan jumenengan diobservasi satu per satu.
Kemudian, diidentifikasi metafora dan simile yang terdapat pada teks tersebut. Setelah itu, metafora dan
simile diklasifikasikan berdasarkan kategori dan atau persamaannya. Metafora akan diklasifikasikan
dengan menggunakan klasifikasi Halley sedangkan simile akan disajikan berdasarkan kata bantu yang
terdapat pada teks.
ANALISIS
Pada bagian ini akan disajikan analisis terhadap klausa-klausa yang terdapat pada panyandra panggih dan
jumenengan. Untuk menentukan klasifikasi macam metafora yang hadir, maka digunakan teori yang
diusulkan oleh Halley (1980) mengenai sembilan macam atau kategori metafora. Lalu beberapa simile
yang teridentifikasi juga akan dianalisis tipe kata bantunya. Kemudian metafora dan simile dianalisis
maknanya sehingga dapat diketahui makna sebenarnya yang dimaksud. Dengan mengetahui makna dari
metafora dan simile, maka akan lebih mudah untuk mengerti makna yang terkandung dalam panyandra
panggih. Urutan data yang ditampilkan pada bagian analisis ini adalah metafora terlebih dahulu lalu
simile.
1. Metafora
Pada bagian metafora ini, akan disajikan beberapa metafora yang terdapat pada panyandra panggih.
Jumlah metafora yang terdapat pada teks tidak sebanyak simile. Metafora yang terdapat pada teks
panyandra panggih adalah jenis metafora kreatif. Metafora kreatif adalah metafora yang dikonstruksi
untuk mengekspresikan ide atau perasaan dalam suatu konteks tertentu dan harus melalui dekonstruksi
untuk mengetahui maknanya (Knowles dan Moon, 2006). Klausa pertama yang akan dibahas adalah
klausa yang berada pada paragraf pertama teks.
“tempuking pandulu mbabar raos geter sajroning manah,…” (I.5)
‘Bertemunya pandangan membuat rasa getar dalam hati,…’
Pada bagian ini digambarkan pandangan kedua mata pengantin bertemu pada saat berdiri
berhadapan di awal rangkaian acara panggih yaitu balangan gantal. Balangan gantal adalah salah satu
rangkaian acara panggih yang kedua pengantin saling melempar sirih ke satu sama lain. Klausa I.5
menggambarkan perasaan yang kedua pengantin rasakan saat pandangan keduanya bertemu. Rasa yang
digambarkan pada klausa adalah rasa hati yang seperti bergetar. Sementara itu, getar adalah suatu gerakan
cepat yang berulang yang umumnya gerakan benda mati. Akan tetapi pada klausa I.5 kata geter
digunakan untuk mengekspresikan perasan kedua mempelai yang saling bertatapan. Apabila dipikir
dengan logika, perasaan dalam hati tidak mungkin bergetar. Adapun metafora yang terdapat pada klausa I.
5 merupakan kategori metafora keadaan. Metafora keadaan (Halley,1980) adalah metafora yang
mencakup hal-hal yang abstrak dan tidak dapat dirasakan langsung panca indera. Dalam kasus klausa I.5
adalah kata geter yang menggambarkan perasaan hati seperti bergetar saat pandangan kedua pengantin
bertemu.
“pecah nalar, pecah pikir, sawega bawa priyangga.” (IIIa.4)
‘pecah nalar, pecah pikir, sudah tertata sifat sendiri’
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Klausa IIIa.4 adalah gambaran keadaan setelah melempar sirih atau acara balangan gantal.
Kedua pengantin dianggap sudah lebih dewasa, lebih bijaksana, dan tertata sifatnya ketika menikah. Hal
tersebut ditunjukkan dari metafora pecah nalar dan pecah pikir. Kata pecah umumnya digunakan untuk
kaca, telur, dan lain-lain. Kata pecah dalam Bausastra Jawa (Poerwadarminta, 1939) memiliki arti rusak
terpisah-pisah. Akan tetapi, kata pecah pada klausa IIIa.4 digunakan untuk mengekspresikan kedewasaan
sifat kedua pengantin. Penggunaan kata pecah juga menandakan bahwa kedua pengantin telah melewati
berbagai hal dari 0 hingga akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan yang sekarang. Metafora pada
klausa IIIa.4 merupakan metafora keadaan. Metafora IIIa.4 menggambarkan sudah dewasanya pemikiran
kedua pengantin yang merupakan hal abstrak atau tidak dapat dilihat.
“Kanthi malangkah ing pasangan ateges risang temanten kekalih nun inggih wiwit ing wanci
kuwi sampun kasdu mlangkah ing madyaning bebrayan agung, nun inggih mangun bale wisma
tumuju kulawarga ingkang bagya lan mulya.” (VI. 2)
‘Dengan melangkah bersamaan berarti sang kedua pengantin yaitu mulai saat itu sudah akan
melangkah ke tengahnya masyarakat luas, yaitu membangun rumah tangga menuju keluarga yang
bahagia dan mulia.’
Klausa VI. 2 dituturkan ketika kedua pengantin akan melaksanakan sindur binayang. Sindur
binayang adalah salah satu rangkaian acara panggih yang menggunakan selendang yang diselimuti pada
bahu kedua pengantin. Selain itu, ayah pengantin wanita berada di depan pengantin dengan memegang
ujung selendang. Ibu pengantin wanita berada di belakang kedua pengantin dengan memegang punggung
kedua pengantin. Kemudian kedua pengantin dan orang tua pengantin wanita berjalan bersama untuk
naik ke pelaminan. Pada klausa VI.2, kedua pengantin sedang berdiri dengan sejajar sebelum dipakaikan
selendang. Pranatacara (pembawa acara) kemudian menuturkan klausa VI.2 sebagai penggambaran
langkahan kedua pengantin. Pada klausa mlangkah ing madyaning bebrayan agung digunakan kata
mlangkah yang umumnya digunakan untuk langkah kaki. Mlangkah memiliki arti melangkahi sesuatu
benda atau barang (Poerwadarminta, 1939). Akan tetapi pada klausa VI.2 kata mlangkah digunakan
sebagai penggambaran kedua pengantin yang memasuki kehidupan baru yaitu rumah tangga. Kemudian
terdapat bagian klausa mangun bale wisma juga pada klausa VI.2. Kata mangun atau membangun
umumnya digunakan untuk suatu yang konkret seperti rumah, gedung, dan lain-lain. Kata mangun dalam
Bausastra Jawa (Poerwadarminta, 1939) memiliki arti membuat sesuatu hingga terbentuk, membuat
sesuatu dengan menyusun bata. Akan tetapi pada klausa VI.2 kata mangun digunakan untuk hal yang
abstrak yaitu rumah tangga. Metafora pada klausa VI.2 tergolong pada kategori manusia. Hal tersebut
karena kata mlangkah dan mangun umumnya dapat dilakukan oleh manusia.
Setelah penjelasan mengenai metafora di atas, maka dapat terlihat penggambaran tentang apa
yang dominan pada teks. Metafora yang dominan terdapat pada teks adalah mengenai kedua pengantin.
Kemudian, pada metafora yang ditemukan pada panyandra panggih, dominan ditemukan metafora yang
memiliki kategori keadaan. Metafora keadaan yang terdapat khususnya mengenai perasaan yang
dirasakan kedua pengantin dan keadaan pengantin saat acara pernikahan berlangsung.
2. Simile
Pada bagian ini akan disajikan beberapa contoh simile yang terdapat pada teks panyandra panggih.
Simile dapat dikatakan mirip seperti metafora. Hal yang menjadi pembeda adalah adanya penanda atau
kata bantu yang menunjukkan bahwa pengandaian simile bersifat eksplisit. Adapun penanda simile dalam
bahasa Jawa yang ditemukan pada teks panyandra panggih ini adalah kaya, kadya, umpama, pindha,
kang apindha, dan kacandra.
“risang pinanganten kalenggahaken ing sasana rinengga pindha narendra ari sajuga.” (X.1)
‘sang pengantin didudukkan di pelaminan bagai raja sehari’
Pada klausa X.1 terdapat penanda simile pada kata pindha yang berarti ‘bagai.’ Klausa X.1
dituturkan pada saat pengantin baru saja duduk di pelaminan setelah melaksanakan sindur binayang. Kata
pindha digunakan untuk menggambarkan bahwa kedua pengantin yang duduk di pelaminan terlihat
seperti raja dan ratu sehari. Hal tersebut disebabkan karena kedua pengantin adalah fokus utama bukan
hanya dari acara panggih akan tetapi juga keseluruhan acara pernikahan yang sedang berlangsung. Selain
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itu, kedua pengantin juga didudukkan di atas pelaminan yang terlihat dan dianggap seperti singgasana raja
dan ratu.
rukun pindha mimi ingkang lagya amintuna XIX.5
‘rukun bagai kepiting tapal kuda jantan sedang menyatu dengan kepiting tapal kuda betina’
Pada klausa XIX.5 terdapat penanda simile pindha yang berarti ‘bagai.’ Klausa XIX.5
menggambarkan harapan untuk kehidupan kedua pengantin nantinya, yaitu rukun. Kemudian dijelaskan
rukun yang seperti kepiting tapal kuda jantan dan betina yang menyatu. Penggambaran menggunakan
kepiting tapal kuda karena kepiting tapal kuda tidak pernah berganti pasangan dan selalu berpasangan.
Oleh karena itu, kedua pengantin diharapkan sama rukunnya dengan kepiting tapal kuda jantan dan
betina.
“Kacandra ing jaman Majapahit kadya prasetyanipun raden dhamarwulan dhumateng dewi
anjasmara.” (XX.5)
‘Diumpamakan pada jaman Majapahit seperti setianya raden dhamarwulan terhadap dewi
anjasmara.’
Pada klausa XX.5 penanda simile yang terdapat adalah kata kacandra ‘diumpamakan’ dan kadya
‘seperti.’ Klausa XX.5 dituturkan pada saat kedua pengantin sudah duduk di pelaminan. Kedua pengantin
diibaratkan dan diharapkan seperti Dhamarwulan yang selalu setia dengan Dewi Anjasmara. Saat
dicandra atau digambarkan, umumnya kedua pengantin disamakan seperti tokoh-tokoh pasangan yang
ideal dalam Jawa, pada klausa XX.5 contohnya adalah Dhamarwulan dan Dewi Anjasmara. Selain
Dhamarwulan dan Dewi Anjasmara, pada panyandra panggih ini, kedua pengantin juga disamakan
seperti Kamajaya dan Kamaratih, Arjuna dan Wara Sembadra, dan Panji Asmara Bangun dan Sekartaji.
Kedua pengantin diharap dapat menjadi pasangan yang saling setia, tidak terpisahkan, dan saling
mencintai satu sama lain.
“…, upamia kacandra patah sakembaran pindha bethari waruju angejawantah.” (XVIII.4)
‘apabila diumpamakan gadis perempuan dua bagai dewi kecil menjelma.’
Klausa XVIII.4 dituturkan pada saat cantrik penganten sudah berada di atas pelaminan. Cantrik
penganten adalah gadis kecil yang duduk mengapit kedua pengantin di pelaminan. Kedua gadis tersebut
juga memakai pakai yang sama dan riasan yang sama seperti anak kembar. Selain itu, kedua pengantin
diibaratkan seperti dewa dan dewi yang diapit oleh dua gadis. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya dua
penanda simile pada bahasa Jawa yaitu kacandra dan pindha. Kata kacandra berasal dari kata candra
yang juga merupakan kata dasar dari panyandra dengan imbuhan ka- yang menandakan pasif. Kemudian
terdapat kata pindha yang memiliki arti ‘bagai.’ Oleh karena itu, pada klausa XVIII.4 kedua gadis
tersebut digambarkan seperti dewi kecil yang menjelma menjadi manusia.
Dari klausa XX.5 dan XVIII.4, dapat terlihat bahwa kedua klausa tersebut menggunakan kata
kacandra pada awal klausa. Setelah diperhatikan dengan seksama, klausa yang terdapat kata kacandra,
cenderung menggunakan kata bantu atau penanda simile lainnya seperti kadya dan atau pindha untuk
menggambarkan sesuatu. Selain itu, terdapat pola lainnya juga yang terdapat pada teks panyandra
panggih. Berikut adalah contoh klausa yang terdapat pola lain dalam teks panyandra panggih.
Dedeg piadege pideksa nenggih angringin sungsang V.4
‘perawakannya seimbang yaitu (seperti) beringin terbalik’
Klausa V.4 dituturkan saat kedua pengantin sudah berada di pelaminan setelah melaksanakan
sindur binayang. Pranatacara menggambarkan busana hingga bentuk tubuh kedua pengantin dengan
menggunakan pengandaian seperti klausa V.4. Pada klausa V.4, pranatacara menggambarkan bentuk
tubuh pengantin wanita. Pranatacara membandingkan bentuk tubuh pengantin wanita dengan pohon
beringin yang terbalik. Maksud dari penggamabaran tersebut adalah bentuk tubuh wanita menurut Jawa
adalah pinggang yang ramping dengan bagian dada yang mengembang dan pinggul yang besar. Bentuk
tubuh tersebut seperti halnya ketika pohon beringin terbalik sehingga penggambaran tersebut digunakan.
Klausa V.4 termasuk pada simile karena adanya penanda simile. Akan tetapi penanda simile pada klausa
V.4 sedikit berbeda dari penanda simile lainnya. Hal tersebut karena penanda simile pada klausa V.4
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adalah prefiks ang- pada kata angringin. Prefiks nasal pada suatu kata seperti halnya prefiks ang- pada
kata ringin di klausa V.4 memiliki arti ‘seperti’ sehingga klausa V.4 termasuk pada kategori simile.
Simile yang ditemukan pada teks panyandra panggih dominan menggunakan kata kadya dan
pindha. Selain itu, ditemukan pula kekhasan pada simile bahasa Jawa yaitu dengan menggunakan prefiks
nasal di awal kata seperti angringin. Prefiks nasal yang terdapat pada kata tersebut memiliki arti ‘seperti.’
Jadi, selain kata bantu seperti kadya, pindha, apindha, dan lainnya, simile juga dapat diidentifikasi dari
prefiks nasal yang terdapat pada klausa.
KESIMPULAN
Pada panyandra panggih terdapat dua macam bahasa figuratif yang terdapat di dalam teks. Yang pertama
adalah metafora dan yang kedua adalah simile. Kategori metafora yang dominan terdapat dalam
panyandra panggih adalah metafora keadaan. Selain itu, terdapat juga kategori manusia yang terdapat
pada metafora dalam teks panyandra panggih. Adapun simile yang terdapat pada teks panyandra panggih
dominan dengan menggunakan kata kadya dan pindha. Pada simile yang ditemukan, dominan membahas
mengenai perbandingan kedua mempelai dengan tokoh-tokoh dalam cerita Jawa. Simile yang
menggunakan kata kacandra cenderung membutuhkan kata bantu simile setelahnya seperti kata kadya
dan pindha. Kemudian, terdapat kekhasan simile bahasa Jawa yang hanya menggunakan prefiks nasal di
awal kata. Dari metafora dan simile yang ditemukan pada teks panyandra panggih, maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat banyak makna dari tuturan panyandra panggih yang tersembunyi dan
memerlukan penafsiran lebih lanjut untuk mengetahui maknanya. Oleh karena itu, penelitian ini diharap
dapat membuka mata dan wawasan orang yang membacanya untuk lebih mengerti tuturan yang
disampaikan dalam panyandra panggih. Selain itu penelitian ini juga merupakan upaya mempertahankan
bahasa daerah yaitu bahasa Jawa.
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ANALISIS GENRE PADA PROMOSI KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19 OLEH
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
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Universitas Panca Marga Probolinggo
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ABSTRAK
Promosi kesehatan tentang himbauan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan telah banyak dibuat oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Akhir-akhir ini, sebagian besar artikel yang dikeluarkan
oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah tentang penanggulangan COVID-19. Artikel ini
bertujuan untuk menganalisis poster promosi kesehatan tentang pencegahan COVID-19 yang dibuat oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari sudut pandang genre. Artikel ini menggunakan teori
analisis genre dari Swales (1990). Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena data yang
digunakan berupa kata, frasa atau klausa. Data dalam artikel ini adalah 5 poster promosi kesehatan
tentang pencegahan penularan COVID-19 yang diunduh dari situs resmi Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia (kemenkes.go.id). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poster promosi kesehatan
yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki struktur move yang
cenderung statis dan teratur.
Kata Kunci: Promosi Kesehatan, COVID-19, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Genre
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit Covid-19 dengan kasus pertama terjadi pada
tanggal 2 Maret 2020. Peningkatan jumlah kasus yang cepat perharinya di Indonesia mengharuskan
pemerintah mengambil langkah untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19. Pemerintah Indonesia,
melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga telah membuat kebijakan untuk mencegah
penularan Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Dalam
peraturan tersebut dijelaskan beberapa hal untuk mencegah penularan Covid-19, yakni: pemberlakuan
social distancing, perubahan proses pembelajaran di sekolah atau perkuliahan dengan pembelajaran
berbasis daring, pembatasan tempat hiburan, dan penerapan Work From Home (WFH) di beberapa kantor
dan perusahaan.
Di samping mengeluarkan kebijakan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga
membuat promosi kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengedukasi dan mengajak seluruh masyarakat
Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga mereka terhindar dari penularan Covid-19.
Promosi kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah berupa poster,
video, ceramah, sosialisasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini, poster dijadikan sebagai objek penelitian
karena poster adalah promosi kesehatan yang paling banyak dimuat di website resmi Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia (www.promkes.kemenkes.go.id) sampai tanggal 25 Maret 2021.
Poster adalah penggambaran yang ditunjukkan sebagai pemberitahuan, peringatan, maupun
penggugah selera yang biasanya berisi gambar-gambar (Musfiqon, 2012:85). Menurut (Lawson, 2005)
Poster juga dapat menarik perhatian orang yang memiliki minat khusus, karena poster menampilkan atau
menyajikan pokok suatu permasalahan. Poster merupakan suatu media yang lebih menonjolkan kekuatan
pesan, visual, dan warna untuk dapat mempengaruhi perilaku, sikap seseorang dalam melakukan sesuatu.
Tujuannya untuk menarik perhatian, membujuk, memotivasi, atau memperingatkan pada gagasan pokok,
fakta atau peristiwa tertentu.
Setiap poster memiliki desain dan struktur penulisan yang berbeda-beda, tergantung pada genre
poster. Genre adalah sekelompok peristiwa komunikasi yang terbagi dalam tujuan komunikasi, Swales
(1990:58). Fairclough (2003:14) mendefinisikan genre adalah sebuah cara penggunaan bahasa yang
dihubungkan dengan tipe khusus dari aktivitas sosial. Genre adalah sebuah peristiwa komunikasi atau
aktivitas sosial dimana bahasa digunakan untuk menukar tujuan informasi dan tujuan sosial melalui
sejumlah tahapan-tahapan yang mempunyai fungsi.
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Analisis Genre adalah cabang dari analisis wacana yang mengkaji penggunaan bahasa secara
khusus. analisis genre bertujuan untuk mengkaji struktur teks, menggali faktor-faktor sosial budaya,
menguji kemampuan menulis dan mengeksplorasi harapan pembaca. Menurut Eggins (1994) genre
analisis adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan tujuan, ciri kebahasaan dan pola teks dan
diarahkan pada kerangka dasar. Analisis genre dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan
tujuan komunikasi dan ciri kebahasaan sebuah poster promosi kebahasaan. Swales (1990) juga
berpendapat bahwa ada perbedaan move/step dalam setiap bidang, dan mungkin akan berkembang di
berbagai bidang. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menjabarkan struktur teks dan mengetahui
tujuan komunikasi yang ada dalam poster promosi kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia
Republik Indonesia.
METODOLOGI
Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena data yang digunakan tidak berupa
angka-angka melainkan berupa kata, frasa atau klausa (Sudaryanto, 2003:62). Data dalam artikel ini
adalah 5 poster promosi kesehatan tentang pencegahan penularan COVID-19 yang diunduh dari situs
resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (kemenkes.go.id) pada tanggal 25 Maret 2021 pukul
20.00 WIB.Untuk menganalisis data tersebut, hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi data.
Lalu Menganalisis struktur (move) dan tujuan komunikasinya.
ANALISIS
Pada bagian ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis genre pada poster promosi
kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Analisis tersebut dibagi menjadi
4, yaitu:
1. Analisis Struktur
Analisis struktur (Move) dalam lima poster promosi kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik
indonesia adalah sebagai berikut:
No

Nama Move dan Step

Poster 1

Poster 2

Poster 3

Poster 4

Poster 5

1

Judul

√

√

√

√

√

2

Logo Pembuat

√

√

√

√

√

3

Ilustrasi model

√

X

√

√

√

4

Prosedur Pencegahan

√

√

√

√

√

a

Mencuci Tangan

√

√

√

√

√

b

Menjaga Jarak

√

√

√

√

√

c

Tidak Keluar Rumah

√

X

√

√

√

d

Tidak Merokok

X

√

X

X

X

e

Memakai sarung tangan

X

√

X

X

X

f

Mengkonsumsi Makanan
dengan gizi seimbang

X

X

√

X

X

g

Memakai Masker

√

√

√

√

√

5

Ilustrasi prosedur pencegahan

√

√

X

√

√

6

Gejala

X

√

√

X

X
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Berdasarkan tabel diatas, struktur move pada poster promosi kesehatan Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia adalah sebagai berikut.
2. Tujuan Komunikasi
No

Nama Move

Tujuan Komunikasi

1

Judul

Menunjukkan Tujuan Poster

2

Logo Pembuat

Menunjukkan identitas pembuat Poster

3

Ilustrasi model

Mempermudah memahami tujuan poster

4

Prosedur Pencegahan

5

Ilustrasi prosedur pencegahan

6

Gejala

Menunjukkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan
poster
Mempermudah penjelasan tentang langkah-langkah
untuk mencapai tujuan poster
Menarik perhatian pembaca supaya mengikuti himbauan
yang ada di poster

3. Move Wajib dan Pilihan
No

Nama Move

Struktur waijb/pilihan

1

Judul

Wajib

2

Logo Pembuat

Wajib

3

Ilustrasi model

Pilihan

4

Prosedur Pencegahan

Wajib

5

Ilustrasi prosedur pencegahan

Wajib

6

Gejala

Pilihan

4. Formula Struktur Genre
1.
2.
3.
4.

Judul
Logo Pembuat
Prosedur Pencegahan
Ilustrasi prosedur pencegahan

Berdasarkan analisis di atas, poster promosi kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia memiliki struktur yang cenderung sama.
KESIMPULAN
Berdasarkan artikel diatas, ada beberapa kesimpulan yang didapatkan, yaitu:
1. Analisis Struktur dari poster promosi kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada
6 move dan 7 step. Setiap poster cenderung memiliki move yang sama, namun ada beberapa step yang
cenderung bervariasi.
2. Ada 6 tujuan komunikasi yang diperoleh dari poster promosi kesehatan yang dibuat oleh Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia. Tujuan-tujuan tersebut antara lain, yaitu: menunjukkan tujuan poster,
menunjukkan identitas pembuat poster, mempermudah memahami tujuan poster, menunjukkan
langkah-langkah untuk mencapai tujuan poster, mempermudah penjelasan untuk mencapai tujuan
poster, dan menarik perhatian supaya mengikuti himbauan yang ada di poster.
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3. Terdapat 5 struktur wajib dan 2 struktur pilihan pada poster promosi kesehatan yang dibuat oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Struktur wajib tersebut adalah judul, logo pembuat,
prosedur pencegahan, dan ilustrasi pencegahan. 2 struktur pilihan adalah ilustrasi model dan gejala.
4. Dari analisis diatas juga didapatkan formula struktur genre. Formula tersebut adalah judul, logo
pembuat, prosedur pencegahan, dan ilustrasi pencegahan.
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ABSTRACT
What people say can bring about some reactions. These reactions are called a perlocutionary act. This
paper is aimed at describing the perlocutionary act of verbal violence against women. The objective of
this writing is to identify the perlocutionary acts of the women as the victims of the violence verbally. The
data were taken in DKI Jakarta and Sumatra Barat by using interviews, note-taking, recording, and
questionnaires. There were around 30 women respondents. These women were the victims of verbal
violence domestically. The analysis was done by using the concept proposed by (Revita, 2013) and
(Austin, 1962) The result of the analysis was descriptively and narratively done. Besides, the percentage
was also used to highlight the number of occurrences of a certain perlocution. Having analyzed the data,
it is found that there are two general reactions as the perlocution of the women, victims of verbal violence
domestically. They are 1) arguing, 2) replying with the same words, 3) groveling, and 4) saying nothing
but doing something like crying or being silent. ‘Saying nothing’ occurs more than others because the
women surrendered with the circumstances that are also in line with the cycle of the violence itself.
Keywords: perlocutionary act, verbal violence, violence, women
INTRODUCTION
Verbal violence is a kind of terrorism because women are put in the inconvenience. When people say
something that insults and hurts women which brings about psychological misery or suffering, it can be
categorized as violence (UU, 2004). The violence is identical to terrorism. Even terrorism is called as the
apex of violence because it is addressed to innocent people (Revita, 2015). Because of the terror, many
people become victims. These women suffered psychologically. Their mental state is stressed which
might cause death (Revita, 2016; Revita & Trioclarise, 2014).
This phenomenon is related to many aspects. One of them is language use. Language use deals
with other people. When doing communication, there must be others with whom a speaker interacts. It is
due to some utterances that need the reaction and response of the hearer. The response is in line with what
the speaker says. Possibly, the response is totally different from what the speaker means. It is called the
speech act of perlocution or perlocutionary act.
Speech act means an action performed via language (Revita, 2013; Austin, 1962; Oishi, 2006;
Searle, 1968). When saying something, one is also doing something. In action, the response of the hearers
might be needed. This response is called a perlocutionary act. Thus, the speech act is divided into three.
They are illocutionary (the act of saying something), illocutionary (the act of doing something), and
perlocutionary (the act of the hearer toward the illocutionary) (Revita & Trioclarise, 2014, 2017; Austin,
1962).
The perlocutionary act is often found in communication in society. In a conversation, the speaker
may ask the hearer to do something and this hearer may react based on what the speaker says or even
refuse to do it. For example is as seen in the following dialogue 1.
1)

Speaker:
Hearer :

Will you help to drop me to the nearest market, please?
I am sorry because I still have something to do.

The speaker and the hearer are friends. The speaker wanted the hearer to drop her to the nearest
market because she would buy something. The utterance Will you help to drop me to the nearest
market, please? contains an action of a directive in which the speaker instructed the hearer to drop her.
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What the speaker intended is that the hearer will drop her to the market as she asked. Unfortunately, the
hearer refused it because he had something to do. It means that the hearer does not follow the direction of
the speaker. Such a reaction or response is called perlocutionary.
Perlocution as the reaction of the utterance totally depends on how the participants of the
conversation have shared knowledge. Shared knowledge is the foundation of the participants in a
conversation. The shared knowledge is commonly named as context (Leech, 2014; Ike Revita, 2013). The
context will decrease the possibility of miscommunication. Therefore, the communication can run
smoothly because each participant has a similar understanding of every aspect of the conversation
(Revita, Trioclarise, & Anggreiny, 2017).
When miscommunication occurs in the conversation, the anger might come up. It is what
happened in verbal violence toward women in which the reaction of the women in their communication
with men was not matched. It triggered the fury of the men. Consequently, women were not only verbally
violated but also physically. It can be due to the response of the women (Revita, Wekke, & Trioclarise,
2017).
METHOD
This writing is about the perlocutionary act of women as victims of verbal violence. The aim of the
writing is to identify the perlocutionary act of the utterances categorized as verbal violence. The research
was conducted in two provinces in Indonesia (DKI Jakarta and Sumatera Barat). These two provinces
were selected as the area of the research because DKI Jakarta was noted as the province with the highest
violence in Indonesia (Komnas Perempuan, 2017) but not Sumatera Barat. Nevertheless, in Sumatera
Barat, the violence toward women is possible to occur and increase from time to time. Thus, this
possibility can be prevented as the seeds were identified.
The data were any reaction and response of 70 women as the victims of the violence when they
were verbally violated. These women were from DKI Jakarta (40) and Sumatera Barat (30). In collecting
data, the observational method (Sudaryanto, 2015) was implied with note-taking and recording
techniques. The interview was also conducted. The respondents were interviewed using the open-ended
survey. It was done to dig the information and context of the conversation.
The analysis was done using the concept of perlocutionary by Austin (1962; Searle, 1969; and
Revita, 2013). Besides, the concept of violation toward women is related to the law on the protection of
women from the violence, namely Law number 23 of 2004. The result of the analysis is descriptively and
narratively done. Some charts to support the analysis are used. Moreover, the percentage was also used to
identify the number of occurrences of each perlocution.
ANALYSIS
Ideally, perlocution must be in line with the illocution. It implies that what the speaker intended in a
conversation must be fully caught by the hearer. The reaction of the hearer should meet the need of the
intention of the speaker or the illocution.However, such an ideal way of communication can not always
happen. The reaction may be different from the expectation. This can be seen in the situation where
verbal violence occurred and the perlocution of the women as the victims.
There are four kinds of responses or perlocutionary acts of women as the victims of violence.
They are 1) arguing, 2) replying with the same words, 3) groveling, and 4) saying nothing but doing
something like crying or being silent.
1. Arguing
Arguing, in this case, refers to the reaction of women to defend themselves from the violence. The
defense can be in the form of an argument or denying the allegations given. For example is as follows:
2)

A:
B:

Kamu memang perempuan kurang ajar.
‘You are indeed a cheeky woman.’
Kamu yang membuat aku begitu.
‘You made me like that.’
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The dialogue involved a husband and his wife. The husband got angry with his wife because of
something. He then labeled the wife as ‘cheeky’. This utterance is categorized as violence because it
insulted the hearer. However, the wife replied by saying Kamu yang membuat aku begitu. She did not
let her husband accuse her and gave label so. Thus, she argued that she became like that because of her
husband. There is an argument in the hearer’s reaction.
2. Replying with the same words
Replying with the same words often occurred when both participants were emotional. When two people
interact emotionally, each of them might not relent. They may argue until one of them gives up or stops. It
can be seen in the following example:
3)

A:

Kau yo co baruak mah.
‘You are like a monkey.’
B : Waang co baruak juo.
‘You are also like a monkey.’
The couple in data 3 was very emotional. Both were quarreling that none of them wanted to relent
and stop. The quarrel got worse because each of them started to insult others by labeling their spouse
with the animal--monkey. It was started by the husband. The wife did not want to lose. She then replied
with a similar word and said that her husband is also like a monkey.
3. Groveling
Groveling indicates respect to others. When a husband violates his wife, but the wife still grovels, it
reflects that she does not want to argue. For some women from some cultures, the husband must be
respected. Whatever the husbands say, they must obey and may not argue. Groveling became the choice
to react toward the utterances even though it is insulting. For example is reflected in dialogue 4.
3) A :

Apo nan tantu dek kau. Ndak kameh ciek alah
e do.
‘What do you know? Nothing is well-done .’
B : Wak salah, Da. Tolong diaja wak, Da!
‘I am wrong. Please teach me!’
B’s husband was angry with his wife because the husband regarded that the wife knew nothing
about what he asked. For Minangkabau people, such an utterance is regarded as rude and very insulting.
The wife, however, said ‘sorry’ and asked her husband to teach her for that disability and imperfectness.
She realized that it is her husband who must teach and guide her for goodness. Even though being
violated, the wife was still patient facing his husband, no argument and no denying.
4. Saying nothing
Once being violated, the women may react variously. However, there are also women who just say
nothing and prefer to be silent. When being violated, what she can do is only crying and saying no words.
For example is as reflected in dialog 4 below.
4)

A:

B:

Kamu ini benar-benar menjadi perempuan tak
berguna. Percuma aku menikahimu .
‘You are useless? It is useless to marry you.’
(Crying)

The woman in dialog 4 above said nothing but crying. Her husband spoke very rudely and
impolitely but she just reacted by crying. She did not argue nor reply. Crying is what she can only do. The
reaction or perlocutionary of the hearer did not stop his violation. The husband got angrier. He became
very emotional and began to smack the wife with the ashtray.
The last perlocution of verbal violence, saying nothing, occurs as the most among the previous
three. This is due to the women's attitude that when they react by arguing or clarifying, the husbands will
be more emotional. To avoid the fight among them, these women preferred not to reply or just be silent.
In fact, such a way of thinking is wrong because the husbands become mad. These husbands thought that
their wives ignore what they said. Consequently, the verbal violence will be followed by the physical one.
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The occurrence of this ‘saying nothing’ is estimated at 44 %, followed by groveling (27%),
arguing (17%), and replying with the same words (12%). It is demonstrated in chart 1 and table 1 below.

Chart 1. The Occurrence of Perlocutionary Act of the Violence toward Women
Table 1. The Percentage of Each Type of Perlocution
Types of Perlocution
Arguing
Replying with similar words
Groveling
Saying nothing

The Occurrence (%)
17
12
27
44

Saying nothing occurs more than arguing, replying with the same words, and groveling because
most women do not want to fight. They just wanted to avoid the emergence of new problems. So, by
being silent and saying nothing, they expected that everything would stop. The husbands will not violate
them anymore. This is in line with replying with the same words as the smallest percentage of reacting
toward the violence (12%). Replying with the same words is similar to mocking and explicitly opposing
the husbands. If it happened, the physical violence followed by other acts of violence would come up
(Revita, Trioclarise, et al., 2017). The description of the occurrence of the perlocutionary act of violence
toward women can be seen in
CONCLUSION
Violence toward women must be prevented because women are not objects or things to be insulted.
Women are humans that need to be protected and to be far from the violence. Nobody may insult these
women for whatever reasons.
Even though there has already been a law to protect women from violence, many women still
become victims of violence. It is due to various backgrounds. No matter how women as the victims can
react variously when they are violated. These reactions, which are called the perlocutionary act, do not
influence the number and the quality of violence. From time to time, the number of the violence is getting
higher (KOMNAS, 2019). There must be certain strategies designed to prevent women from violence by
all lines.
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ABSTRAK
Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada makna wacana new normal dalam meme humor bertanda
#memenewnormal yang terdapat di media sosial Instagram. Penelitian memiliki urgensi tidak saja untuk
mendeskripsikan makna wacana new normal yang dikonstruksikan oleh masyarakat Indonesia melalui
meme humor bertanda #memenewnormal yang terdapat di media sosial Instagram, tetapi juga untuk
mengetahui pemahaman masyarakat Indonesia mengenai wacana new normal. Objek formal yang
digunakan dalam kajian ini adalah teori analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk. Adapun objek material
yang menjadi materi pengkajian dalam artikel ini adalah meme-meme humor bertema new yang dalam
postingannya di media sosial Instagram dilengkapi dengan tanda #memenewnormal. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun tahapan analisis dilakukan
dengan cara melakukan analisis dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Berdasarkan hasil
analisis ditemukan bahwa dalam meme bertanda #memenewnormal wacana new normal dipahami oleh
masyarakat Indonesia sebagai wacana parodi. Itu tampak pada dimensi kognisi sosial meme tersebut
yang menggambarkan keberadaan masyarakat Indonesia yang menertawakan kondisi dan situasi new
normal, dan dimensi konteks sosial yang menggambarkan situasi dan kondisi new normal di Indonesia
hanyalah parodi yang dari situasi dan kondisi normal.
Kata Kunci: wacana, new normal, meme, media sosial, Instagram
PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 menghasilkan tatanan baru dalam kehidupan masyarakat di dunia. Adapun tatanan
tersebut dikenal dengan istilah New Normal. Di Indonesia, istilah tersebut diperkenalkan pertama kali
oleh Presiden RI, Joko Widodo, pada akhir bulan Mei 2020 melalui pidato resmi kepresidenan. Dalam
pidato tersebut, Joko Widodo, Presiden RI, menjelaskan bahwa new normal merupakan strategi yang
digunakan sebagai solusi kehidupan masyarakat di masa pandemi (Sumartiningtyas, n.d.). Namun dalam
pidato tersebut, Joko Widodo tidak menjelaskan secara rinci yang dimaksud dengan new normal tersebut.
Selain itu, Joko Widodo, Presiden RI, juga tidak menjelaskan waktu pemberlakukan kebijakan new
normal secara pasti. Hal tersebut menimbulkan ketidaklengkapan informasi yang diterima oleh
masyarakat Indonesia mengenai wacana new normal.
Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada makna wacana new normal dalam meme humor
bertanda #memenewnormal yang terdapat di media sosial Instagram. Penelitian memiliki urgensi tidak
saja untuk mendeskripsikan makna wacana new normal yang dikonstruksikan oleh masyarakat Indonesia
melalui meme humor bertanda #memenewnormal yang terdapat di media sosial Instagram, tetapi juga
untuk mengetahui pemahaman masyarakat Indonesia mengenai wacana new normal.
Meme merupakan cara baru yang digunakan oleh masyarakat untuk mengomunikasikan pikiran
dan perasaannya atas fenomena sosial yang terjadi. Meme merupakan medium baru masyarakat melalui
media sosial daring terhadap fenomena sosial di era informasi dan teknologi (Damayanti, 2019). Menurut
Listiorini (2017) meme adalah media komunikasi daring yang dapat berbentuk visual saja, verbal saja,
ataupun campuran antara unsur-unsur visual dan verbal. Saat ini, penggunaan meme sebagai sarana
komunikasi daring telah popular di masyarakat Indonesia. Popularitas meme di Indonesia terbentuk
disebabkan oleh popularitas media sosial Instagram di masyarakat.
Instagram merupakan nama yang dikenakan oleh media sosial daring. Secara umum, Instagram
dapat dikategorikan ke dalam media jejaring sosial yang merupakan genre dari media komunikasi baru.
Secara definitif, Instagram dapat dipahami sebagai media jejaring sosial berbasis fotografi. Media sosial
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tersebut pertama kali dipublikasikan ke masyarakat pada tahun 2010. Kevin Systrom dan Mike Krieger
merupakan nama-nama pencipta Instagram (Atmoko, 2012).
Dalam artikel ini, teori yang digunakan sebagai landasan analisis makna wacana new normal
yang terdapat dalam meme bertanda #memenewnormal di media sosial Instagram adalah teori analisis
wacana kritis Teun A. Van Dijk. Teori analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk merupakan teori yang
memahami wacana sebagai sarana komunikasi masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari konteks dan
kognisi sosial. Oleh karena itu, upaya untuk mengungkap makna wacana harus meliputi analisis atas
dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial sebuah wacana (Humaira, 2018; Musyafa’ah, 2017).
Dalam teori analisis wacana kritis model Van Dijk, dimensi teks dipahami sebagai dimensi
struktur teks dan strategi wacana yang digunakan dalam upaya untuk menegaskan tema. Dalam analisis
teks, kajian difokuskan pada analisis struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro yang menyusun
sebuah teks. Adapun dimensi kognisi sosial adalah dimensi kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat
tempat pembuat teks. Sebagai produk penggunaan bahasa, wacana tidak dapat dilepaskan dari
masyarakatnya. Hal tersebut disebabkan upaya untuk mengomunikasikan fenomena sosial yang terjadi
hanya dapat dilakukan melalui sarana kebahasaan. Maka, produksi wacana selalu dipengaruhi oleh
kognisi sosial (Humaira, 2018; Musyafa’ah, 2017).
Namun, kognisi sosial tidak hadir atau terbentuk begitu saja. Sebagai bentuk kesadaran
masyarakat yang merespon fenomena sosial, kognisi sosial terbentuk karena adanya konteks sosial.
Dalam analisis wacana kritis model Van Dijk, konteks sosial tidak saja meliputi latar waktu dan tempat,
tetapi juga mencakup pembuat teks. Itu berarti siapa, kapan, dan dimana teks tersebut dibuat merupakan
elemen yang mempengaruhi pemroduksian sebuah wacana. Oleh karena itu, analisis atas konteks sosial
merupakan elemen yang harus dilakukan dalam analisis wacana kritis model Van Dijk (Humaira, 2018;
Musyafa’ah, 2017).
METODOLOGI
Metode yang digunakan untuk analisis dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun
pemilihan metode tersebut karena tujuan penelitian ini tidak hanya pada analisis saja, tetapi juga berusaha
mendeskripsikan makna wacana yang terdapat dalam meme bertanda #memenewnormal di media sosial
Instagram. Sumber data dalam kajian ini adalah meme bertanda #memenewnormal di media sosial
Instagram, dan berbagai buku, berita di internet, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang wacana
new normal dan meme. Adapun data utama kajian ini adalah aspek verbal dan visual bermakna yang
terdapat dalam meme bertanda #memenewnormal di media sosial Instagram.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik pengumpulan data
dokumen. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik simak dan teknik catat. Dalam arti bahwa
data yang telah disimak atau dianalisis tersebut, kemudian dicatat dan dituangkan kedalam bentuk
dokumen hasil analisis. Analisis dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana yang terdapat dalam teori
analisis wacana kritis Van Dijk yang meliputi: (1) analisis teks, (2) analisis konteks sosial, (3) analisis
kognisi sosial.
ANALISIS
Berdasarkan pencarian data yang dilakukan, ditemukan dua meme bertanda #memenewnormal di media
social Instagram. Meme pertama adalah meme yang termuat di akun media sosial Instagram
@rannyherawati. Meme tersebut ditayangkan oleh di akun tersebut pada tanggal 30 Mei 2020. Meme
kedua ditemukan oleh penulis pada akun Instagram @munadarnia. Meme bertanda #memenewnormal
tersebut ditayangkan oleh pemilik akun @munadarnia pada tanggal 29 Juni 2020.
Analisis Teks Meme Bertanda #memenewnormal
Analisis teks difokuskan pada analisis struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro yang terdapat
dalam teks. Struktur makro dipahami dalam teori AWK Van Dijk sebagai elemen yang berupa gagasan
inti dari sebuah teks. Elemen ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum isi teks kepada pembaca
atau pendengar. Struktur makro teks berwujud tema teks (Humaira, 2018; Musyafa’ah, 2017).
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Dalam artikel ini, meme dipahami sebagai sebuah teks. Hal tersebut disebabkan meme
keberadaan meme yang merupakan rekaman verbal tidak komunikasi pembuat atau penggunanya.
Seseorang membuat atau menggunakan sebuah meme berdasarkan maksud-maksud dan tujuan-tujuan
tertentu yang hendak dikomunikasikan kepada pembaca atau pendengar. Adapun maksud dan tujuan
tersebut menempatkan meme sebagai produk komunikasi yang memiliki pesan dalamnya. Adapun pesan
tersebut dipahami oleh penerima meme sebagai makna. Maka, dalam meme tidak hanya terdapat bentuk,
tetapi juga makna yang berupa rekaman atau dokumentasi dari maksud dan tujuan pengirimnya. Oleh
karena itu, meme dapat dipahami sebagai teks.
Sebagai teks, meme juga memiliki struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro.
Sebagaimana tampak pada meme bertanda #memenewnormal yang termuat di akun Instagram milik
@rennyherawati berikut:

Gambar 1. Meme Orang Tua New Normal
Sumber: https://www.instagram.com/p/CAyFImtnQjF/
Meme bertanda #memenewnormal yang termuat di akun Instagram @rannyherawati bercerita
tentang dua orang yang telah berusia lanjut sedang duduk santai di sebuah tempat ibadah sambil
bercakap-cakapan. Tema percakapan yang diangkat oleh kedua orang tersebut tentang new normal.
Percakapan diawali dengan lontaran pertanyaan oleh sosok orang tua berbaju putih, berpeci putih, dengan
sarung berwarna ungu bervariasi warna putih. Sosok tersebut bertanya ke sosok yang berada di
hadapannya dengan bahasa Jawa: “New normal ki apa to Kang” (New normal itu apa, Mas?). Lalu,
pertanyaan tersebut dijawab oleh sosok orang tua di hadapannya dengan mimik wajah yang santai, dan
menampilkan kesan lugu:” New ki = anyar, normal k = waras, dadi waras anyaran, mungkin wingi edan
po yaa” (New itu = baru, normal itu = tidak gila, jadi orang tidak gila baru, mungkin apa sebelumnya gila
yaa?). Maka, berdasarkan deskripsi di atas tampak bahwa tema meme di atas adalah tentang makna istilah
new normal yang diparodikan.
Dalam menyampaikan pesan mengenai makna wacana new normal, meme di atas juga memiliki
skema atau kerangka teks. Teks meme di atas memiliki strategi dengan mengedepankan bentuk dialog
dalam menyampaikan pesan. Hal tersebut tampak pada Gambar 1. Pada gambar tersebut pesan mengenai
wacana new normal disampaikan melalui dialog model pertanyaan dan jawaban antara dua sosok orang
tua yang sedang duduk santai di sebuah tempat yang menyerupai musala.
Adapun struktur mikro yang dimiliki oleh meme pada Gambar 1 meliputi tataran semantik,
stilistik, dan retorik. Dalam tataran semantik, makna lokal yang dibangun oleh dialog atau percakapan
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yang dilakukan oleh dua sosok yang terdapat dalam meme adalah new normal itu adalah fase kewarasan
baru. Hal itu tampak pada kutipan dialog yang terdapat dalam meme tersebut berikut:
T: New normal ki apa to, Kang
J: New = anyar, normal = waras, dadi waras anyaran, mungkin wingi edan po yaa
Dalam kutipan dialog di atas tampak bahwa meme tersebut memiliki makna bahwa new normal
adalah fase kewarasan baru masyarakat. Itu tampak pada pernyataan jawaban yang disampaikan dalam
dialog tersebut. Maka, meme tersebut memiliki makna bahwa new normal adalah era kewarasan baru
manusia. Namun, makna tersebut dikemas dalam bentuk percakapan yang satir dan jenaka. Pemilihan
gaya bahasa yang mencampurkan bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia menjadikan dialog
dalam meme Gambar 1 terasa lucu, tetapi sekaligus satir. Hal tersebut menggambarkan nuansa parodi
yang terdapat dalam meme bertanda #memenewnormal yang termuat di akun Instagram @rannyherawati
tersebut.
Adapun aspek retoris dari dialog dalam meme yang terdapat di Gambar 1 adalah adanya upaya
untuk memetaforakan keadaan pandemi Covid-19 sebagai keadaan kegilaan manusia. Pernyataan
mungkin wingi edan po yaa merupakan pernyataan yang menganalogikan situasi dan kondisi pandemi
sebagai situasi dan kondisi yang membuat manusia jadi gila. Maka, fase new normal dipahami sebagai
fase dimana manusia kembali menemukan kewarasannya. Itu tampak pada frasa dadi waras anyaran
dalam dialog tersebut.
Berdasarkan analisis teks, tampak bahwa meme Gambar 1 ingin menyampaikan pesan mengenai
kekurangpahaman masyarakat Indonesia tentang new normal. Hal tersebut menjadikan istilah new normal
menjadi istilah yang patut ditertawakan. Tidak adanya edukasi yang diberikan pemerintah RI kepada
masyarakat, menjadi new normal menjadi istilah yang lucu dan asing bagi masyarakat Indonesia. Maka,
meme Gambar 1 bermakna new normal adalah sesuatu yang lucu bagi masyarakat Indonesia. Penjelasan
tersebut juga memperlihatkan bahwa meme yang terdapat dalam Gambar 1 merupakan meme bergenre
humor.
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ditemukan dua meme yang bertanda
#memenewnormal yang terdapat di Instagram. Meme kedua tersebut termuat di akun Instagram milik
@munadarnia. Sebagaimana meme yang terdapat di akun Instagram milik @rannyherawati, meme dalam
akun Instagram @munadarnia juga miliki tema tentang lucu dan satirnya new normal. Itu tampak pada
gambar berikut:

Gambar 2. Meme Orang Jawa New Normal
Sumber: https://www.instagram.com/p/CCAsaTBJf8O/
Tema tentang lucu dan satirnya situasi new normal ditampakkan melalui dialog dua orang jawa
yang sedang duduk berdampingan. Dalam meme tersebut, ada dua sosok orang Jawa yang mengenakan
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pakaian adat Jawa lengkap sedang duduk berdampingan dengan jarak yang sangat dekat. Gambar tersebut
memperlihatkan sarkasme. Pandemi Covid-19 mensyaratkan setiap individu untuk melakukan penjarakan
fisik dan sosial. Namun, dalam gambar tersebut yang tampak malah sebaliknya. Kedua orang Jawa
tersebut malah duduk berdampingan dengan jarak yang teramat dekat, tidak memperdulikan penjarakan
fisik yang seharusnya dilakukan. Hal tersebut semakin dipertajam oleh dialog kedua orang tersebut:
T: New normal kui opo to Kang?
J: Heleh… paling yo pecahane New Pallapa
New Pallapa adalah sebuah kelompok musik dangdut koplo yang sempat populer di Indonesia
pada kisaran tahun 2019-an. Kelompok musik tersebut digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya
masyarakat yang berada pada kelas sosial menengah kebawah. Maka, analogi antara new normal dengan
new pallapa mengimplikasikan maksud sarkasme. Hal tersebut disebabkan situasi dan kondisi new
normal tidak dipahami sebagai situasi dan kondisi yang serius, melainkan situasi dan kondisi yang
menyenangkan, dan menghibur, dan memiliki nilai estetika rendah. Oleh karena itu, tema meme yang
terdapat pada Gambar 2 adalah tentang lucu dan satirnya new normal.
Adapun skema atau kerangka teks yang dimiliki oleh meme yang terdapat pada Gambar 2 sama
dengan meme yang terdapat dalam Gambar 1, yakni dialog yang berupa tanya-jawab. Hal tersebut tampak
pada kutipan dialog dalam meme tersebut berikut:
T: New normal kui opo to Kang?
J: Heleh… paling yo pecahane New Pallapa
Dalam tataran semantis, meme yang terdapat pada Gambar 2 juga memiliki makna lokal yang
sama dengan meme pada Gambar 1, yakni: new normal adalah situasi yang tidak jelas. Adapun dalam
tataran gaya bahasa, meme pada Gambar 2 lebih memilih menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jawa
yang dicampurkan. Pencampuran tersebut menimbulkan kesan parodis dan lucu bagi pembaca meme.
Sedangkan pada tataran retoris, terdapat upaya untuk menganalogikan situasi dan kondisi new normal
dengan band new pallapa yang merupakan kelompok music dangdut koplo. Dangdut koplo merupakan
bentuk pemarodian musik dangdut klasik. Hal tersebut disebabkan dangdut koplo selalu dimainkan
dengan suasana yang riang, sesedih apapun tema yang dimiliki oleh lagu dangdut yang dimainkan. Maka,
berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa New normal merupakan bentuk parodi dari
sebuah situasi dan kondisi normal.
Analisis Kognisi Sosial Meme Bertanda #memenewnormal
Kognisi sosial adalah kesadaran yang dimiliki oleh sebuah masyarakat ketika berada dalam situasi dan
kondisi tertentu. Kognisi tersebut memberi makna pada situasi dan kondisi sosial. Kognisi sosial dapat
dikenali berdasarkan representasi yang diproduksi oleh sebuah teks yang diciptakan oleh setiap anggota
masyarakat.
Berdasarkan analisis teks, ditemukan bahwa masyarakat Indonesia memahami kondisi dan situasi
new normal sebagai situasi dan kondisi yang parodistik. Hal tersebut disebabkan tidak adanya edukasi
dan sosialisasi yang terinci diberikan oleh Pemerintah RI mengenai new normal. Hal tersebut
menimbulkan kebingungan dan ketidakpahaman masyarakat Indonesia mengenai new normal. Padahal
secara empiris tidak ada perubahan yang signifikan antara masa new normal dengan masa pandemi
Covid-19 sebelumnya. Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia new normal hanyalah sekedar kelakar
atau parodi atas kondisi yang telah ada sebelumnya. Pada meme yang termuat di akun @rannyherawati
tampak pada kutipan dialog berikut:
T: New normal ki apa to, Kang
J: New = anyar, normal = waras, dadi waras anyaran, mungkin wingi edan po yaa
Adapun pada meme bertanda #memenewnormal yang termuat di akun Instagram milik @munadarnia
terdapat upaya untuk menertawakan situasi dan kondisi new normal dengan cara menanalogikannya
dengan kelompok musik dangdut koplo bernama New Pallapa. Itu tampak pada kutipan dialog berikut:
T: New normal kui opo to Kang?
J: Heleh… paling yo pecahane New Pallapa
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Berdasarkan penjelasan di atas tampak bahwa kedua meme tersebut menyampaikan pesan bahwa new
normal adalah situasi dan kondisi yang parodistik. Ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh
Pemerintah RI kepada masyarakat menyebabkan istilah new normal menjadi istilah yang lucu karena
dipahami tidak memiliki kesamaan dengan realitas yang dirujuk oleh istilah new normal. Oleh karena itu,
dalam kognisi sosial masyarakat Indonesia, new normal new normal dipahami sebagai situasi dan kondisi
parodi dari situasi dan kondisi yang telah ada sebelumnya.
Analisis Konteks Sosial Meme Bertanda #memenewnormal
Berdasarkan penanggalan yang terdapat dalam meme yang termuat di akun Instagram @rannyherawati,
tampak bahwa meme tersebut digunakan dalam latar waktu awal era new normal. Pada akun tersebut
tampak tanggal pengunggahan meme adalah tanggal 30 Mei 2020. Tanggal tersebut merupakan tanggal
yang berdekatan dengan Pidato Joko Widodo, Presiden RI, tentang era new normal. Adapun meme yang
terdapat di akun Instagram @munadarnia adalah meme yang memiliki konteks waktu Indonesia telah
memasuki era normal. Hal tersebut disebabkan adanya penanda tanggal penayangan meme tersebut yang
telah memasuki bulan Juni tahun 2020, tepatnya tanggal 29 Juni 2020.
Namun, meskipun memiliki perbedaan waktu penayangan, kedua meme memiliki kesamaan,
yakni keduanya berada pada konteks masyarakat new normal. Selain itu, kedua meme tersebut juga
memiliki kesamaan pada konteks person pengirim pesan, yakni kedua merupakan individu yang berusaha
mempertanyakan secara kritis mengenai situasi dan kondisi new normal melalui teknik humor.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa dalam meme bertanda #memenewnormal wacana new
normal dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai wacana parodi. Itu tampak pada dimensi kognisi
sosial meme tersebut yang menggambarkan keberadaan masyarakat Indonesia yang menertawakan
kondisi dan situasi new normal, dan dimensi konteks sosial yang menggambarkan situasi dan kondisi new
normal di Indonesia hanyalah parodi yang dari situasi dan kondisi normal.
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EUFEMISME DAN DISFEMISME DALAM VIDEO KAMAR ROSI “NGEGAS BANGET SOAL
VAKSIN COVID-19”
Intan Rembulan, Dwi Felita Corinna
Universitas Al Azhar Indonesia
intanrembulan11@gmail.com, felitacorinna@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif mengenai eufemisme dan disfemisme dalam
sebuah video Kamar Rosi yang membahas soal vaksin Covid-19. Tujuan dari penelitian ini untuk
mendeskripsikan dan menganalisa salah satu fungsi dari bahasa, yaitu eufemisme (ungkapan bahasa
dengan makna halus) dan disfemisme (ungkapan bahasa yang bermakna kasar atau kurang sopan) yang
digunakan dalam dunia jurnalistik dan kesehatan, khususnya kondisi pandemi seperti saat ini yang
menjadikan informasi tentang vaksin ramai diperbincangkan masyarakat dan banyak mengandung
beragam pandangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun
teknik pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan metode simak catat
yang dikemukakan oleh Mahsun (2005) dan menekankan pada aspek semantik leksikal, yang
memfokuskan makna suatu bahasa seperti di dalam kamus. Sumber data pada penelitian adalah video
Kamar Rosi “Ngegas Banget Soal Vaksin Covid-19” bersama narasumber yang merupakan salah seorang
dokter relawan pandemi Covid-19, dokter Tirta Hudi. Dari data tersebut kemudian diambil
ungkapan-ungkapan yang mengandung eufemisme dan disfemisme baik dari tingkat kata dan frasa. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak ungkapan yang mengandung disfemisme daripada
eufemisme, yaitu sebanyak 18 ungkapan disfemisme yang kemudian diklasifikasikan menjadi verba 8,
nomina 2, adverbia 2 dan 6 ungkapan yang berupa frasa. Sedangkan ungkapan yang mengandung
eufemisme sebanyak 7, dengan 1 adjektiva, 2 nomina, 3 frasa dan 1 klausa. Hal ini terjadi dikarenakan
latar belakang keluarga narasumber yang memang cenderung to the point atau tanpa basa-basi. Adapun
dari bentuk ungkapan yang mayoritas berupa disfemisme yang biasa digunakan oleh dokter Tirta ini, juga
dapat berpengaruh pada tafsiran masyarakat mengenai vaksin Covid-19.
Kata Kunci: eufemisme, disfemisme, covid-19, vaksin.
PENDAHULUAN
Pandemi covid-19 yang sudah dinyatakan sebagai bencana nasional belum berakhir, dilansir dari laman
resmi penanganan covid-19. Setiap harinya, terdapat lebih dari 3000 kasus baru. Segala cara dan upaya
terus dilakukan pemerintah Indonesia agar dapat menekan angka kasus positif covid-19, mulai dari
menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menetapkan peraturan bekerja dari
rumah (work from home), kegiatan vaksinasi dan lain sebagainya.
Radji (2009) menjelaskan bahwa vaksin merupakan suatu substansi yang digunakan untuk
merespon imun tubuh terhadap mikroorganisme patogen, pertama kali ditemukan tahun 1796 oleh
Edward Jenner yaitu vaksin cacar. Adapun di Indonesia, sejak bulan januari tahun 2021 pemerintah
Indonesia telah melakukan program vaksinasi covid-1, dengan tujuan melindungi imun tubuh yang dapat
melawan virus tersebut. Sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi dan sakit yang berat saat
terpapar, dan sampai sekarang program ini pun masih terus berjalan.
Program vaksinasi ini diperuntukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, hampir seluruh media
pemberitaan memberikan informasi terkini terkait jumlah masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi,
persiapan vaksinasi, syarat dan ketentuan sebelum mulai divaksin, problematika vaksin dan lain
sebagainya. Adapun salah satu media yang membahas perihal vaksin adalah video langsung pada acara
Kamar Rossi yang berjudul “Ngegas Banget Soal Vaksin Covid-19”, dengan narasumber seorang dokter
relawan pandemi covid-19 yaitu dokter Tirta Hudi.
Selama acara berlangsung, Rosi sebagai pembawa acara menanyakan perihal vaksin covid-19 kepada
narasumber. Dari sinilah terdapat hal menarik untuk diteliti, yaitu pada penjelasan narasumber yang
terdapat ungkapan-ungkapan secara langsung atau tanpa basa basi (to the point). Sehingga menimbulkan
pertanyaan mengenai makna dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Berdasarkan hal
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tersebut, penulis ingin membahas eufemisme dan disfemisme yang terdapat pada beberapa ungkapan
narasumber.
Meilasari (2016:339) mengungkapkan bahwa eufemisme dan disfemisme merupakan bentuk
perubahan makna dalam kata. Eufimisme disebut juga sebagai penghalusan makna, sedangkan
disfemisme adalah pengasaran makna. Kurniawati (2011) menjelaskan bahwa eufimisme dapat digunakan
untuk memperhalus makna agar terhindar dari ungkapan yang tidak baik, adapun disfemisme merupakan
ungkapan dengan konotasi yang menyakitkan. Pada penelitian ini, penulis fokus pada salah satu fungsi
pada bahasa yaitu eufemisme dan disfemisme pada ungkapan dokter Tirta sebagai narasumber pada acara
Kamar Rosi, pembahasannya yaitu dengan mengklasifikasikan keduanya pada tataran kata, frasa, dan
klausa. Teori yang digunakan yaitu milik Kridalaksana 2009 dalam (Laras,S,D 2018:8), menjelaskan
bahwa gaya bahasa memiliki tiga pengertian, pertama pemanfaatan bahasa oleh seseorang dalam menulis
dan bertutur, kedua adanya pemakaian ragam tertentu dengan tujuan memperoleh efek yang sesuai,
ketiga, yaitu mengetahui keseluruhan ciri-ciri bahasa dan kelompok penulis sastra. Gaya bahasa sendiri
terdapat berbagai macam jenis, salah satunya adalah eufemisme dan disfemisme. Adapun eufemisme dan
disfemisme ini merupakan salah satu pembahasan dalam bidang semantik leksikal.
Penelitian relevan sebelumnya oleh Eliya (2014) pada Eufemisme dan Disfemisme dalam
Catatan Najwa “Darah Muda Daerah”: Pola, bentuk dan Makna, dalam jurnal Pendidikan Bahasa dan
Sastra Bahasa Indonesia. Penjelasannya tentang penggunaan bahasa oleh senior jurnalis yaitu Najwa
Shihab yang memiliki ciri khas penyampaian yang indah, sehingga bukan hanya dapat dianalisis dengan
makna tersurat melainkan tersiratnya juga, inilah yang terjadi sama seperti acara Kamar Rosi yang
mengundang narasumber dokter Tirta Hudi untuk menjelaskan perihal vaksin Covid-19.
METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Priska dkk., 2016)
menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan
mendeskripsi data, sehingga hasilnya nanti akan lebih menekankan pada makna. Teknik pengumpulan
datanya dengan metode simak dan catat yang dikemukakan oleh mahsun (2005), data yang diambil
berupa video wawancara langsung dengan narasumber dokter relawan covid-19. Penelitian ini juga
merupakan salah satu pembahasan semantik leksikal, yaitu fokus pada makna yang sesuai dengan kamus.
Data yang diperoleh berasal dari video acara Kamar Rossi dengan judul “Ngegas Banget Soal Vaksin
Covid-19”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa salah satu fungsi bahasa,
yaitu eufemisme dan disfemisme pada lingkungan kesehatan dan jurnalistik yang berasal dari ungkapan
dokter Tirta Hudi selaku narasumber pada acara tersebut. Teori yang digunakan, yaitu dari Kridalaksana
(2009) tentang gaya bahasa yang memiliki tiga definisi dengan eufemisme dan disfemisme yang
merupakan salah satu jenisnya dan dibahas dengan semantik leksikal.
ANALISIS
Dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, penulis selanjutnya mengklasifikasikan data
eufemisme dan disfemisme ke dalam bentuk kata, frasa, dan klausa sebagai berikut.
Eufemisme dalam bentuk kata
Dalam video yang menjadi sumber data penelitian, didapat 3 kata yang merupakan ungkapan eufemisme.
Yaitu, (1) Cuma karena sekarang lansia, saya diminta teman-teman nakes untuk tidak mengunjunginya
dulu; (2) Kita kasih insentif relawan tracing per desa; dan (3) Harusnya dikasih ke tempat-tempat
kabupaten yang gak ada PCR.
Kata-kata yang bergaris bawah merupakan ungkapan yang termasuk ke dalam bentuk
eufemisme. Kata lansia, merupakan kata yang berupa adjektiva untuk menyifati orang yang sudah tidak
lagi muda (tua). Kata tersebut merujuk pada kedua orang tua narasumber dalam video. Adapun pada
kedua kata berikutnya, insentif dan kabupaten merupakan kata berupa nomina. Kata insentif merupakan
bentuk penghalusan dari upah tambahan yang akan diberikan pada relawan yang berhasil melakukan
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tracing atau pelacakan. Begitu juga pada kata kabupaten, merupakan nomina untuk menghaluskan kata
kampung.
Eufemisme dalam bentuk frasa
Sama halnya pada bentuk kata, ungkapan eufemisme berupa frasa juga ditemukan sebanyak tiga yaitu, (4)
Saya salaman sama orang-orang di desa; (5) Ketegasan PPKM di Indonesia belum maksimal; dan (6)
Mengirimkan mahasiswa KKN ke luar Jawa yang masih green zone untuk edukasi covid.
Ungkapan yang bergaris bawah pada data (4) dan (5) merupakan frasa adverbial yang
masing-masing menunjukkan adanya keterangan tempat dan keadaan. Frasa di desa, merupakan bentuk
yang lebih halus menggantikan diksi kampung, dan frasa belum maksimal juga merupakan ungkapan yang
lebih sopan dan nyaman untuk menyatakan ketidakbaikannya kinerja atau program PPKM. Adapun pada
data (6), frasa tersebut termasuk ke dalam frasa preposisional. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya
preposisi pada frasa.
Eufemisme dalam bentuk klausa
Dalam video Kamar Rosi bersama narasumber dr. Tirta, hanya ditemukan satu kalusa yang termasuk ke
dalam ungkapan eufemisme yaitu (7) Dua kali menerima vaksin tidak bisa mendengar. Klausa yang
bergaris bawah pada data (7) merupakan klausa berbentuk negatif dan merupakan bentuk penghalusan
dari kata tuli.
Disfemisme dalam bentuk kata
Ungkapan disfemisme dalam bentuk kata ditemukan sebanyak 12 data:
(8) Nanti papa mama mati karena kau.
(9) Saya tracing semua, kamu megang apa aja?
(10) Jadi, tiru aja Taiwan.
(11) Mau di lockdown Jakarta, ngancurin saham.
(12) Nnggak di lockdown, jebluk rumah sakitnya.
(13) Karena colok-colok itu, kalau mbaknya nakes gak apa-apa.
(14) Orang disuruh cuci tangan aja ribet.
(15) Rakyatnya di tracing, kepala daerahnya dibilangin.
(16) Virusnya itu nempel di benda mati, kayak saya ini. Di meja, di gelas, di handel WC, di
handel pintu.
(17) Mengaktifkan langsung darurat covid di tiap kampung.
(18) Vaksin harus mati-matian di februari, Maret, April di tempat sasaran mudik.
(19) Kalau saya sekarat, saya akan bayar berapapun supaya saya bisa hidup lagi.
Data (8) hingga (15) merupakan ungkapan disfemisme berupa kata kerja. Pada data (8), kata mati
merupakan ungkapan yang lebih kasar dari kata meninggal. Hal tersebut merupakan bentuk himbauan
dari orang tua narasumber agar tidak pulang ke rumah sementara karena khawatir akan virus covid-19.
Adapun pemilihan diksi yang kurang halus, dapat terlihat karena latar keluarga narasumber yang
cenderung senang bercanda.
Adapun pada data (9), diksi megang merupakan bentuk kata kerja yang dipenggal yaitu
memegang. Kata kerja tersebut termasuk ke dalam disfemisme karena bentuk yang kurang halus dari
menyentuh. Sama halnya pada data (10), kata tiru merupakan bentuk dasar dari kata kerja meniru. Pada
konteks kalimat tersebut, kata tiru berfungsi sebagai kata kerja yang termasuk disfemisme dari contoh –
menyontoh.
Data (11), ungkapan disfemisme merupakan bentuk kata kerja tidak baku yang biasa digunakan
masyarakat sehari-hari yang berasal dari kata hancur. Adapun bentuk lebih halus dari diksi tersebut dapat
berupa kata kerja menurun. Adapun data (12), yaitu jebluk yang bermakna meledak merupakan ungkapan
disfemisme berupa kata kerja dari konteks meningkatnya jumlah pasien covid-19 di rumah sakit yang tak
terkendali.
Pada data (13), (14), dan (15), ungkapan disfemisme dalam bentuk kata ditemukan berupa kata
kerja pasif. Hal tersebut ditandai dengan adanya unsur di-. Meski pada data (13) berupa colok-colok, akan
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tetapi memiliki makna dites. Sama halnya dengan data (14) dan (15), keduanya sama-sama memiliki
ungkapan lebih halus berupa diinstruksikan atau dihimbau.
Ungkapan disfemisme berupa nomina, ditemukan pada dat (16) dan (17) yaitu WC dan kampung.
Nomina WC merupakan ungkapan kurang sopan dari toilet, sedangkan kampung ungkapan yang lebih
kasar dari desa. Adapun data (18) dan (19) yang bergaris bawah merupakan ungkapan disfemisme berupa
adverbia. Kata mati-matian merupakan keterangan yang menunjukkan bahwa pemberian vaksin harus
diberikan secara sungguh-sungguh, sedang pada diksi sekarat menunjukkan ungkapan yang kurang halus
dari suatu keadaan ketika akan menghadapi kematian.
Disfemisme dalam bentuk frasa
Pada bentuk frasa, ditemukan lima frasa adverbia dan satu frasa adjektiva. Adapun frasa adverbia sebagai
berikut.
(20) PPKM gak bagus.
(21) Jadi, problema covid di Indonesia bukan pemerintah yang gak becus atau rakyat gak patuh.
(22) Simpel, servernya gak kuat.
(23) Itu bukan ditutup-tutupi, tapi kita gak bisa melacaknya.
(24) Kalau udah kerja, udah gak kuat jangan dipaksa.
(25) Kesinkronisasian antara pejabat pusat dan daerah, dan komunikasi yang buruk.
Pada data (20) hingga (24), yang bergaris bawah ditemukan ungkapan disfemisme berupa frasa
adverbial yang menunjukkan keterangan akan kurang baik dan kurang mampunya subjek dalam setiap
data. Kelima data tersebut menggunakan diksi gak, yang merupakan bentuk tidak baku dari tidak. Adapun
pada data (25), frasa tersebut merupakan frasa adjektiva yang menjadi sifat dari komunikasi.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uraian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa ungkapan eufemisme dan disfemisme
tidak hanya terjadi dalam ungkapan-ungkapan sastra. Melainkan juga pada ungkapan sehari-hari dan
dalam pembingkaian jurnalistik dan kesehatan. Akan tetapi, ungkapan tersebut dapat terjadi dengan
adanya salah satu faktor yaitu latar belakang pembicara. Pada penelitian kali ini, yang menjadi fokus
pembicara adalah dr. Tirta yang terkenal dengan diksi yang keras dan tegas. Hal tersebut tercermin dalam
kata-katanya yang mayoritas berupa disfemisme. Meski demikian, dalam beberapa konteks ungkapan
yang diujarkannya juga dapat mengandung eufemisme.
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PENGGUNAAN PRONOMINA PADA ANAK TUNAGRAHITA RINGAN
Ira Eko Retnosari
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
ira@unipasby.ac.id
ABSTRAK
Makalah ini memaparkan penggunaan pronomina pada anak tunagrahita ringan. Anak tunagrahita
ringan adalah anak yang memiliki IQ 50 sampai dengan 70. Kemampuan berbahasa anak tunagrahita
ringan di bawah anak normal, tetapi masih memungkinkan untuk ditingkatkan potensinya dalam
berbahasa. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data
penelitian ini adalah satu anak tunagrahita ringan berusia 9;0. Data penelitian ini adalah kata, frasa,
dan kalimat yang mengandung pronomina. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi observasi, pemancingan, perekaman, dan catatan lapangan. Adapun tahap-tahap pengumpulan
data adalah melakukan observasi, merekam tuturan, mentranskrip tuturan, dan memvalidasi data. Dalam
penganalisisan data, digunakan metode padan pragmatik. Prosedur penganalisisan data meliputi
mereduksi data, menginterpretasi data, dan menyimpulkan. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan
bahwa anak tunagrahita ringan telah mampu menggunakan pronomina persona, pronomina kepemilikan,
pronomina penunjuk, dan pronomina penanya.
Kata Kunci: pronomina, anak, tunagrahita ringan
PENDAHULUAN
Salah satu fenomena perkembangan anak adalah anak terlahir secara tidak sempurna sehingga setiap anak
memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan perbedaan tersebut, anak mempunyai kebutuhan khusus
yang harus dipenuhinya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau
perkembangan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik mental-intelektual sosial atau emosional
dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan khusus
(Darmawanti dan Jannah, 2004:15). Dalam penelitian ini, yang dijadikan subjek penelitian adalah anak
berkebutuhan khusus yaitu anak tunagrahita. Tunagrahita atau disebut ketidaksempurnaan mental
merupakan kemampuan mental yang berada di bawah normal (Wardani, 2014:1.11).
Kekurangsempurnaan mental tersebut memerlukan tindakan yang berbeda dari anak lainnya. Senada
dengan pendapat tersebut, Kustawan (2016) mengatakan bahwa anak tunagrahita merupakan anak yang
memiliki intelegensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan
dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan.
Pada umumnya, anak tunagrahita mengalami kesulitan berbahasa. Bunawan dan Yuwati (dalam
Sadjaah 2013:115) menjelaskan perbedaan antara anak-anak tunagrahita dengan anak-anak normal. Anak
tunagrahita dalam hal berbahasa adalah (1) anak-anak tunagrahita tertinggal dalam perkembangan bahasa
apabila dibandingkan dengan anak-anak normal meskipun cara pemerolehannya sama, (2) anak-anak
tunagrahita menunjukkan defisiensi penggunaan konstruksi gramatik dalam berbahasa, (3) anak-anak
tunagrahita kurang dalam menggunakan komunikasi verbal, (4) anak-anak tunagrahita mengalami
kesulitan dalam menghafal konsep-konsep abstrak dan kompleks. Menurut Somantri (2007:104), anak
tunagrahita memiliki keterbelakangan mental yang menunjukkan fungsi intelektual dibawah rata-rata
secara jelas dengan disertai ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan terjadi
pada masa perkembangan.
Tuturan anak tunagrahita ringan menarik untuk dikaji karena berbeda dengan anak normal. Hal
tersebut yang melatarbelakangi pemilihan pronomina pada anak tunagrahita. Pronomina digunakan untuk
mengetahui bentuk objek yang merujuk pada bentuk subjek atau saling berhubungan satu sama lain.
Rahardi (2009:59) berpendapat bahwa pronomina adalah segala kata ganti yang digunakan untuk
menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Sejalan dengan Rahardi. Kridalaksana (2008:76)
mengatakan bahwa pronomina bagian dari kelompok atau jenis yang mewakili nomina. Menurut
Djajasudharma (2010:40), pronomina dapat berfungsi sebagai nomina dan mengganti kedudukan nomina
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kemudian pronomina tersebut harus disesuaikan dengan konteksnya untuk menghindari bentuk rancu atau
ketidakteraturan dalam berbahasa. Secara rinci, Kridalaksana (2008:76-77) membagi pronomina
berdasarkan dua fungsi utama. Pertama, pronomina dari segi hubungan dengan nomina seperti pronomina
intratekstual atau menggantikan nomina dalam suatu wacana dan pronomina ekstratekstual yang berperan
pada pergantian kata benda di luar wacana. Kedua, pronomina dari segi jelas tidaknya suatu referen
seperti pronomina takrif atau referen lebih jelas pada kata benda dan pronomina tak takrif atau tidak
merujuk pada suatu kata benda. Pada umumnya, fungsi pronomina adalah menyatakan objek penderita
atau objek penyerta. Fungsi tersebut lebih menunjukkan makna yang terdapat pada suatu objek sehingga
terlihat jelas apa yang digunakan.
Tuturan anak tunagrahita ringan memiliki perbedaan dengan anak normal. Spancer (dalam
Sumaryanti, 2010:32) meneliti anomali otak anak tunagrahita. Dalam penelitiannya, anak tunagrahita
menunjukkan abnormalitas di bagian otak. Abnormalitas tersebut berbeda dengan anak normal. Anak
tunagrahita memiliki otak lebih kecil daripada anak normal. Dari pendapat Spancer, Chaer (2010:117)
menjelaskan otak mempunyai bagian yang disebut dengan konteks serebri (permukaan otak) yang
memiliki fungsi kortikal. Fungsi kortikal terkait dengan memori atau ingatan, emosi, isi pikiran, persepsi,
organisasi gerak dan aksi, dan fungsi bicara (bahasa). Otak juga mempunyai hemisfer kanan dan hemisfer
kiri. Fungsi bicara atau bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri. Hemisfer kiri memiliki peran dalam bicara,
bahasa, dan fungsi ingatan yang bersifat verbal. Namun pada praktiknya, hemisfer kiri tetap memerlukan
hemisfer kanan dalam upaya membentuk lagu kalimat, prosidi, emosi, serta isyarat-isyarat bahasa pada
pembicaraan seseorang.
Anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam merangkai kata-kata sehingga sulit mencapai
berbagai tujuan komunikatif. Hal tersebut dapat dilihat dari tuturan yang dihasilkan. Pada umumnya, anak
tunagrahita mengalami defisit tuturan. Defisit tuturan dapat dilihat dari kekurangsempurnaan ujaran
dalam penggunaan bahasa berdasarkan maksud dan tujuan yang diujarkan sehingga sulit dipahami mitra
tutur. Hal itu tampak pada tuturan V seperti di bawah ini.
V: Mama tepon papa, yo?
P: Kapan?
V: Ya, aku tepon papa, yo!
P: Kapan? Jemput kapan?
V: Betok.

V: Mama, aku telepon papa, ya?
P: Kapan kamu telepon papa?
V: Aku telepon papa ya, Ma!
P: Kapan? Papa dijemput kapan?
V: Besok.

Apabila dicermati, tuturan yang dihasilkan V di atas tidak dapat dipahami jika tidak disertai
konteks. Tuturan di atas tampak bahwa V menunjukkan pronomina persona pertama tunggal yaitu aku
Pada tuturan V di atas, V belum mampu memproduksi bunyi [s] pada tengah kata, V belum mampu
melafalkan kata besok dengan sempurna. Selain itu, tuturan V juga mengalami defisit kata. Defisit kata
ditunjukkan V pada kalimat Mama tepon (telepon) papa, yo? Tuturan tersebut terlihat taksa karena yang
menelepon mama atau V. Berdasarkan konteks pertuturan, V berkeinginan menelepon papanya. Akan
tetapi, tuturan V menunjukkan seolah-olah P sedang menelepon papanya. Defisit kata yang ditunjukkan V
adalah penghilangan kata aku sebagai subjek yang melakukan pertuturan. Pada anak tunagrahita ringan,
biasanya kemampuan memproduksi kata masih terbatas. Hal itu tampak pada kemampuan V saat bertutur
kepada P hanya menggunakan kata-kata yang singkat.
Berdasarkan contoh di atas, Anggraeni (2014) pernah melakukan penelitian tentang anak
tunagrahita terkait realisasi dan variasi pelafalan. Dalam temuannya, anak tunagrahita masih belum
menunjukkan kesempurnaan dalam pelafalan kata, frasa, dan kalimat. Ketidaksempurnaan pelafalan
seperti bunyi [k] berhadapan dengan bunyi [ə], bunyi [k] tidak dilafalkan.
Tuturan anak tunagrahita di atas membuktikan bahwa tuturannya masih mengalami defisit. Hal
itu menunjukkan bahwa tuturan anak tunagrahita berbeda dengan anak normal. Pada anak normal, anak
sudah mampu memproses, memahami, dan menggunakan bahasa dengan baik untuk mencapai berbagai
tujuan komunikatif. Hal itu berbanding terbalik pada anak tunagrahita. Dalam penelitian ini, yang
dijadikan subjek penelitian adalah anak tunagrahita ringan. Wardani (2008:9) mengatakan bahwa
kematangan belajar anak tunagrahita baru dicapai sesuai dengan berat dan ringannya kelainan. Hal
tersebut yang melatarbelakangi dipilih anak tunagrahita ringan sebagai subjek penelitian karena
diharapkan dapat memperoleh data sebanyak-banyaknya.
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Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anak tunagrahita ringan berusia 9;0. Anak
tunagrahita ringan berusia 9;0 dipilih karena pada usia 9,0 dan 12;0 kematangan belajar anak retardasi
mental baru dapat dicapai sesuai dengan kondisi berat dan ringannya kelainan (Wardani, 2008:9).
Meskipun anak tunagrahita mengalami hambatan dalam memproduksi tuturan, anak-anak tunagrahita
ringan masih memungkinkan untuk ditingkatkan potensinya dalam berbahasa. Anak tunagrahita ringan
masih dapat dididik untuk menggunakan tuturan bahasa dengan baik. Fenomena perkembangan bahasa
anak pada tunagrahita ringan tersebut perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini berfokus pada tuturan,
khususnya penggunaan pronomina. Pada umumnya, anak tunagrahita ringan penggunaan pronominanya
berbeda dengan anak normal. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada pronomina.
METODOLOGI
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan pronomina pada anak tunagrahita ringan. Metode
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu satu anak tunagrahita ringan berusia
9;0 (selanjutnya disingkat V). Pemilihan usia 9;0 karena anak memeroleh bahasa pertama secara
sempurna sekitar usia 5;0 (Steinberg, Nagata, dan Aline, 2001:3-27; Harley, 2008:104). Akan tetapi,
bahasa yang dipahami dan diproduksi S masih mengalami kekurangsempurnaan pelafalan dan defisit
kata. Hal tersebut dapat dibuktikan S saat berusia 9;0 masih ada beberapa pelafalan bunyi yang kurang
sempurna dan mengujarkan kata-kata dengan menghilangkan beberapa kata. Data penelitian ini berupa
tuturan berbentuk kata, frasa, dan kalimat yang mengandung pronomina. Tuturan tersebut diambil ketika
berinteraksi dengan peneliti, guru, terapis, dan teman sebayanya.
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, pemancingan,
perekaman, dan catatan lapangan. Adapun tahap-tahap pengumpulan data adalah melakukan observasi,
merekam tuturan, mentranskrip tuturan, dan memvalidasi data. Prosedur penganalisisan data dalam
penelitian ini meliputi mereduksi data, menginterpretasi data, dan menyimpulkan. Dalam penganalisisan
data, digunakan metode padan. Metode padan yaitu metode yang alat penentunya berasal dari luar bahasa
yang bersangkutan. Untuk menganalisis tuturan, digunakan padan pragmatik. Padan pragmatik
mengidentifikasi satuan kebahasaan yang timbul ketika penutur bertutur dengan mitra tutur. Reaksi yang
timbul saat bertutur diidentifikasi berdasarkan kontekstual.
ANALISIS
Analisis penelitian ini berupa deskripsi penggunaan pronomina pada anak tunagrahita ringan, yaitu
pronomina persona, pronomina kepemilikan, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Berikut
pemaparan analisis data.
1. Penggunaan Pronomina Persona
Moeliono (1997:172) mengatakan bahwa pronomina persona adalah pronomina yang dipakai untuk
mengacu ke orang. Pronomina dapat mengacu pada diri sendiri (persona pertama), mengacu pada orang
yang diajak bicara (persona kedua), atau mengacu pada orang yang dibicarakan (persona ketiga).
Penggunaan pronomina pada anak tunagrahita ringan difokuskan pada penggunaan (1) pronomina
persona pertama dan (2) pronomina persona kedua. Pronomina persona menunjuk peran lawan tutur
dalam peristiwa pertuturan, seperti penutur, topik pembicaraan, dan entitas yang lain. Pronomina persona
dipengaruhi oleh peran penutur dan mitra tutur dalam peristiwa bahasa. Peran penutur dan mitra tutur
dikategorikan sebagai berikut (1) persona pertama, yakni acuan penutur yang melibatkan dirinya baik
dirinya sendiri atau kelompok, seperti aku, saya, kami, dan kita; (2) persona kedua, yakni acuan penutur
kepada mitra tutur atau kelompok saat bersama penutur, seperti kamu, kau, engkau, kalian, dan saudara.
Di lain sisi, Muslich (2010:78) menjelaskan pronomina orang dapat mengacu pada tiga kategori yaitu
mengacu kepada diri sendiri (pronomina pertama), mengacu pada orang yang ikut bertutur (pronomina
kedua), dan mengacu orang di luar pertuturan (pronomina ketiga). Penggunaan pronomina persona V
dijelaskan sebagai berikut.
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Data 1
Konteks: V sedang bermain berjualan dengan R di kamar. Kemudian, V menawarkan barang
dagangannya kepada P, tetapi P kurang mendengar tuturan V. Akhirnya, P bertanya kepada V.
Data
Interpretasi
P:
(a)
Apa?
P:
Apa, mama tidak mendengar?
V:
(b)
Batu, batu.
V:
Es batu, Ma.
P:
(c)
Batu, yak apa se?
P:
Kok, batu?
V:
(d)
(tertawa)
V:
(tertawa)
P:
(e)
Jual apa?
P:
Kamu menjual apa?
V:
(f)
Aku mau, mau batu-batu.
V:
Aku sedang menjual es batu.

Pada data (1) di atas, terdapat pronomina persona pertama. Pronomina persona pertama
ditunjukkan V pada (f) yaitu Aku mau, mau batu-batu. Kata aku mengacu pada persona pertama tunggal.
Kata aku merupakan bentuk pronomina persona pertama tunggal yang digunakan V untuk menyebutkan
dirinya sendiri. Tuturan V tersebut mengalami defisit kata. Tuturan V sebenarnya ingin bertutur Aku
sedang menjual es batu karena V sedang bermain berjualan es batu bersama R (adik V). Karena
keterbatasan perbendaharaan kata, tuturan V tersebut menjadi kurang sempurna.
Selain penggunaan pronomina persona pertama, tuturan V juga menunjukkan penggunaan
pronomina persona kedua. Berikut tuturan V yang menunjukkan pronomina persona kedua.
Data 2
Konteks: P, R, dan V sedang berada di kamar tidur. Saat itu, pertuturan terjadi pada malam hari dan
menjelang tidur. Tiba-tiba, V bertutur seperti berikut.
Data
Interpretasi
V:
(a)
Doa dulu, Len. (melihat R)
V:
Berdoa dahulu, Rena. (melihat R)
R:
(b)
Ndak mau. Kamu dulu, Kak.
R:
Kakak dahulu yang berdoa.
V:
(c)
Kamu. (berbicara dengan intonasi V:
Kamu. (berbicara dengan intonasi tinggi)
tinggi)
P:
(d)
Sudah gak usah tengkar. Doa P:
Kalian jangan bertengkar. Ayo, berdoa
bareng. (melihat V dan R)
bersama. (melihat V dan R)

Pada data (2) di atas, terdapat pronomina persona kedua. Pronomina persona kedua ditunjukkan
V pada (c) yaitu kamu. Kata kamu mengacu pada persona kedua tunggal. Selain itu, kata kamu merupakan
bentuk pronomina yang digunakan V untuk menyebutkan seseorang yang berada atau ikut dalam
pertuturan atau mitra tutur.
2. Penggunaan Pronomina Kepemilikan
Pronomina kepemilikan digunakan penutur untuk mengganti nama orang. Pronomina kepemilikan adalah
kata ganti yang menggantikan kata kepemilikan. Berikut tuturan V yang menunjukkan pronomina
kepemilikan.
Data 3
Konteks
Pertuturan G bersama V dan A terjadi di dalam kelas saat jam istirahat. G berdiri di meja V. G melihat
buku tema di meja belajar V dan G mengambil diberikan kepada A. Kemudian, G, A, dan V memulai
pertuturan.
Data
Interpretasi
G:
(a)
Ver, ini bukunya siapa?
G:
Verda, buku siapa ini?
V:
(b)
Bukuku.
V:
Bukuku.
G:
(c)
Lo, bukunya Verda apa G:
Buku Verda atau Audrey?
Audrey?
A:
(d)
(Menunjuk buku yang
A:
(Menunjuk buku yang dipegang G) Bukuku itu.
dipegang G) Bukuku itu.

Data (3) di atas terdapat pronomina kepemilikan yang ditunjukkan pada (b). Bentuk pronomina
kepemilikan ditunjukkan A pada (b) yaitu -ku pada kata bukuku. Kata -ku pada data (b) muncul karena
respons dari pertanyaan G pada (a) yaitu Ver, ini bukunya siapa? Tuturan V tidak menunjukkan defisit
kata karena jawaban yang diberikan V sesuai yang diharapkan G.
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Penggunaan pronomina kepemilikan juga ditunjukkan pada data (4) berikut ini.
Data 4
Konteks: P duduk santai di atas tempat tidur. Beberapa menit kemudian, V masuk kamar tidur dan
melakukan pertuturan dengan P.
Data
Interpretasi
V:
(a)
Ma, ini lo tasmu. (memberikan V:
Ma, ini tasnya Mama.
(memberikan tas
tas kepada P)
kepada P)
P:
(b)
Iya, gak papa taruh situ. (jari P:
Letakkan di situ. (jari tangan menunjuk tempat
tangan menunjuk tempat V
V meletakkan tas)
meletakkan tas)
V:
(c)
(meletakkan tas sesuai dengan V:
(meletakkan tas sesuai dengan tempat yang
tempat yang ditunjuk P)
ditunjuk P)

Data (4) di atas terdapat pronomina persona kedua tunggal. Persona kedua tunggal ditunjukkan V
pada (a) yaitu tasmu. Bentuk -mu yang ditunjukkan V merujuk kepada mitra tutur yang diajak berbicara.
Mitra tutur tersebut yaitu P. Bentuk -mu dituturkan V kepada P bersifat tidak formal karena ia sudah
mengenal akrab dengan mitra tutur. Tuturan V tidak menunjukkan defisit kata. Pada tuturan Ma, ini lo
tasmu, P memahami tuturan V karena sudah jelas. Kemudian, tuturan V pada (a) yaitu Ma, ini lo tasmu
sudah menunjukkan kalimat dan produktivitas kata. Kalimat ditunjukkan pada kehadiran subjek dan
predikat. Produktivitas kata ditunjukkan pada penggunaan nomina benda tas. Biasanya, V hanya
menggunakan kata penunjuk untuk menunjukkan nomina benda.
3. Penggunaan Pronomina Penunjuk
Pronomina penunjuk merupakan penunjuk pertuturan dalam kegiatan bertutur. Pronomina penunjuk juga
dapat dilihat dari penggunaan kata benda yang merujuk pada penunjuk. Bentuk pronomina penunjuk
adalah sini, sana, dan situ. Bentuk tersebut dapat digabungkan dengan kata depan atau preposisi di, ke,
dan dari menjadi di sana, di situ, di sini, ke sana, ke situ, ke sini, dan dari sana, dari situ, dan dari sini.
Selain itu, pronomina penunjuk juga terdapat seperti ini dan itu. Penggunaan pronomina penunjuk V
dijelaskan sebagai berikut.
Data 5
Konteks: pertuturan P dan V terjadi di depan kamar tidur. P memerintah V untuk meletakkan sepatu di
dalam rak sepatu, tetapi V meletakkan di depan pintu teras.
Data
Interpretasi
P:
(a)
Ayo, diambil sepatu itu!
A:
Ayo, ambil sepatu itu!
V:
(b)
Emo, mama. Ya Allah, Ma…ndak V:
Tidak mau mama. Ya Allah, Ma …jangan
bole ene, Ma. (Mengambil sepatu
menyuruh lagi, Ma. (Mengambil sepatu dan
dan meletakkan di depan pintu)
meletakkan ke depan pintu) Letakkan di sini
Talo tini wes.
saja.
P:
(c)
Lo, enggak ayo taruh depan!
A:
Ayo, letakkan sepatu itu di depan!

Data (5) di atas terdapat pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk ditunjukkan V pada (b) yaitu
Tini (sini) ae wes. Pronomina penunjuk merupakan penunjuk pertuturan dalam kegiatan bertutur. Bentuk
pronomina penunjuk diantaranya adalah sini, sana, dan situ. Pronomina penunjuk juga diperlihatkan V
pada kata Tini (sini). Kata tini (sini) merupakan rujukan dari tuturan sebelumnya kepada P untuk
meletakkan sepatu sesuai dengan keinginannya. Tuturan yang ditunjukkan V tidak mengalami defisit
kata. V sudah menguasai bentuk sini untuk menunjukkan penunjuk. Akan tetapi, tuturan V pada (b) masih
menunjukkan kekurangsempurnaan pelafalan. Kekurangsempurnaan pelafalan ditunjukkan pada kata tini
yaitu bunyi [t] seharusnya dilafalkan [s].
4. Penggunaan Pronomina Penanya
Pronomina penanya adalah suatu tindakan yang dilakukan penutur kepada mitra tutur agar memberikan
informasi atau penjelasan tentang suatu hal. Alwi (2003:265) berpendapat pronomina penanya adalah
pronomina yang digunakan untuk menandai sebuah pertanyaan. Penanda yang digunakan yaitu siapa,
apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Penggunaan pronomina penanya V sebagai berikut.
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Data 6
Konteks: V sedang menulis di atas tempat tidur. Tiba-tiba, R menuju ke V. R mulai mengganggu V. Akan
tetapi, V melarang R untuk tidak mengganggunya ketika menulis.
Data
Interpretasi
V:
(a)
E…he tayo he tayo. (bernyanyi V:
Bernyanyi kutipan syair lagu bus tayo.
lagu bus tayo)
(bernyanyi lagu bus tayo)
R:
(b)
(Mendekati V)
R:
(berjalan mendekati V)
V:
(c)
Oh, tek, Lena, ambilno emmm V:
Sebentar, Rena, ambilkan bola! (menunjuk
ambilno ini lo! (menunjuk sebuah
bola) Itu apa?
benda) Itu apa, itu apa?
R:
(d)
Bola.
R:
Bola.

Data (6) di atas tampak tuturan V menunjukkan pronomina penanya. Pronomina penanya
ditunjukkan V pada (c) yaitu itu apa, itu apa? Kata apa digunakan V sebagai penunjuk penggunaan
pronomina penanya. Kata apa ditujukan kepada V untuk menanyakan suatu benda yang ada di sekitarnya
kepada R. Tuturan V mengalami defisit kata. Defisit kata ditunjukkan pada V pada (c) yaitu
menghilangkan kata bola. Tuturan tersebut mengalami defisit sehingga V bertanya kepada R. Pada data
(6), V sudah dapat menggunakan kalimat. Kata yang ditunjukkan V menunjukkan kalimat tunggal.
Meskipun V sudah dapat bertutur berupa kalimat, V terlihat masih menunjukkan kekurangsempurnaan
pelafalan yaitu bunyi [l] pada kata Lena seharusnya dilafalkan [r] Rena.
Berdasarkan analisis data di atas, dapat dipaparkan sebagai berikut. Pada pronomina persona, V
dapat menggunakan persona pertama tunggal. Pronomina kepemilikan ditunjukkan pada V dengan
menggunakan bentuk -ku dan -mu. Pada pronomina penunjuk, V dapat menggunakan kata sini. Dalam
menggunakan preposisi, V belum mampu memproduksi preposisi sehingga pronomina penunjuk yang
dituturkan V mengalami defisit preposisi. Pada pronomina penanya, V dapat menggunakan penanda
tanya yaitu apa.
Penelitian tentang anak tunagrahita pada tahap perkembangan kognitif pernah dilakukan Rosmiati
(2019). Hasil temuan data menunjukkan bahwa (1) pemerolehan fonologis, yakni pelafalan bunyi [r] dan
[z] masih sulit; (2) pemerolehan morfologis, yaitu pembentukan kata, seperti morf, morfem, dan kata
sudah tampak pada tuturan; (3) pemerolehan sintaksis, yaitu pola kalimat sederhana S-P-O, S-P-K, K-P-S,
dan terdapat kalimat perintah. Penelitian Rosmiati memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu V
belum mampu memproduksi bunyi [r]. Selain itu, tuturan V masih didominasi dengan penggunaan kata
yang minim. V masih kesulitan untuk menuturkan kalimat karena keterbatasan perbendaharaan kata.
Artikel tentang tunagrahita ringan pernah ditulis oleh Astuty (2019). Hasil temuan artikel tersebut
adalah (1) produktivitas kata berupa nomina, verba, kata tugas, adjektiva, numeralia, dan adverbia; (2)
produktivitas frasa berupa frasa preposisional, nominal, verbal, numeral, pronominal, adjektival, dan
konjungsional; (3) produktivitas kalimat berupa kalimat tunggal; dan (4) rerata panjang ujaran adalah
6,94. Temuan tersebut diambil dari 13 anak yang mengalami tunagrahita ringan. Penelitian Astuty
memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu V sudah dapat menggunakan produktivitas kata berupa
nomina, verba, adjektiva, numeralia, dan adverbia. Perbedaan hasil temuan kesatu penelitian tersebut
dengan penelitian ini adalah V belum dapat memproduksi kata tugas.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data penggunaan pronomina pada anak tunagrahita ringan, V sudah dapat
menggunakan pronomina persona pertama dan kedua tunggal, pronomina kepemilikan, pronomina
penunjuk, dan pronomina penanya. Pada pronomina persona, V mampu menggunakan bentuk tunggal
seperti aku dan kamu. Pronomina kepemilikan ditunjukkan V pada bentuk -ku dan -mu. Pronomina
penunjuk yaitu pada kata sini. Sementara itu, pronomina penanya ditunjukkan pada kata apa.
Selain temuan pronomina, tuturan V masih menunjukkan kekurangsempurnaan pelafalan kata.
Kekurangsempurnaan pelafalan tersebut, yaitu bunyi [s] menjadi [t], kata besok menjadi betok, kata sini
menjadi tini. Selain itu, bunyi [r] menjadi [l] seperti pada kata Rena menjadi Lena. Tuturan V juga
mengalami defisit kata yakni menghilangkan kata atau huruf sehingga kalimat kurang jelas seperti pada
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kata batu seharusnya es batu, penggunaan preposisi sini seharusnya di sini. Keterbatasan kosakata V
menyebabkan terjadinya defisit.
DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, Debby Yuwita. (2004). Tuturan pada Anak Penyandang Tunagrahita Taraf Ringan, Sedang,
dan Berat (Kajian Fonologi). Bandung: Jurnal Linguistik. Agustus No 1.
Alwi, Hasan, dkk. (2003). Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
Astuty. (2019). Produktivitas Tuturan Anak-anak Tunagrahita Ringan di Sekolah Dasar Inklusi.
Magelang: Ijeal. Oktober Vol. 3 Nomor 1, Hal. 269–275.
Chaer, Abdul. (2010). Psikolinguistik. Jakarta: Rineka Cipta.
Darmawanti, Ira dan M. Jannah. 2004. Tumbuh Kembang Anak Usia Dini dan Reaksi Dini pada Anak
Berkebutuhan Khusus. Surabaya: Insight Indonesia.
Djajasudarma, F. (2010). Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian. Bandung: Refika
Aditama.
Harley, Trevor A. (2008). Psychology of Language. Canada: Psychology Press.
Kustawan, D. (2016). Bimbingan dan Konseling bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Jakarta Timur: Luxima
Metro Media.
Kridalaksana, Harimurti. 2008. Kamus Linguistik: Edisi keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Muslich, Mansur. (2010). Tata Bentuk Bahasa Indonesia Kajian ke Arah Tata Bahasa Deskriptif. Jakarta:
Bumi Aksara.
Rahardi, Kunjana R. (2009). Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Erlangga.
Rosmiati. (2019). Pemerolehan Bahasa Indonesia pada Anak Tunagrahita pada Tahap Perkembangan
Kognitif. Malang: Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran. Februari Vol 13 Nomor 1, hal.
8-15.
Sadja'ah, Edja. (2013). Bina Bicara, Persepsi Bunyi dan Irama. Bandung: Refika Aditama.
Somantri, S. (2007). Psikologi Anak Luar Biasa. Bandung: Refika Aditama.
Steinberg, D.D., Nagata, H., dan Aline, D.P. (2001). Psycholinguistic Language Mind and World.
London: Longman.
Sumaryanti, dkk. (2010). Pengembangan Model Pembelajaran Jasmani Adaptif untuk Optimalisasi Otak
Anak Tunagrahita. Yogyakarta: Jurnal Pendidikan. Mei Vol 40 Nomor, Hal. 29-44.
Wardani, I.G.A.K. (2008). Pengantar Pendidikan Luar Biasa. Jakarta: Universitas Terbuka.
Wardani. (2014). Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Jakarta: Universitas Terbuka.
Biodata:
a. Nama Lengkap
b. Institusi/Universitas
c. Alamat Surel
d. Pendidikan Terakhir
e. Minat Penelitian

: Ira Eko Retnosari
: Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
: ira@unipasby.ac.id
: S-2, Pendidikan Bahasa dan Sastra
: linguistik

173

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar, 18-20 Agustus 2021

PERBEDAAN ANTARA PERSEPSI BUNYI DAN PRODUKSI UJARAN FONOLOGIS
PADA PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA ANAK
Jayanti Monica Gulo
Universitas Indonesia
Jayanti.monica@ui.ac.id
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus yang berupa analisis persepsi bunyi dan produksi ujaran
fonologis pada bahasa pertama yang dilakukan oleh Adzriel, seorang anak berumur 20 bulan yang pada
saat menyebutkan nama-nama hewan, ditemukan adanya perbedaan antara apa yang diproduksi Adzriel
dengan apa yang dipersepsikannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana
perbedaan antara persepsi dan produksi ujaran fonologis Adzriel serta untuk menjelaskan faktor apa saja
yang memengaruhi perbedaan persepsi dan produksi tersebut. Teori utama yang digunakan dalam
penelitian ini mengacu pada Rowland (2014) dengan pendekatan empiricist oleh Jean Piaget. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil
penelitian, ditemukan bahwa perbedaan persepsi dan produksi ujaran pada umumnya terjadi karena
Adzriel belum mampu memproduksi beberapa konsonan yang dipengaruhi oleh pembentukan alat ucap
dan filter auditori. Selain itu, pengaruh dari babbling, motherese dan baby talk masih terbawa hingga
sekarang sehingga persepsi yang didasarkan pada imitasi sang ibu berbeda dengan ujaran yang
diproduksi Adzriel seperti ‘Kucing’ [kuʄiŋ] menjadi [meommeom].
Kata Kunci: Pemerolehan Bahasa Anak, Persepsi, Produksi Ujaran, Psikolinguistik, Fonologi
PENDAHULUAN
Pemerolehan bahasa merupakan suatu proses kompleks yang dilalui manusia dimulai dari saat ia kecil.
Pemerolehan bahasa adalah proses ketika anak memperoleh dan melakukan tinjauan pada bahasa
pertamanya (Schutz, 2007). Pada umumnya anak akan memperoleh bahasa pertama terlebih dahulu yang
didukung oleh berbagai faktor dan diikuti dengan bahasa kedua dan seterusnya. Proses pemerolehan
bahasa ini dimulai dari persepsi terhadap bunyi hingga produksi ujaran. Namun pada proses produksi
ujaran, sering terjadi kesalahan bunyi yang didasari dari persepsi dan produksi ujaran fonologis yang
dihasilkan anak. Rowland (2014) mengungkapkan bahwa kesalahan produksi bunyi awam ditemui dalam
proses persepsi hingga produksi bahasa.
Perbedaan persepsi dan produksi bunyi ini ditemukan dapat ditemukan dalam banyak kasus
sebagai salah satu proses belajar dalam pemerolehan bahasa anak. Salah satunya adalah dalam kasus
Adzriel. Ia adalah seorang anak yang berumur 20 bulan dan sedang berada dalam tahap pemerolehan
bahasa pertama. Dalam kesehariannya, ia diajarkan bahasa daerah Jambi oleh ibu dan ayahnya, serta
memiliki ketertarikan yang lebih terhadap hewan. Ia sering menunjuk foto atau bentuk fisik hewan dan
dijawab dengan ujaran penamaan hewan oleh ibunya. Kejadian ini terjadi berulang-ulang sehingga
mencapai tahap imitasi, yang memungkinkan Adzriel mulai dapat memproduksi ujaran nama-nama
hewan melalui apa yang diujarkan ibunya. Dalam penyebutan nama-nama hewan, ibunya menggunakan
penamaan sesuai dengan bahasa Indonesia yang juga digunakan dalam penamaan hewan dalam bahasa
daerah Jambi. Berdasarkan video kompilasi yang sering direkam ibunya ketika melakukan imitasi
penyebutan nama-nama hewan, ditemukan fakta bahwa apa yang diproduksi Adzriel berbeda dengan apa
yang dipersepsikannya. Oleh karena itu, peneliti mengangkat topik hubungan persepsi dan produksi
ujaran fonologis pada bahasa pertama anak pada Adzriel sebagai studi kasus dengan tujuan untuk
menemukan bagaimana perbedaan antara persepsi dan produksi ujaran fonologis Adzriel serta untuk
menjelaskan faktor apa saja yang memengaruhi perbedaan persepsi dan produksi tersebut.
Penelitian pemerolehan bahasa pertama anak ini ditinjau berdasarkan sudut pandang
psikolinguistik yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses mental yang dilalui manusia
dalam berbahasa yang kemudian terbagi menjadi empat topik kajian, yang pertama adalah komprehensif
yang mencakup persepsi, lalu yang kedua adalah produksi ujaran, diikuti oleh landasan biologis dan
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neurologis, lalu pemerolehan bahasa (Dardjowidjojo, 2005). Fokus kajian adalah hubungan antara
persepsi dan produksi ujaran fonologis yang didasari oleh imitasi melalui pendekatan empiricist oleh Jean
Piaget yang merupakan perkembangan dari behaviorisme. Empiricist memandang bahasa sebagai sesuatu
yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta melibatkan faktor internal dan eksternal
anak, khususnya peran kognitif dan intelektualitas, faktor eksternal seperti peran orang tua atau orang
yang ikut merawat anak dalam membantu mereka memecahkan kode (Heidar, 2012). Dalam pendekatan
ini, perkembangan kognitif dan intelektualitas anak patut dipertimbangkan, terlebih terhadap produksi
ujaran yang sebelumnya didahului oleh persepsi. Dalam perkembangan pemerolehan bahasa pertama,
anak membutuhkan beberapa kemampuan dan aspek penting baik internal maupun eksternal.
Aspek-aspek yang dibutuhkan anak dalam proses perkembangan bahasa pertama mencakup fungsi otak
dan lingkungan. Ketika belajar berbicara, anak pada tahun pertamanya akan melalui tiga tahap, yang
pertama adalah belajar untuk mengidentifikasi bunyi yang bermakna yang ada dalam bahasanya (proses
identifikasi bunyi ini masuk dalam tahap persepsi ujaran), yang kedua adalah bagaimana peta ujaran
membentuk unit-unit makna di kognisinya serta yang terakhir adalah ketika anak dapat belajar untuk
memproduksi ujaran dengan menirukan bunyi-bunyian tersebut melalui mulut, lidah dan vocal chords
(Rowland, 2014). Mengingat tiga tahapan ini saling berhubungan, maka dapat disimpulkan untuk
mencapai tahap produksi bahasa maka persepsi berperan penting dan tidak lepas dari proses kognisi
dalam otak anak. Selain itu, dalam pemerolehan bahasa pertama anak, ujaran tidak hanya terbentuk dari
bunyi-bunyian yang mengalir secara terus-menerus. Bunyi-bunyian ini terbentuk dari ribuan unit bunyi
dang kemudian dikombinasikan untuk membentuk suku kata dan kata. Dalam hal ini, aspek fonologi
berperan penting dalam proses pembentukan bunyi. Fonologi adalah salah satu cabang ilmu linguistik
yang membahas tentang bunyi, dan fonem adalah unit terkecil dari bunyi yang memperlihatkan perbedaan
makna dalam suatu bahasa. Clark dan Clark (1977) yang dikutip dalam Dardjowidjojo (2005)
menjelaskan bahwa terdapat tiga tahap dalam pemrosesan persepsi dan bunyi, yaitu tahap auditori, tahap
fonetik, dan yang terakhir adalah tahap fonologis.
Dari persepsi, anak akan memproduksi ujaran melalui beberapa tahap perkembangan (melibatkan
aspek internal termasuk fisik dan kecerdasan serta dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungannya)
yang kemudian dirumuskan menjadi beberapa tahapan pemerolehan bunyi vokal oleh Vihman (1996)
yang dikutip dalam Rowland (2014) yang mencangkup vokalisasi reflektif pada 2 bulan pertama, cooing
dan tertawa pada 4 bulan pertama, voice play, dan babbling mulai dari usia 7 bulan. Dalam proses
babbling menuju produksi ujaran utuh, anak mulai mampu merumuskan urutan konsonan dan vokal.
Setelah itu, diatas 7 bulan anak mulai mampu mengujarkan satu kata yang pada umumnya merupakan
nama, lalu diikuti oleh tahap ujaran holofrastik (holophrastic) atau tahap satu kata, kemudian tahap ujaran
telegrafik (telegraphic) saat anak mulai mampu memproduksi 2-3 kata pada umur 2 tahun dan barulah
berkembang ke pemerolehan morfem (Steinberg dan Sciarini, 2006). Dalam memproduksi ujaran,
anak-anak pada umumnya akan melakukan kesalahan atau error. Kesalahan tersebut dipengaruhi oleh
beberapa masalah yaitu masalah dalam persepsi (kesalahan ucapan karena salah memersepsikan), terdapat
masalah dalam artikulasi, batasan-batasan universal dan sebagai sebuah proses belajar pada saat anak
mencoba untuk menyelesaikan persoalan (Rowland, 2014).
Proses pemerolehan bahasa pertama pada anak dipengaruhi pula oleh beberapa faktor
pendukungnya. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi pemerolehan bahasa pertama anak
diantaranya adalah lingkungan fisik seperti material yang ada di sekitarnya (benda-benda dengan bentuk
fisik yang menarik perhatian anak seperti hewan dan mainan), lingkungan sosial (keluarga, orang tua dan
tetangga), sumber fisik dan ekonomi, dan motivasi. Selain itu, faktor lain seperti motherese baby talk dan
imitasi juga memengaruhi produksi ujaran anak (Mukalel, 2003 dalam Sudartinah. 2008). Penelitian studi
terkait sebelumnya juga dilakukan oleh Renner (2017) dalam disertasinya yang meneliti tentang produksi
ujaran dan persepsi anak yang dibagi menjadi tiga bagian pembahasan, yaitu kombinasi EEG dan
eye-tracking yang fokus pada stimuli visual dan auditori, kapasitas fonologis dan hubungannya dengan
jumlah kosakata dan yang terakhir adalah pengaruh kapasitas fonologis dan leksikal anak terhadap
rekognisi kata. Selain Renner, penelitian serupa juga dilakukan oleh Vitevitch & Luce (2016) yang
meneliti tentang efek lingkungan fonologis terhadap persepsi dan produksi ujaran. Vitevitch & Luce
mengungkapkan bahwa efek lingkungan fonologis yang berupa bunyi-bunyian yang mirip diaktivasi
dalam memori manusia selama proses persepsi hingga produksi ujaran. Meskipun serupa, namun terdapat
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beberapa perbedaan antara studi yang dilakukan peneliti dengan studi Renner (2017) dan Vitevitch &
Luce (2016) yang terletak pada perbedaan pendekatan, teori dan sumber data.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode case study atau studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode ini
dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan bagaimana perbedaan antara
persepsi dan produksi ujaran fonologis pada kasus Adzriel (20 bulan) serta untuk faktor apa saja yang
mempengaruhi perbedaan persepsi dan produksi tersebut. Korpus data yang digunakan adalah transkripsi
fonetik nama-nama hewan yang diambil dari kompilasi video yang direkam ibu Adzriel ketika ia
melakukan imitasi menyebutkan nama-nama hewan tersebut yang juga dapat diakses melalui tautan
berikut: https://youtu.be/9rKvDb5jaKs. Analisis data diadaptasi dari penelitian Vihman (2015) terkait
peran perspektif dalam perkembangan fonologi anak. Adapun tahapan tersebut dirumuskan menjadi: 1)
memetakan dan mengategorikan struktur data berdasarkan selected target words atau persepsi yang
ditargetkan dan child form atau produksi ujaran yang dihasilkan anak ke dalam tabel.. 2) melihat
bunyi-bunyi yang dihasilkan dan mengategorikannya ke dalam ragam vokal dan konsonan, 3)
menjelaskan bagaimana anak memersepsikan apa yang didengarnya serta bagaimana produksi ujaran
fonologis yang dihasilkan.
ANALISIS
Pada bagian ini, hasil dari analisis data yang berupa transkripsi fonetik dari ujaran nama-nama hewan
yang dituturkan Adzriel melalui peniruan (imitasi) dari ibunya menunjukkan terdapat perbedaan antara
persepsi yang mengacu pada target kata dan produksi ujaran yang diucapkan Adzriel. Perbedaan tersebut
kemudian dianalisis dan dijelaskan untuk melihat bagaimana hubungan antara persepsi yang ditargetkan
dan produksi ujaran yang dihasilkan serta faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Berikut
analisis dan pembahasan perbedaan persepsi dan produksi ujaran Adzriel:
Tabel 1. Target Bunyi yang Dipersepsikan dan Ujaran yang Diproduksi Adzriel
No.

Target

Bentuk yang diucapkan anak

1

Cicak [ʄiʄak]

[ʄiʄa?]

2

Kucing [kuʄiŋ]

[meommeom]

3

Bebek [bebek]

[bebe?]

4

Kupu-kupu [kupukupu]

[pupu]

5

Anjing [anʄiŋ]

[aʄin]

6

Laba-laba [labalaba]

[baba]

7

Burung [buruŋ]

[buwuŋ]

8

Panda [panda]

[dada]

9

Ayam [ajam]

[jajam]

10

Ular [ular]

[uwan]

● Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh Adzriel:
● Vokal : [a], [i], [u], [e], [o]
● Konsonan: [ʄ], [?], [m], [b], [p], [n], [w], [ŋ], [d], [j]
● Hubungan persepsi nama-nama hewan dari peniruan (imitasi) terhadap bunyi yang diproduksi Adzriel:
1. Persepsi sesuai target = [ʄ I ʄ a k]
Produksi ujaran
= [ʄ I ʄ a ?]
Persepsi ≠ Produksi : [k] → [?]
Persepsi = Produksi : [ʄ], [i], [a]
Perbedaan muncul pada satu konsonan akhir dalam suku kata tertutup [k] menjadi [?]
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2. Persepsi sesuai target = [k u ʄ I ŋ]
Produksi ujaran
= [meommeom]
Persepsi ≠ Produksi : Pada ujaran [kuʄiŋ] (kucing), perbedaan berada pada tataran pada tataran
leksikal karena Adzriel menuturkan leksikal yang berbeda*
3. Persepsi sesuai target = [b e b e k]
Produksi ujaran
= [b e b e ?]
Persepsi ≠ Produksi : [k] → [?]
Persepsi = Produksi : [b], [e]
Pada pengucapan bunyi fonem konsonan akhir dalam suku kata tertutup terdapat perbedaan antara
persepsi dan produksi yaitu pada fonem [k] menjadi [?]
4. Persepsi sesuai target = [k u p u k u p u]
Produksi ujaran
= [Ø Ø p u Ø Ø p u]
Persepsi ≠ Produksi : [k u] → [Ø Ø]
Persepsi = Produksi : [p], [u]
Perbedaan tercermin pada suku kata pertama terbuka [ku] lesap dan digantikan dengan
reduplikasi suku kata terakhir atau syllabic reduplication [p u].
5. Persepsi sesuai target = [a n ʄ i ŋ]
Produksi ujaran
= [a Ø ʄ i n]
Persepsi ≠ Produksi : [n] → [Ø]; [ŋ] → [n]
Persepsi = Produksi : [a], [ʄ], [i]
Perbedaan persepsi dan produksi terjadi pada suku kata terbuka [an] (KV) pertama di mana fonem
[n] menjadi lesap dan pada bunyi nasal [ŋ] berubah menjadi [n].
6. Persepsi sesuai target = [l a b a l a b a]
Produksi ujaran
= [Ø Ø b a Ø Ø b a]
Persepsi ≠ Produksi : [l a] → [Ø Ø]
Persepsi = Produksi : [b], [a]
Sama seperti kata kupu-kupu, ujaran pada kata berulang lainnya yaitu ‘laba-laba’ juga mengalami
pelesapan pada dua suku kata pertama dan reduplikasi pada suku kata terakhir.
7. Persepsi sesuai target = [b u r u ŋ]
Produksi ujaran
= [b u w u ŋ]
Persepsi ≠ Produksi : [r] → [w]
Persepsi = Produksi : [b], [u], [ŋ]
Perbedaan persepsi dan produksi ujaran terdapat pada bunyi konsonan (K) thrill [r] menjadi [w] di
suku kata kedua tertutup konsonan pertama.
8. Persepsi sesuai target = [pan d a]
Produksi ujaran
= [Ø da da]
Persepsi ≠ Produksi : [pan] → [Ø]
Persepsi = Produksi : [d], [a]
Terjadi pengulangan suku kata terakhir yang berupa suku kata terbuka (KV) yaitu [d a] menjadi
[da da] serta pelesapan suku kata tertutup.pertama [pan]
9. Persepsi sesuai target = [ a j a m]
Produksi ujaran
= [j a j a m]
Persepsi ≠ Produksi : [Ø] → [j]
Persepsi = Produksi : [j], [a], [m]
177

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar, 18-20 Agustus 2021

Menurut McIntosh dan Dodd (2008), perbedaan persepsi dan produksi yang dituturkan Adzriel
merupakan asimilasi (assimilation) karena terdapat substitusi fonem konsonan [j] pada sebelum
[ajam] sehingga menjadi [jajam]. Munculnya subtitusi ini dipengaruhi oleh fonem yang lain yang
terdapat pada kata target yaitu [j a m] (KVK) sehingga muncul pengulangan pada suku kata
pertama dan menjadi [j a].
10. Persepsi sesuai target = [u l a r]
Produksi ujaran
= [u w a n]
Persepsi ≠ Produksi : [l] → [w] , [r] → [n]
Persepsi = Produksi : [u], [a]
Perbedaan beberapa fonem dalam produksi ujaran yang dihasilkan Adzriel terdapat pada suku
kata tertutup terakhir (KVK) yaitu pada bunyi lateral [l] menjadi [w] dan bunyi [r] menjadi [n].
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Adzriel telah mampu memproduksi semua vokal
[a],[i],[u],[e],[o], sedangkan untuk produksi konsonan, ditemukan beberapa konsonan yang sudah dapat
diproduksi seperti [ʄ], [?], [m], [b], [p], [n], [w], [ŋ], [d], [j]. Terdapat variasi perbedaan antara persepsi
dan produksi ujaran yang terjadi secara berpola dan berulang untuk beberapa penyebutan nama hewan.
Perbedaan pola berulang tersebut disimpulkan menjadi: 1) Pada kata ‘cicak’ [ʄ I ʄ a ?] dan ‘bebek’ [b e b e
?], produksi fonem fonem [k] berubah menjadi [?]. 2) Untuk suku kata pertama tertutup (KVK / VK)
yang diakhiri dengan fonem [n], pada umumnya fonem [n] tersebut akan lesap seperti pada kata ‘anjing’
[a n ʄ i ŋ] → [a Ø ʄ i n] dan ‘panda’ [pan d a] → [Ø da da]. 3) Untuk kata berulang dengan suku kata
yang lebih dari dua seperti ‘kupu-kupu’ dan ‘laba-laba’ (KV KV- KV KV), dua suku kata terbuka awal
lesap dan diikuti dengan reduplkasi pada suku kata terbuka akhir [pu] dan [ba]. Berdasarkan tahapan
pemerolehan bunyi Vihman (1994) yang dikutip dalam Rowland (2014), reduplikasi merupakan bagian
dari canonical babbling yang dilakukan anak pada sekitar usia 7 bulan keatas. 4) Untuk kata ‘kucing’ [k u
ʄ I ŋ], perbedaan yang terjadi berada pada tahap leksikal karena produksi yang muncul berupa
[meommeom]. Menurut Steinberg dan Sciarini (2006) fenomena ini disebut baby talk yang termasuk
dalam salah satu bentuk parenthese. Berdasarkan penuturan sang ibu, sejak kecil Adzriel selalu diajari
onomatopoeia [meommeom] sebagai referen ‘kucing’ dan mulai diajarkan bentuk pengucapan yang benar
pada usia di atas 1,5 tahun menjadi ‘kucing’. Oleh karena itu, pengaruh baby talk ini masih terbawa
hingga sekarang sehingga imitasi pada bunyi persepsi target [k u ʄ I ŋ] tidak berhasil diproduksi. 5)
Berdasarkan analisis keseluruhan fonem, konsonan yang belum dapat diujarkan Adzriel adalah [k], [r],
[l].
Melihat pola-pola dan analisis yang telah dilakukan, perbedaan persepsi dan produksi ujaran pada
umumnya terjadi karena Adzriel belum mampu memproduksi beberapa konsonan yang dikarenakan oleh
alat ucapnya yang belum sempurna terbentuk, yang contohnya menurut Vihman (2019) adalah perubahan
fonem [r] menjadi [w]. Faktor lain yang dapat menjelaskan adanya ketidakcocokan antara persepsi dan
produksi fonologis anak dipengaruhi juga oleh pola suara dan filter artikulatori yang berfungsi menyaring
bunyi yang menonjol dan mirip dengan pola-pola vokal anak yang sudah ada untuk kemudian
direpresentasikan melalui produksi ujaran (Vihman, 2015). Selain itu, pengaruh dari babbling, motherese
dan baby talk masih terbawa hingga sekarang sehingga persepsi yang didasarkan pada imitasi sang ibu
berbeda dengan ujaran yang diproduksi Adzriel.
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ABSTRAK
This paper discusses the way an anthropolinguistic study can dissect the kolintang oral tradition and
produce a slick analysis of their relationship. In this discussion, there are three main approaches, namely
performance, index, and participation, which have proven to be effective in examining the relationships
introduced by Duranti (2001). The structure of texts, co-text, and context (culture, ideology, society, and
situation) of the kolintang oral tradition is based on cultural elements and various aspects of human life.
Concerning Duranti's theory, it was concluded at the end of the discussion that the emphasis was on
exploring the meaning, function, values, norms, and local wisdom of the kolintang oral tradition. More
than that, the anthropolinguistic approach can formulate a model of revitalization and preservation of the
kolintang oral tradition.
Keywords: anthropolinguistic approach, oral traditions, kolintang, local wisdom, revitalization
INTRODUCTION
Linguistic anthropology is an interdisciplinary field studing relationships between language and
intricacies of human life, including culture as a core of human life. In various literature, there are also
terms of anthropological linguistics, cultural linguistics, and ethnolinguistics. Although there is a certain
emphasis distinguishing the four terms, in essence, studies of the four terms cannot be separated, because
they are complementary, often even overlapping. This means that the four terms refer to almost the same
study, although it must be admitted that the term linguistic anthropology is used more frequently between
the terms. Analogous to sociolinguistics, psycholinguistics, and neurolinguistics, a more neutral term to
use is anthropolinguistics (Sibarani, 2004: 50).
People who are experts in the field of anthropological linguistics are called "anthropological
linguists" and in the field of linguistic anthropology are called "linguistic anthropologists". People who
are experts in the field of ethnolinguistics are called "ethnolinguists", in the field of cultural linguistics are
called "cultural linguists", and in anthropolinguistics are called anthropolinguists. In this paper, the term
anthropolinguistics is used and the person is called an anthropolinguist, referring to the terms mentioned
above.
Language studies in the field of anthropolinguistics are associated with the role of language in
subtleties of human life. Because culture is the most dominant or most core aspect of human life, all
hierarchies of language studies in the anthropolinguistic field are more often analyzed in the framework
of culture. This study of language is called understanding language in a cultural context. Cultural studies
in the field of anthropolinguistics mean understanding intricacies of culture from language studies or
understanding culture through language from a linguistic point of view. Other aspects of human life
besides culture, such as politics, religion, history, and marketing also be studied through language, so that
it is also interesting in anthropolinguistic studies.
On that basis, anthropolinguistics does not only study language, but also culture and other aspects
of human life. However, when studying culture and aspects of human life, anthropolinguistics learn from
language or lingual texts. The "entry point" of anthropolinguistic studies is language, then it "explore"
culture and other aspects of human life as a whole. When anthropolinguists study politeness as part of the
culture, they study the practice of politeness in language. When anthropolinguists study kolintang
traditional music as an oral tradition of Minahasan people's lives, they learn languages in performances
and communicative languages.
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METHODOLOGY
Anthropolinguistic Concept
The understanding of anthropolinguistics as an interdisciplinary science has received attention from
anthropologists or linguists who link the relationship between language and aspects of human life,
including culture. Hymes (1964: 277) defines linguistic anthropology as the study of language and
language in an anthropological context. Anthropolinguistics distinguishes processes of language (speech)
from the language as parts of the study of the ins and outs of human life. In anthropolinguistic studies, the
language process as the essence of language in the form of orality and language itself as a language tool
are both objects of study. In this case, the distinction of language as performance and language as a means
of communication becomes very important.
Concept of Performance, Index, and Participation
In studying language, culture, and other aspects of human life, the center of attention or the main attention
of anthropolinguistics (Duranti, 2004: 14) is emphasized on three important topics, namely performance,
index, and participation. Through the concept of performance, language is understood in the process of
activities, actions, and communicative performances, which require creativity. Language as a lingual
element that stores cultural resources cannot be understood separately from these language performances
or activities. The concept of index originates from the thought of an American philosopher, Charles
Sanders Pierce, who distinguishes signs into three types, namely index, symbol, and icon. The index is a
sign indicating that there is a natural and existential relationship between what marks and what is marked.
The concept of the index is applied to linguistic expressions, such as demonstrative pronouns, personal
pronouns, temporal expressions, and spatial expressions. The concept of participation views language as a
social activity that involves speakers and listeners as social actors. According to this concept, the study of
social activities is more important in the study of the text itself.
Anthropolinguistics Parameters
In examining the use of language, anthropolinguists hold and apply three parameters, namely (1)
interconnection, (2) valuability, and (3) continuity. The relationships may be vertical linear relationships
or horizontal formal relationships. The formal relationship about structure of language or text with
context (situation, culture, social, and ideology) and co-text (paralinguistic, gestures, and material
elements) concerns to the language and its processes, while the linear relationship concerns to the
structure of flow, like performance. Valuability shows the meaning or function, the values, or norms, and
finally to the local wisdom of aspects studied. Sustainability shows the state of the object under a study,
including its cultural value and inheritance to next generations (Sibarani, 2014: 319).
Oral Tradition Concept
Before understanding the meaning of oral tradition, it is better to first understand a concept of tradition.
The word "tradition" comes from Latin traditio, a noun formed from verbs traderere or trader ‘transmit
and secure’. As a noun, the word tradition means a habit that is passed on from one generation to the next
for a long time, so that the habit becomes a part of the social life of the community. There are three
characteristics of tradition. First, tradition is a habit (lore) and at the same time a process of activities that
are shared by a community. This definition implies that the tradition has the meaning of continuity
(sustainability) of material, custom, and verbal expression as a common property which is continued to be
practiced in certain groups of society. Second, tradition is something that creates and confirms identity.
Choosing a tradition reinforces the values and beliefs of forming community groups. When there is a
process of traditional ownership, that is when the tradition creates and reinforces a sense of group identity.
Third, the tradition is something that a group knows and recognizes as its tradition. The other side of
creating and affirming identity by participating in a tradition is that the tradition itself must be known and
recognized as something meaningful by the group. As long as the community of groups claim the
tradition as their own and participate in the tradition, it allows them to share the values and beliefs that are
important to them (Sims, Martha and Martine, 2005; Sibarani, 2014).
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ANALYSIS
Understanding a relationship between text and elements outside is clarified by Fairclough (1999: 1987).
Analysing a model of Kolintang oral tradition considers a textual study as the analysis of text as a part of
discourse analysis. Three things are considered in the critical discourse analysis model of Kolintang oral
tradition, namely text, discourse, and sociocultural practice. The text of Kolintang oral tradition is a
verbal element of discourse, discourse practice is a process of production, distribution, and consumption
of text, while sociocultural practice is a dimension related to text, which in this case is classified into
co-text and context.
In the communication process of Kolintang oral tradition, text as a verbal sign is generally
accompanied by other signs, which are used together and play an important role in the practice of oral
tradition discourse. The signs of Kolintang oral tradition are called co-texts, that serve to clarify a
message or meaning of a text. Another sign is called context, that also clarifies a message of a text in
society. These three elements accompany the text in a process of creation (production), delivery
(distribution), and interpretation (consumption) of Kolintang oral tradition discourse. A structure of texts,
co-text, and context (culture, ideology, society, and situation) of the kolintang oral tradition is based on
cultural elements and different aspects of human life.
The Kolintang oral tradition does not only consist of verbal elements or spoken utterances, but
also other nonverbal elements. A Kolintang oral tradition is a traditional cultural music of a Minahasan
community that has been passed down from a generation to other generations by using oral media from
one generation to another (Rumengan, 2013).
Historically, the term Kolintang was only intended for metal percussion instruments, such as in
Mindanao (Philippines), which is a set of gongs arranged horizontally like Gambang in Java, Talempong
in Minang, and Garantung in Batak. It is possible that the naming of the kulintangan, kolintang, or
kulintang was based on a sound which is a custom of most of the population of an archipelago. For
example, in Indonesia, a word of dentang ‘clang’ (from which a word of tang) is a sound of large metal,
and denting ‘clink’ (from which a word of ting) is a sound of a small metal being hit regularly. In the
Javanese language, kelontangan (origin of a word of tang) is a sound of large metal being hit irregularly
and kelintingan (origin of a word of ting) is a sound of metal with a smaller size. While kentongan (from
a word of tong) is used to name a wooden sounding device. The words tang and ting are associated more
with the sound of metal, while tong is for the sound of wood. Thus, the word kolintang is a name
associated with metal sound devices (gongs), such as those found in Minahasa and Mindanao. However,
in the 1940s, a term of kolintang was also used for wooden percussion instruments, which was an
inaccurate term (Wenas, 2008).
Words related to sounds also have a special place in the culture of an ancient of Minahasan people
and are even used for honorific names of ancestors of owners of sound tools (tang, tong, and tung). For
example, Ngantung (tung suffix) is used as the name of the ancestral name of owner of a large gong
which is sacred and only sounded as a sign of the end of a decision of major cases. Kolantung (suffix
tung) is the name given to ancestors who were tasked with striking a gong bat as a tribute to a large
ceremony. Lintong (tong ending) is the name of the ancestor who served as a clever spokesperson.
Lintang (suffix tang) is the name of the ancestor of an owner of an expensive metal gong. Lumintang (a
suffix of tang and the beginning of syllables of lumi-muut, a goddess of the earth), is the name of an
ancestor of a spokesperson (gong) who has a sweet voice. Words related to sounds are used for the names
of ancestors of high social status. Therefore, it is not surprising that these words are also used for the
names of musical instruments. A term of kolintang is derived from pliers, which is the sound of metal
being hit. Mentioning kolintang as a wooden percussion instrument appeared in the 1940s (Matindas,
2013).
According to Tompi (2013), most names come from stories or legends, there are:
a) Legendary figure named Lintang: It is told that a man named Lintang who lived alone in a forest had a
penchant for hitting wooden planks he had arranged and placing them on a wooden box while humming
contemplating his sad story of a broken heart. This sound was heard by the villagers who happened to
pass by the forest. The percussion equipment was then called Ko-Lintang (Ko means you).
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b) Transverse Wood: During the breaks, the ancestors who liked to explore the forest had the habit of
collecting and laying dry wood across two banana trees. The saying "melintang wood " is then recognized
by society as the original name of Kolintang Kayu.
c) Maimo Kumolintang: Another version of the origin of the word "Kolintang" is from an invitation to
join in playing the music of "maimo Kumolintang" which in Minahasa means ‘let we say
Tong-Ting-Tang’.
Based on the oral tradition concept (Sims, Martha, and Martine, 2005; Sibarani, 2014) above, the name
kolintang kayu which is associated with local stories or legends can be explained scientifically. Moreover,
the name kolintang is recognized as the original name of a wooden percussion instrument and not a metal
percussion instrument (gong).
After the entry of the copper kolintang (gong) into Minahasa, the pentatonic wooden kolintang
function as the main musical instrument in religious ceremonies is thought to be replaced by the
"Momongan" (gong) music called Maoling. In the Malay-Manado language, it is called " copper
Kolintang", which is made of bronze, and some Kolintang are made of brass. If only one set of gong
instruments is used, it is called a copper kolintang, the same instrument in the Southern Philippines that is
called a "Gulintang", in the Mangondouw region which neighbors of the Minahasa it is called a
"gurintang". Based on Minahasan grammar, it should be given the suffix "ong", because it is made of
metal to become Kolintong or Kalintong. In the Minangkabau area, Talempong is called for the musical
instrument of gong kolintang. It can be known that there were two pentatonic scales of Hindu-Javanese
gong music that influence the Minahasa before the Western colonial period, as seen from three old
Minahasan songs before 1900, namely Si Pisok, Luri Wisako, and Kerut wo si luri. The replacement of the
Minahasan into the Malay-Manado language in the third and fourth verses in Luri Wisako poetry shows
that this song has been adapted to the tastes of the people of the era after 1900. The title of the parrot song
shows the direction of the arrival of Kolintang gong music, namely from Ternate, because the parrots are
not in Minahasa. Another meaning can be uncovered from the Concept of Performance, Index, and
Participation like the song "Ma bale-bale pikiran" which is a youthful song from the period entering the
year 1900. The prefix Ma from the original Minahasan language means the prefix "ber" in Indonesian.
The word bale-bale pikiran is the Malay language of the North Maluku region, including Minahasa.
However, the influence of Owey's scale as Minahasan old scale is still clear (Wenas, 1991).
According to Ratag (2013), in 1980, on the initiative of Taman Budaya Manado, a standardization
of National ANSAMBEL Musik Kolintang Kayu Minahasa was made. The results of the standardization
are:
Term
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Instrument
Ina esa
Ina rua
Ina taweng
Katelu
Uner
Uner rua
Karua
Karua-rua
Cello
Loway

Function
melody one
melody two
melody three
Juk
Benyo
Benyo two
Guitar
Guitar two
Cello
Bass

little accompaniment
medium accompaniment
second being accompanist
great accompaniment
great accompaniment

In 1981, Evert Van Lesar founded the Kolintang Yasmi School, Central Jakarta, which taught kolintang
playing techniques to teach and train kolintang groups in detail. He changed the names of familiar
musical instruments, such as guitar, banyo, ukulele, cello, contrabass, into the language of the Minahasan
area (Sajow, 2013).
In 1995, facilitated by the DKI Regional Government at the Wisma Pemda DKI Cipayung, a
workshop was held which succeeded in changing the names of the instruments as follows: In addition to
changing the name of the instrument resulting from the transmutation of Western music with the name of
the regional language, it was also agreed on the tone areas for each type of this instrument. Ina Esa, Ina
Rua, and Ina Taweng, each instrument has three octaves in the tone area. For the accompaniment
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components as well as between and loway, the tone area is two octaves. The length of the bat is also
decided (Raco, 2013).
In October 2013, the PINKAN Indonesia National Workshop in Cisarua, West Java, agreed on the
standardization of the following Kolintang tools:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Old term
Ina One
Ina rua
Ina taweng
Katelu
Uner
Uner Rua
Karua
Karua Rua
Interrupt
Loway

New term
Taweng
Ina
Wangko
Katelu
Uner
Uner Rua
Karua
Karua Rua
Sella
Loway

Tone
E-1 to C-5.
C-1 to F-4
E-1 to F-3
E-2 to E-4
E-1 to E-3
E through E-3
Small E to E-2
Small E to E-2
A large to A-1
A large to A small (two squares)

The reason for replacing the three terms Ina (Esa, Rua, and Taweng) is the inconvenience as if in
the Minahasa family it is impossible to have three mothers (Ina means mother). Although the three terms
of Ina have been decreased to one term, we can see that the term of Ina still be kept, because Minahasan
people put the woman concept in a special position. It should be used in the number of tools (national
standard) is 7 to 10 tools. This names is also used in the performance using only wooden kolintang
musical instruments at the National Workshop held by the Persatuan Insan Kolintang Nasional
(PINKAN) in Cisarua on 23-24 October 2013 that agreed to call the Minahasan Kolintang as Ansambel
Musik Kolintang Kayu Minahasa (AMKK) ‘the Minahasan Kolintang Musical Ensemble’.
CONCLUSION
From the above discussion, it can be concluded that anthropolinguistics studies Kolintang oral traditions
in several stages. The first stage examines form of the Kolintang oral tradition, namely interconnection of
texts, co-texts, and contexts in performance to find its structures, formulas, or patterns. The next stage
examines contents of the Kolintang oral tradition, namely valuability, which is its meaning and function,
values and norms, as well as local wisdom. The last stage examines and formulates a model of
revitalization and preservation of Kolintang oral traditions. In terms of critical discourse analysis, the
revitalization and preservation of Kolintang oral traditions relate to discourse practices, such as the
sustainable production, distribution, and consumption of texts in society.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penanda niaga dalam bahasa Jawa di kota
Probolinggo. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa tulisan pada penanda niaga yang ada di
sepanjang jalan utama di kota Probolinggo. Pendekatan penelitian menggunakan teori lanskap linguistik
Landry dan Bourhis untuk memaparkan penanda publik yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan mendeskripsikan data secara akurat disertai dengan penjelasan menggunakan
kalimat-kalimat penjelas secara kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan foto, kemudian
diklasifikasikan berdasarkan ragam bahasa Jawa yang digunakan. Penentuan lokasi penelitian
berdasarkan teknik criterion-based sampling dengan mengakomodasikan seluruh data di sepanjang jalan
pusat perniagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahasa Jawa dipakai ke dalam penanda niaga meliputi
nama 3 pasar, 102 nama toko, 8 nama bengkel, 7 nama penginapan, dan 36 nama tempat makan atau
warung. Adapun ragam bahasa Jawa yang digunakan meliputi Jawa Ngoko, Krama-Ngoko, Krama, dan
Krama Inggil.
Kata Kunci: penanda niaga, bahasa Jawa, kota Probolinggo, lanskap linguistik, Pandalungan
PENDAHULUAN
Menurut sejarah, wilayah Pandalungan khususnya Kota Probolinggo ini dulunya merupakan bagian
wilayah kekuasaan Mataram di bawah kepemimpinan Paku Buwana II. Wilayah ini kemudian diserahkan
ke VOC Belanda (Kumar dalam Handinoto, 2012:5). Setelah diserahkan ke VOC Belanda, maka
dibentuklah wilayah kadipaten atau pusat administrasi di bawah kekuasaan Belanda yang dipimpin oleh
seorang adipati di Probolinggo. Seiring waktu, terjadilah peristiwa migrasi besar-besaran yang dilakukan
oleh suku Madura terutama dari Sampang untuk dijadikan tenaga kerja karena adanya pembukaan
sawah-sawah dan sarana irigasi (lihat Ijsseldijk, 1799 dalam Jonge, 1884 dalam Handinoto, 2012).
Menurut Tjiptoatmodjo (1983:317) bahwa saat terjadinya migrasi perbandingan antara pendatang
Madura dengan penduduk Jawa di Probolinggo pada tahun 1845 memperlihatkan terdapat 18.450
penduduk asli Jawa dan 56.317 pendatang Madura. Adanya faktor situasi politik dan ekonomi yang tidak
menentu kemudian membuat penduduk Madura melakukan migrasi besar-besaran. Kegiatan migrasi ini
dilakukan dengan menyebar ke wilayah-wilayah pesisir timur pulau Jawa antara lain Surabaya, Pasuruan,
Probolinggo, Situbondo, hingga Banyuwangi. Namun, ada juga yang menyebar ke Bondowoso dan
Jember yang juga disebut sebagai Bang Wetan (lihat Tjiptoatmodjo.1983:317).
Sebutan wilayah “Pandalungan” secara etimologis menurut Prawiroatmodjo (1985:100) berasal
dari kata dasar bahasa Jawa dhalung yang berarti periuk besar terbuat dari logam. Makna simbolik dari
Pandalungan memiliki pengertian sebagai gambaran wilayah masyarakat berbudaya baru yang terbentuk
dari percampuran dua budaya dominan Jawa dan Madura sehingga bahasa, adat-istiadat, dan keseniannya
pun berbeda yang kemudian lahirlah hibridasi budaya (Sutarto, 2006:1). Sedangkan menurut
Prawiroatmodjo dalam Sutarto (2006:2) mengartikan istilah Pandalungan yaitu merujuk pada cara
berbicara atau berkata yang terkesan kaku dan tidak mengerti adab atau sopan-santun. Hal itu selaras
karena cara berbicara atau dialek bahasa Jawa masyarakat Pandalungan memiliki ciri khas yakni, hanya
bisa memahami dan berbicara bahasa Jawa kasar (Ngoko) namun diucapkan dengan logat Madura
sehingga terdengar kasar.
Mengacu pada realitas masyarakat Kota Probolinggo saat ini, sejauh pengetahuan peneliti,
penggunaan bahasa Jawa secara tindak tutur justru semakin terpinggirkan. Hal itu berbeda dengan
penggunaan bahasa Jawa sebagai penanda publik yang hingga saat ini masih bisa terlihat dan hidup.
Dapat dikatakan, dari segi penutur, bahasa Jawa dialek Pandalungan telah mendominasi dan berangsur
meninggalkan bahasa Jawa sebagai bahasa asli masyarakatnya. Namun dari sisi penanda publik, bahasa
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Jawa lazim masih digunakan sebagai tanda tempat pada area publik. Salah satunya penggunaan pada
papan penanda niaga. Penggunaan bahasa Jawa pada papan penanda niaga masih banyak digunakan.
Maka dari itu, hal inilah yang menjadikan ciri khas di mana bahasa penutur yang menggunakan bahasa
Jawa dialek Pandalungan berbeda dengan penanda publik yang menggunakan bahasa Jawa.
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana gambaran
penanda niaga dalam bahasa Jawa di kota Probolinggo? Sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian
ini adalah untuk mengetahui gambaran penanda niaga dalam bahasa Jawa di kota Probolinggo.
Menurut Prawiradisastra (1973:11) bahasa Jawa mempunyai beberapa pengertian, antara lain: a)
Bahasa Jawa adalah bahasa yang diturunkan dari orang tua yaitu ibu dan bapak dari daerah Jawa yang
bertujuan untuk mendidik anaknya dari sejak dilahirkan. b) Bahasa Jawa adalah sarana yang utama bagi
masyarakat Jawa untuk menanamkan sikap budi pekerti, dasar pembentukan nilai-nilai susila atau
moralitas, dan juga sebagai sendi kepribadian nasional. c) Bahasa jawa adalah bahasa yang digunakan
untuk pergaulan sehari-hari dalam masyarakat Jawa sehingga mengandung pengertian menuju pada
kehidupan baru dan berlangsung melalui bahasa daerah itu.
Dalam bahasa Jawa terdapat unggah-ungguh yang bisa disebut tingkat tutur. Pada perkembangan
tingkat tutur, secara umum bahasa Jawa diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yakni bahasa Jawa
Kasar (ngoko), Netral (krama-ngoko), bahasa Jawa setengah halus (madya), dan bahasa Jawa halus
(krama). Menurut pengertiannya, Sasangka (2004:95-111) menjabarkan penjelasan tingkat tutur bahasa
Jawa sebagai berikut; Ngoko (ragam kasar), Krama-Ngoko (menengah), Krama (ragam halus), Krama
Alus atau Krama Inggil (ragam Paling Halus).
Gagasan Lanskap Linguistik atau LL mendasarkan konsepnya pada suatu benda linguistik yang
menandai ruang publik (Ben-Rafael, 2009:40). Benda linguistik pada ruang publik berarti suatu bentuk
tulisan yang bisa dibaca oleh semua orang yang melihatnya. Membaca benda linguistik berarti benda
tersebut mampu memberikan suatu pesan sehingga orang-orang yang melihat dan membacanya mengerti
dan memahami isi dari benda linguistik tersebut. Menurut Shohamy & Gorter (2009) benda linguistik
berarti bahasa yang bisa terlihat di area tertentu atau lebih tepatnya bahasa yang bisa ditemukan di
perkotaan, pasar, toko, sekolah, kantor pemerintah dan perusahaan, kendaraan atau angkutan umum,
kampus, pantai, dan sebagainya.
Kembali pada definisi LL yang kali pertama dikemukakan oleh Landry & Bourhis yang sering
dikutip (Linguistic Landscape), berikut pendapatnya:
“The language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial shop
signs, and public signs on government buildings combine to form the linguistic landscape of a given
territory, region, or urban agglomeration” (1997: 25).

Penerjemahan terkait definisi yang dikemukakan oleh Landry & Bourhis di atas dapat dijelaskan
bahwa bahasa rambu-rambu pada jalan umum, iklan billboard, nama jalan, nama tempat, tanda-tanda
penunjuk pada toko komersial, dan tanda-tanda umum di gedung-gedung pemerintah menyatu dan
membentuk lanskap linguistik dari suatu wilayah, wilayah aglomerasi atau pusat perekonomian, atau
perkotaan tertentu. Ini juga diperkuat oleh pernyataan Gorter bahwa penggunaan bahasa dalam bentuk
tertulis di ruang publik adalah fokus utama studi lanskap linguistik (lihat Gorter, 2013:191).
Namun seiring perkembangan waktu, gagasan mengenai LL yang sering disampaikan Landry &
Bourhis mendapat perhatian dari beberapa peneliti LL. Beberapa peneliti tersebut awalnya merasa bahwa
definisi LL memiliki keterbatasan sehingga peneliti-peneliti tersebut lebih memperluas gagasan LL
dengan menambah item seperti huruf khas atau ikon, gambar, dan logo sehingga tidak terbatas hanya
pada bahasa yang ditampilkan atau tertulis di ruang publik saja (Itagi & Singh, 2002; Backhaus, 2007;
Shohamy & Gorter, 2009 dalam Wang, 2015:124-125). Oleh karena itu, definisi dari istilah "lanskap
linguistik" menjadi bagaimana para peneliti mendefinisikan wilayah penelitian lanskap linguistik
berdasarkan atas data yang ingin dikumpulkan sesuai keinginan atau fokusnya namun masih dalam
koridor penanda di ruang publik.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan deskripsi data dengan seakurat mungkin
kemudian menjelaskan data tersebut menggunakan kalimat-kalimat secara kualitatif dengan
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sejelas-jelasnya. Bogdan dan Taylor (1992:21-22) menjelaskan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang
berupaya untuk menghasilkan data dalam bentuk deskriptif yang berwujud kata-kata baik lisan maupun
tertulis berdasarkan dari pengamatan terhadap fenomena orang-orang dan perilakunya yang
dikeluarkannya. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu penelitian mendasarkan pada data yang hanya dari
kata-kata, gambar, dan tidak meliputi angka-angka yang dikarenakan penerapan dari metode kualitatif
(Moleong, 2007:11). Dengan demikian, penelitian dengan metode ini dapat dikatakan sebagai penelitian
yang berusaha untuk meneliti, menggali atau mendalami, kemudian mendeskripsikan papan penanda
publik bahasa Jawa khususnya dalam bidang niaga yang ada di kota Probolinggo. Data dalam penelitian
ini yaitu kata-kata bahasa Jawa yang digunakan pada penanda publik khususnya bidang niaga di wilayah
dialek Pandalungan Kota Probolinggo. Kemudian sumber data dalam penelitian ini yaitu penanda publik
yang tersebar di ruas utama jalan raya. Dalam penyediaan data memiliki tiga tahap, yakni: pertama
pengumpulan data penanda publik dalam bahasa Jawa, kedua pemilihan dan pemilahan data penanda
publik dalam bahasa Jawa, ketiga penataan dan pemilahan menurut jenis serta tipe data penanda publik
dalam bahasa Jawa yang telah dipilih.
Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dengan kategori materi
audio dan visual kualitatif atau qualitative audio and visual materials. Teknik ini menurut Creswell
(2016:255) merupakan pengumpulan data bisa berupa foto, bunyi atau suara, videotape, dan objek seni.
Untuk penentuan sampling menggunakan teknik criterion-based sampling yaitu teknik dimana berupaya
untuk mengakomodasikan keseluruhan data yang mungkin untuk bisa didapatkan pada suatu lokasi
penelitian (Santosa, 2017:54). Sedangkan media untuk mengambil foto atau gambar papan penanda niaga
menggunakan kamera foto. Gambar tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis kata sesuai
tingkat tutur dalam bahasa Jawa.
ANALISIS
Hasil penelitian LL dapat dijelaskan dalam hal kategorisasi penanda dan jenis kata-kata pada bidang
niaga. Penanda yang dikumpulkan pada penelitian ini menunjukkan jumlah papan penanda niaga
berdasarkan jenis kata-kata pada tingkat tutur dalam bahasa Jawa yaitu ngoko (n), krama-ngoko (kn),
krama (k), dan krama inggil (ki) serta disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Terdapat 4 kategori
penanda publik bidang niaga yang di dalamnya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai jenis tingkat
tuturnya. Penentuan penanda publik ini diambil berdasarkan tulisan-tulisan dalam LL yang telah didata.
Adapun data dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Daftar Kategori Penanda Publik Niaga dalam Bahasa Jawa
No.

Kategori Penanda
Publik Bidang Niaga

Jumlah
Tulisan
bahasa
Jawa

Jenis Tingkat Tutur
KramaNgoko (kn)
3

Krama
(k)
1

Krama
Inggil (ki)

6

Ngoko
(n)
2

10

1

1.

Penginapan

2.

Toko

102

15

76

3.

Tempat makan

36

15

21

4.

Bengkel

8

8

5.

Pasar

3

3

a. Penginapan

Gambar 1. Nama Hotel dengan Jenis Kata-Kata Ngoko
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Terdapat 6 penanda publik bidang niaga menggunakan nama bahasa Jawa. Nama penginapan berdasarkan
jenis kata-kata dibagi menjadi 3 jenis. Adapun ketiga jenis tersebut adalah, pertama jenis kata-kata ngoko
di antaranya seperti; 1) Moronyoto berasal dari kata moro (n): datang, nyoto (n): datang, mempunyai arti
nyata datangnya, 2) Paseban Sena berasal dari kata paseba (n): balai, sena (n): prajurit, mempunyai arti
balai untuk prajurit.
Lalu yang kedua jenis kata-kata krama-ngoko, yaitu seperti; 1) Widuri, widuri (kn) merupakan
nama tumbuhan dalam bahasa Jawa yang mengeluarkan kapas halus, 2) Dhimas, dhimas berasal dari kata
adhi (kn): adik, mas (kn): laki-laki, mempunyai arti adik laki-laki, dan 3) Tentrem, tentrem (kn)
mempunyai arti suasana yang nyaman. Kemudian yang ketiga kata-kata krama yaitu seperti, 1) Tampiarto
berasal dari kata tampi (k): menerima, arta (k): uang, mempunyai arti menerima uang.
a. Toko

Gambar 2. Nama Toko dengan Jenis Kata-kata Krama Inggil
Terdapat 102 nama toko yang menggunakan bahasa Jawa. Nama toko berdasarkan jenis kata-kata dibagi
menjadi 5 jenis. Jenis pertama menggunakan kata-kata ngoko terdapat 15 nama, tiga diantaranya seperti;
1) Toko Sedulur Fashion, arti sedulur (n) yakni saudara, 2) Toko Ojo lali berasal dari kata ojo (n): jangan,
lali (n), mempunyai arti jangan lupa, 3) Toko Omah Watu berasal dari kata omah (n): rumah, watu (n):
batu, mempunyai arti rumah batu.
Selanjutnya yang kedua adalah jenis kata-kata krama-ngoko. Pada jenis ini terdapat 76 nama yang
digunakan. Adapun tiga nama di antaranya seperti, 1) UD. Genteng Pilang, genteng (kn) berarti atap
terbuat dari tanah, pilang (kn) berarti nama pohon dalam bahasa Jawa, 2) Murah Rejeki berasal dari kata
murah (kn): murah, rejeki (kn): rizki atau hasil, mempunyai arti murah rezeki, dan 3) Toko Artha Agung
berasal dari kata arta (kn): uang, agung (kn): besar, mempunyai arti uang yang banyak atau besar.
Kemudian yang ketiga adalah jenis kata-kata krama dimana terdapat 10 nama. Adapun nama
tersebut 3 di antaranya seperti, 1) Arum Manis Mangga, berasal dari kata arum (k): harum, manis (k):
manis, mempunyai arti harum dan manis, arti lain nama dari jenis buah mangga, 2) Ngupoyo Arto berasal
dari kata ngupaya (k): berusaha, arta (k): uang, mempunyai arti berusaha mencari uang, 3) Toko
Bangunan Griya, griya (k) mempunyai arti rumah.
Selanjutnya yang keempat adalah jenis kata-kata Krama Inggil terdapat hanya 1 nama saja yaitu,
1) UD. Kencana Wungu, berasal dari kata kencana (Kw): emas, wungu (Ki): bangun, yang mempunyai
arti emas yang bangun.
b. Tempat Makan

Gambar 3. Nama Warung dengan Jenis Kata-Kata Krama-Ngoko
Pada penanda publik nama warung atau tempat makan, terdapat 36 nama yang menggunakan bahasa
Jawa. Nama tersebut berdasarkan jenis kata-kata dibagi menjadi 2 jenis antara lain, pertama, jenis
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kata-kata ngoko yakni terdapat 15 nama. Adapun tiga nama diantaranya seperti, 1) Warung Adem Ayem
berasal dari kata adem (n): dingin, ayem (n): nyaman, mempunyai arti dingin dan nyaman, 2) Warung
Lalapan Ojok Lali berasal dari kata ojo (n): jangan, lali (n): lupa, lalapan (n): sayur mentah dimakan
langsung tanpa dimasak, sehingga mempunyai jangan lupa makan beserta sayur mentahan, 3) Ayam bakar
Goreng Sopo Ngiro berasal dari kata sapa (n): siapa, ngira (ng): mengira, mempunyai arti siapa sangka
Kemudian yang kedua merupakan jenis kata-kata krama-ngoko. Jenis kata-kata ini terdapat 21
nama. Ketiga nama tersebut di antaranya seperti, 1) Warung Lesehan, lesehan (kn) mempunyai arti duduk
santai di lantai, 2) Warung Mbok Je, mbok (kn): panggilan untuk seorang perempuan yang sudah tua atau
nenek , mempunyai arti milik nenek je, 3) Warung Ayu, ayu (kn) mempunyai arti cantik.
c. Bengkel

Gambar 4. Nama Bengkel dengan Jenis Kata-kata Krama-Ngoko
Pada penanda publik nama bengkel terdapat hanya 8 nama yang menggunakan bahasa Jawa. Berdasarkan
jenis kata-kata yang digunakan dibagi ke dalam 1 jenis dan merupakan jenis kata-kata krama-ngoko.
Nama-nama tersebut tiga diantaranya seperti; 1) Surya Raya, berasal dari kata surya (kn): matahari, dan
raya (kn): luas, besar, mempunyai arti matahari yang besar, 2) Rejeki Motor, berasal dari kata rejeki (kn)
mempunyai arti rizki, dan 3) Adas Motor, (kn) nama tumbuhan obat dalam bahasa Jawa.
c. Pasar

Gambar 5. Nama Pasar dengan Jenis Kata-kata Krama-Ngoko
Pada penanda publik nama pasar terdapat hanya 3 nama yang menggunakan bahasa Jawa.
Berdasarkan jenis kata-kata yang digunakan terdapat 1 jenis saja dan merupakan jenis kata-kata
krama-ngoko. Tiga nama pasar tersebut yaitu; 1) Pasar Umbul, umbul (kn) mempunyai arti terbang,2)
Pasar Alun-Alun, alun-alun (kn) mempunyai arti tanah lapang di tengah kota, dan 3), Pasar Gotong
Royong, gotong-royong (kn), mempunyai arti bertindak dan bekerja bersama-sama.
KESIMPULAN
Sebagai wilayah dengan penutur bahasa Jawa dialek Pandalungan, penanda publik bahasa Jawa di bidang
niaga ternyata yang masih hidup di kota Probolinggo. Pada jenis kata-kata, penanda publik bahasa Jawa
yang digunakan ternyata cukup beragam. Hal ini dapat dilihat dari jenis kata-kata yakni berdasarkan
jumlah penggunaan dari yang terbanyak ke yang terkecil secara berurutan yaitu, krama-ngoko (kn),
ngoko (n), Jawa Kawi (Kw), krama (k), dan krama inggil (ki). Dengan demikian, penanda niaga bahasa
Jawa dapat dikatakan merupakan salah satu aset berharga yang harus tetap dipertahankan dalam
pelestarian bahasa lokal.
Selain itu, penelitian ini hanya terfokus pada bahasa monolingual lokal yakni bahasa Jawa
meskipun dalam LL penanda publik ditemukan adanya kombinasi bahasa. Maka dari itu penelitian ini
belum menyentuh aspek kombinasi bahasa apa saja yang ada dalam LL. Peneliti berharap, dengan adanya
penelitian LL secara monolingual ini bisa menjadi ancangan lebih luas untuk penelitian selanjutnya
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terkait kajian monolingual terutama pada bahasa daerah lain yang berguna untuk mengkaji LL khususnya
bahasa daerah secara lebih mendalam. Dengan demikian, bahasa daerah dapat diketahui secara mendalam
di tengah pusaran LL yang menggunakan bahasa-bahasa mayoritas. Selain itu, juga dapat dilakukan
kolaborasi dengan aspek atau disiplin ilmu lain yang relevan.
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ABSTRAK
Bahasa Komering merupakan salah satu rumpun bahasa besar di Sumatera Selatan. Wilayah
penggunaan bahasa Komering meliputi meliputi beberapa tempat di kabupaten OKI, OKU, OKU
Selatan, dan OKU Timur. Tujuan penelitian ini untuk menentukan vitalitas bahasa Komering yang hidup
dan berkembang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten OKU Timur dan
menemukan status bahasa Komering sebagai warisan leluhur masyarakat di wilayah Sumatera Selatan
(dengan lima derajat vitalitas: sangat terancam/punah, terancam punah, mengalami kemunduran, rentan,
dan aman). Kajian vitalitas bahasa menggunakan teknik angket (kuesioner), observasi, dan wawancara.
Teknik angket diterapkan untuk memperoleh data mengenai situasi kebahasaan dengan menggunakan
angket tertutup, yaitu angket yang telah disediakan pilihan jawabannya. Bentuk angket yang digunakan
adalah angket berjenjang dengan dua jawaban, yaitu ya dan tidak. Materi kuesioner mengandung data
pribadi responden untuk mengetahui data informan yang meliputi jenis kelamin, umur, status perkawinan,
jenis pekerjaan kerja, tingkat pendidikan, dan waktu berdomisili. Selain itu, terdapat beberapa variabel
dan indikator kajian, yaitu: penutur, kontak bahasa, bilingualisme, posisi masyarakat penutur, ranah
penggunaan bahasa, sikap bahasa, regulasi pembelajaran, dokumentasi, dan tantangan baru.
Alternatif-alternatif jawaban yang ada dalam kuesioner merujuk pada skala Guttman dan skala Likert.
Data kualitatif kajian vitalitas bahasa dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif yang
terdiri atas tiga kegiatan utama yang berkaitan satu sama lain. Kegiatan tersebut meliputi reduksi data
(data reduction), sajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing).
Hasil penelitian dari pengolahan data kuantitatif menunjukkan bahwa vitalitas bahasa Komering
menghasilkan nilai indeks 0, 63 (stabil tetapi perlu dirawat). Indeks jumlah penutur: aman. Indeks
kontak bahasa, bilingualisme, posisi dominan masyarakat, penutur, ranah penggunaan bahasa, dan
sikap bahasa: stabil. Indeks pembelajaran, dokumentasi, dan tantangan baru mengalami kemunduran
sedangkan regulasi terancam. Karena itu perlu upaya regulasi dan kebijakan pemerintah dan perhatian
pihak-pihak terkait secara khusus agar bahasa Komering tetap dalam kondisi aman dan lestari. Selain
itu, bahasa komering harus hadir dalam berbagai bentuk sehingga mudah dan mengena untuk dipelajari
dan dikenali masyarakat.
Kata Kunci: Vitalitas Bahasa, Bahasa Komering, OKU Timur.
PENDAHULUAN
Salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur yang besar di Sumatera Selatan adalah bahasa
Komering. Bahasa Komering dituturkan oleh sebagian kecil masyarakat yang ada di Kabupaten OKI,
yaitu kecamatan Tanjung Lubuk terdiri atas 21 desa dan 1 kelurahan. Mayoritas penduduk Kecamatan
Tanjung Lubuk bersuku Komering, hanya ada satu desa yang bersuku Ogan, yaitu desa Suka Mulia.
Selain Suku Komering dan suku Ogan, di kecamatan ini terdapat juga suku Jawa dan lainnya.
(https://news.kaboki.go.id/index.php/kecamatan/tjlubuk.html) dan sebagian besar masyarakat di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur).
Dengan bahasa, nilai-nilai budaya dikomunikasikan, dikembangkan, diwariskan, dan tersimpan.
Beberapa bahasa daerah di Indonesia mengalami kepunahan. Menurut Lauder (2006:6) punahnya bahasa
daerah berarti turut “mengubur” semua nilai budaya yang tersimpan dalam bahasa itu. karena bahasa
selalu mengandung aspek sosial sekaligus aspek budaya (Sumarsono, 1993:25). Sayangnya, banyak
bahasa daerah yang mulai ditinggalkan penuturnya. Banyak juga bahasa daerah yang terancam punah.
Bahkan, ada beberapa bahasa daerah yang sudah punah.
Grimes berasumsi bahwa fenomena kepunahan bahasa dapat terjadi pada masa yang akan datang,
yaitu 1) penurunan drastis jumlah penutur aktif, 2) penggunaaan bahasa yang terus berkurang, 3)
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pengabaian bahasa ibu oleh penutur berusia muda, 4) pemeliharaan identitas etnik tanpa bahasa ibu, 5)
penutur generasi terakhir tidak mahir berbahasa ibu (2001:17).
Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah vitalitas bahasa di Kabupaten OKU
Timur; 2) Bagaimanakah status bahasa Komering sebagai warisan leluhur masyarakat di Kabupaten OKU
Timur, Provinsi Sumatera Selatan? Tujuan penelitian ini adalah menentukan vitalitas bahasa Komering
yang hidup dan berkembang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten OKU Timur
dan menemukan status bahasa Komering sebagai warisan leluhur masyarakat di wilayah Sumatera Selatan
(dengan lima derajat vitalitas: sangat terancam/punah, terancam punah, mengalami kemunduran, rentan,
dan aman).
METODOLOGI
Kajian vitalitas bahasa menggunakan teknik angket (kuesioner), observasi, dan wawancara. Teknik angket
diterapkan untuk memperoleh data mengenai situasi kebahasaan dengan menggunakan angket tertutup,
yaitu angket yang telah disediakan pilihan jawabannya. Bentuk angket yang digunakan adalah angket
berjenjang dengan dua jawaban, yaitu ya dan tidak.
Materi kuesioner mengandung data pribadi responden untuk mengetahui data informan yang
meliputi jenis kelamin, umur, status perkawinan, jenis pekerjaan kerja, tingkat pendidikan, dan waktu
berdomisili. Selain itu, terdapat beberapa variabel dan indikator kajian, yaitu: penutur, kontak bahasa,
bilingualisme, posisi masyarakat penutur, ranah penggunaan bahasa, sikap bahasa, regulasi pembelajaran,
dokumentasi, dan tantangan baru.
Alternatif-alternatif jawaban yang ada dalam kuesioner merujuk pada skala Guttman dan skala
Likert. Data kualitatif kajian vitalitas bahasa dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif
yang terdiri atas tiga kegiatan utama yang berkaitan satu sama lain. Kegiatan tersebut meliputi reduksi
data (data reduction), sajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion
drawing). Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk
memahami, memecahkan dan mengantisipasi suatu masalah (Sugiyono, 2016:2).
ANALISIS
Bahasa Komering di Wilayah OKU Timur
Bahasa Komering merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sumatera
Selatan. Penutur bahasa Komering mendiami sebagian kecil kabupaten OKI dan OKU, dan sebagian
besar Kabupaten OKU Timur. Umumnya bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat OKU Timur adalah
bahasa Komering.
Kabupaten Ogan Komering ulu Timur sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Ogan
Komering Ulu. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah
Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, Ogan Komering ulu Timur
dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom. OKU Timur terdiri atas 20 kecamatan yaitu 1)
Martapura, 2) Bunga Mayang, 3) Jayapura, 4) Buay Pemuka Peliung, 5) Buay Madang, 6) Buay Madang
Timur, 7) Buay Pemuka Bangsa Raja, 8) Madang Suku II, 9) Madang Suku III, 10) Madang Suku I, 11)
Belitang Madang Raya, 12) Belitang I, 13) Belitang Jaya, 14) Belitang III, 15) Belitang II, 16) Belitang
Mulya, 17) Semendawai Suku III,18) Semendawai Timur, 19) Cempaka, dan 20) Semendawai Barat.
(BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 2000:9).
Batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan dan Kabupaten Way Kanan (Provinsi Lampung). Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten
Ogan Komering Ulu dan dan Kabupaten Ogan Ilir. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan
Komering Ilir. Ogan Komering Ulu Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 45
meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 103o40’ - 104o33’ Bujur Timur, serta 3o45’ dan 4o55’
Lintang Selatan. Luas wilayah Ogan Komering Ulu Timur, adalah berupa daratan seluas 337.000 Ha atau
3.370 Km2 (BPS OKU timur, 2020:9).
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Sumber: BPS OKU Timur, 2020

Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten OKU Timur (BPS OKU Timur, 2020:9)
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Vitalitas Bahasa Komering
Penelitian ini mengacu pada teori ahli bahasa dan ahli statistik, antara lain Lewis (2005),
Landweer (2008), Grimes (2001), dan Amir dkk (2009). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji
validitas dilakukan dengan analisis korelasi bivariat dengan menggunakan uji korelasi Kendall’s tau-b
dan Spearman’s rho karena data termasuk ordinal (Amir dkk, 2009:172).
Sementara itu, UNESCO, berdasarkan angka penutur mutlak, menentukan lima tingkat
kepunahan bahasa—disebut status daya hidup bahasa oleh Lewis (2005) dan Landweer (2008), yaitu (a)
bahasa yang tidak aman/berpotensi tidak aman (unsafe/potentially endangered), (b) bahasa terancam
(defintively endangered/endangered), (c) bahasa sangat terancam (severely endangered/seriously
endangered), (d) bahasa yang hampir punah atau dalam keadaan kritis (critically endangered/moribund),
dan (e) bahasa yang punah (extinct) (Wurm, 2001), sedangkan Grimes (2002:13), mengklasifikasi kriteria
vitalitas bahasa, yaitu: 1) sangat kritis, 2) terancam, 3) terancam, 4) mengalami kemunduran, 5) stabil,
mantap tetapi berpotensi mengalami kemunduran dan 6) aman.
Dalam sebuah konsinyasi di sebuah hotel di Bogor tahun 2011 yang dihadiri oleh pakar dari
perguruan tinggi, peneliti dan beberapa staf Pusat Bahasa, serta pejabat Pusapi berpotensi at Bahasa
terkait, dengan mempertimbangkan pendapat pakar dan UNESCO, Bidang Pengkajian Bahasa dan Sastra,
Pusat Bahasa merumuskan kriteria vitalitas bahasa yang diukur berdasarkan nilai rerata yaitu:
(1) sangat terancam (0.0--0.2);
(2) terancam (0.21—0.4);
(3) mengalami kemunduran (0.41—0.6);
(4) stabil tetapi perlu dirawat (0.61—0.8); dan
(5) aman (0.81—1).
Kriteria vitalitas bahasa dari Bidang Pengkajian Bahasa dan Sastra, Pusat Bahasa itulah yang diikuti
dalam penelitian ini.
Pengolahan data kuantitatif dengan excell menghasilkan nilai indeks total vitalitas bahasa
Komering sebesar 0,63 stabil tetapi perlu dirawat. Nilai indeks per indikator dan indeks total vitalitas
bahasa Komering dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Indeks
Indeks 1 (jumlah penutur)
Indeks 2 (kontak bahasa)
Indeks 3 (bilingualitas)
Indeks 4 (posisi dominan masyarakat penutur)
indeks 5 (ranah penggunaan bahasa)
indeks 6 (sikap bahasa)
indeks 7 (regulasi)
indeks 8 (pembelajaran)
indeks 9 (dokumentasi)
indeks 10 (tantangan baru)
Indeks total

Nilai
0,84
0,70
0,75
0,71
0,42
0,75
0,37
0,58
0,55
0.42
0,63

kategori
Aman
Stabil
Stabil
Stabil
Kemunduran
Stabil
Terancam
Kemunduran
Kemunduran
Kemunduran
Stabil (tetapi perlu dirawat)

Indeks total bahasa Komering adalah 0,63 termasuk dalam rentang nilai (0,61—0,8) dengan
status kondisi stabil tetapi perlu dirawat. Ini berarti vitalitas bahasa Komering termasuk dalam posisi
aman pada kategori jumlah penutur (0,84). Kondisi stabil juga terdapat di beberapa indeks: kontak
bahasa (0,70), bilingulitas (0,75), posisi masyarakat penutur (0, 71), dan sikap bahasa (0,75).
Bahasa Komering mengalami kemunduran di kategori ranah penggunaan bahasa (0,41),
pembelajaran (0,58), dokumentasi (0,55), dan tantangan baru (0,42). Kondisi bahasa Ranau terancam
dalam hal regulasi (0,37).
Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten OKU Timur merupakan dwibahasawan penutur di
wilayah tersebut dapat menguasai bahasa Komering dan Jawa. Karena wilayah OKU Timur merupakan
daerah transmigrasi yang terkenal dengan BK (Bendungan Komering). Selain itu, sebagian kecil
masyarakat dapat berbahasa lain, seperti bahasa Semende, Ranau, bahasa Ogan, dan bahasa Lampung.
Hal ini terjadi karena akulturasi melalui perkawinan dan batas wilayah. Dengan demikian, terjadi kontak
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bahasa, antara bahasa dan saling berpengaruh terhadap bahasa lain. Kontak bahasa ini tentu berpengaruh
terhadap vitalitas bahasa Komering.
Kontak bahasa berpengaruh terhadap bilingualitas. Karena terjadi kontak bahasa antara bahasa
Komering dengan bahasa-bahasa lain yang juga dituturkan atau dipakai di Kabupaten OKU Timur.
Penutur bahasa Komering juga menuturkan satu atau lebih bahasa yang lain. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa orang-orang di Kabupaten OKU Timur termasuk bilingual atau multilingual.
Bilingualitas dan multlingualitas di wilayah Kabupaten OKU Timur itu terjadi di poros kabupaten. Hal
ini, tentu berpengaruh terhadap vitalitas bahasa Komering.
Bahasa Komering tidak digunakan dalam semua ranah. Biasanya hanya penutur yang berusia
dewasa berbahasa Komering di lingkungan yang tak resmi. Aspek lain adalah dokumentasi, bahasa
Komering belum tertangani dengan baik. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap vitalitasnya.
KESIMPULAN
Bahasa Komering dalam kondisi stabil tetapi perlu dirawat. Pengolahan data kuantitatif dengan
menggunakan program excell menghasilkan indeks total 0,63 termasuk dalam rentang nilai (0.61—0.8)
masuk dalam kategori stabil tetapi perlu dirawat.
Bahasa Komering merupakan salah satu warisan budaya yang perlu dilestarikan seperti yang
diamanatkan oleh Unesco. Karena vitalitas bahasa Komering meskipun termasuk dalam kategori stabil
tetapi perlu dirawat. Dalam hal ranah penggunaan bahasa, pembelajaran, dokumentasi, dan tantangan baru
perlu mendapat perhatian yang saksama dan terus menerus. Selain itu, regulasi dan kebijakan
pemerintah dan perhatian pihak-pihak terkait secara khusus agar bahasa Komering tetap dalam kondisi
aman dan lestari.
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TINJAUAN ASPEK GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL PADA WACANA LIRIK LAGU
KARYA BAND WALI ALBUM “SANG JUARA”
Lisdwiana Kurniati. Dessy Saputry
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu
lisdwianakurniati@umpri.ac.id; dessysaputri1609@umpri.ac.id
ABSTRAK
Sebuah wacana yang baik terbangun atas aspek gramatikal dan aspek leksikal. Kedua aspek tersebut
tidak hanya berkedudukan sebagai alat penghubung antar unit struktur, melainkan juga membawa fungsi
semantik. Aspek Gramatikal sebuah wacana terdiri atas: referensi, subtitusi, pelesapan dan konjungsi.
Aspek leksikal terdiri atas repetisi, sinonim, antonim, hiponim, kolokasi dan ekuivalensi. Dalam kesatuan
kebahasaan atau hierarki kebahasaan, kedudukan wacana berada pada posisi penting. Hal ini
disebabkan wacana sebagai satuan gramatikal dan sekaligus objek kajian linguistik yang mengandung
semua unsur kebahasaan. Wacana dapat diperlihatkan dalam bentuk komunikasi secara tertulis
(teks),termasuk lirik dalam sebuah lagu. Salah satunya, lirik lagu Grup band Wali. Grup band Wali
merupakan grup band yang banyak digemari oleh masyarakat, lirik-lirik lagunya mengangkat realita
kehidupan masyarakat yang diekspresikan melalui Musik Pop Melayu Indonesia hingga dapat berhasil
menembus pasar domestik dan internasional. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:”
Bagaimanakah penggunaan aspek gramatikal dan leksikal pada lirik lagu grup band Wali?”. Sedangkan
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian
ini adalah lirik lagu Grup Band Wali pada Album “Sang Juara” meliputi: (1) Indonesia Juara, (2) Orang
Bilang, (3) Puaskah, dan (4) Tomat/Tobat Maksiat dan (5) Yang. Adapun teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengamati, serta melakukan kajian pustaka yang
relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis lirik lagu satu persatu berdasarkan aspek
gramatikal dan leksikalnya. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa lirik-lirik lagu
karya Grup band Wali Album “Sang Juara” merupakan sebuah wacana yang alat penghubung antar unit
strukturnya sudah terbangun dengan baik, baik dari aspek gramatikal dan aspek leksikalnya sehingga
diperoleh fungsi semantik dan diperoleh efek intensitas makna bahasa, kejelasan informasi dan
keindahan bahasanya. Adapun aspek gramatikanya meliputi: Referensi, Subtitusi, Pelesapan, dan
Konjungsi, sedangkan Aspek Leksikalnya meliputi: Repetisi, Sinonim, dan Antonim.
Kata Kunci: Aspek gramatikal, aspek leksikal, wacana tulis, lirik lagu.
PENDAHULUAN
Dalam kehidupan masa kini, bahasa dan musik seakan tidak dapat dipisahkan. Setiap teks dalam lirik lagu
menggunakan aset bahasa. Bahasa yang dibubuhkan memiliki kekuatan makna dan dampak psikologis.
Oleh karena itu, bahasa sebagai media komunikasi bersifat saling mengisi dalam kegiatan bermusik.
Bahasa memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung kehadiran musik. Setiap ungkapan
musik dilantunkan dalam bentuk-bentuk bahasa yang menyentuh dan harus mampu menarik perhatian
pendengarnya. Bahasa tercermin melalui tampilan teks dan lirik lagu. Kemajuan musik modern saat ini
pun identik dengan munculnya grup-grup band yang popular dan digemari masyarakat. Eksistensi grup
band Wali tidak diragukan lagi di ranah perindustrian musik Indonesia terbukti Album “Sang Juara” yang
dirilis pada tahun 2013 mendapat banyak penghargaan. Grup band Wali merupakan salah satu grup band
yang banyak digemari di segi lirik-lirik lagunya yang menyentuh pendengar, mudah diingat oleh sebagian
besar masyarakat, dan mengangkat realita-realita yang terjadi di lingkungan yang diekspresikan melalui
bermusik, kehadiran grup band Wali dengan menciptakan album “Sang Juara” bukan saja menjadi
parameter kemajuan industri musik Indonesia, tetapi telah menjadi simbol atas diterimanya bahasa dalam
bermusik.
Atas dasar itu, kita perlu mencermati bahsa-bahasa yang digunakan dalam lirik-lirik lagu tersebut,
tentunya dapat memberi pemahaman dan persepsi yang kuat dimata masyarakat atau penggemar musik.
Sebagai bagian dari wacana, aspek gramatikal dan leksikal bukan hanya berkedudukan sebagai alat
penghubung unit struktur, melainkan juga membawa fungsi semantis. Wacana yang kohesif akan
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membawa pengaruh pada kejelasan hubungan antara satuan bentuk kebahasaan yang satu dengan yang
lain sehingga ide dalam wacana dapat lebih terarah secara jelas dan utuh. Peranan dan fungsi penanda
kohesi secara formal hadir sebagai alat untuk menciptakan keselarasan dan kepanduan informasi yang
berimplikasi pada kelancaran pemahaman wacana. Ketepatan pengguna dan penempatan penanda kohesi
dalam wacana akan menghindarkan gangguan salah tafsir baik bagi pembaca maupun pendengar.
METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. “metode deskriptif analisis adalah
metode yang mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian disusul dengan cara menganalisis”.
(Nyoman Kutha Ratna, 2012: 53). Lirik lagu pada album “Sang Juara” milik grup band Wali dijadikan
objek penelitian yang dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang ada, kemudian
dideskripsikan berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini yaitu analisis wacana lirik lagu grup band
Wali pada album “Sang Juara” meliputi: (1) Indonesia Juara, (2) Orang Bilang, (3) Puaskah, dan (4)
Tomat/Tobat Maksiat dan (5) Yang, Berdasarkan tinjauan gramatikal dan leksikalnya. Tinjauan
gramatikal dan leksikal meliputi: referensi (reference), substitusi (substitution), pelesapan (ellipsis), dan
konjungsi//perangkai (conjunction). Repetisi (pengulangan), sinonim (padan kata), kolokasi (sanding
kata), hiponim (hubungan atas-bawah), antonim (lawan kata), dan ekuivalensi (kesepadanan).
ANALISIS
Analisis aspek gramatikal dan leksikal tersebut dapat dilihat pada masing-masing judul lagu berikut ini:
A. Judul Lagu: Indonesia Juara
1. Aspek Gramatikal Lirik Lagu “Indonesia Juara”
A. Pengacuan
1. Pengacuan Personal
Pengacuan personal direalisasikan melalui kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, baik tunggal
maupun jamak. Ada tiga pengacuan personal pada lirik lagu “Indonesia Juara”, yaitu:
pengacuan personal kata ganti orang pertama lekat kanan -ku, pengacuan personal kata ganti
orang kedua tunggal dekat kanan -mu, dan kata ganti orang pertama jamak “kami”.
a. Pengacuan personal kata ganti orang pertama tunggal lekat kanan -ku
(1, 9, 16, 21) Indonesiaku korbankan jiwa raga
Kata ganti orang pertama terikat lekat ditandai dengan kata -ku di dalam kata Indonesiaku.
b. Pengacuan personal kata ganti orang kedua tunggal dekat kanan –mu
(4) Angkatlah tangan kananmu lalu sebut Indonesia
c. Pengacuan personal kata ganti orang pertama jamak kami. Terlihat pada lirik berikut: (11)
Kami anak Indonesia otot kawat tulang baja, (6, 13) Kami anak bangsa takkan mungkin
kalah, (7, 14) Kami anak negeri punya harga diri.
2. Pengacuan Demonstratif
Dalam lagu “Indonesia Juara” hanya terdapat pengacuan demonstratif tempat (lokasional).
(5) Dan letakkan di dadamu sebut lagi Indonesia.
Kata di dadamu menunjukkan tempat.
B. Subtitusi
Dalam lirik lagu “Indonesia Juara” ditemukan substitusi nominal sebagai berikut: (6, 13) Kami
anak bangsa takkan mungkin kalah, (7, 14) Kami anak negeri punya harga diri.
C. Pelesapan (Ellipsis)
Dalam lagu “Indonesia juara” terdapat pelepasan seperti pada penomoran berikut: (2)
Indonesiaku korbankan jiwa raga (9, 16, 21), (2b) Untuk Indonesia akan aku korbankan jiwa
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dan ragaku, (6) Kami anak bangsa takkan mungkin kalah (13), (6b) kami anak bangsa Indonesia
tidak akan mungkin untuk kalah.
2. Aspek Leksikal
Berikut aspek leksikal yang terdapat dalam wacana lirik lagu “Indonesia Juara”.
A. Repetisi
Repetisi adalah pengulangan satuan lingual (bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat) yang
dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai.
1. Repetisi Epizeuksis
Repetisi epizeuksis adalah pengulangan satuan lingual yang dipentingkan beberapa kali secara
berturut-turut. Dalam lirik: (1) Indonesia..... wooo ooow wooo hooo wooo hooo (8), (2) Indonesia
ku korbankan jiwa raga (9), (18) Indonesia..... wooo ooow wooo hooo wooo hooo, (19)
Indonesia..... wooo ooow wooo hooo wooo hooo, (20) Indonesia..... wooo ooow wooo hooo wooo
hooo, (21) Indonesia ku korbankan jiwa raga.
Dari kutipan di atas kata Indonesia diulang berkali-kali agar memberikan tekanan dalam
sebuah konteks begitu pula dengan kata kami, dalam lirik berikut ini: (11) Kami anak Indonesia
otot kawat tulang baja, (6) Kami anak bangsa takkan mungkin kalah (13), (7) Kami anak negeri
punya harga diri (14).
B. Sinonim
Dalam lagu “Indonesia Juara” terdapat satu jenis sinonim yaitu sinonim frasa dengan frasa sebagai
berikut: (6) Kami anak bangsa takkan mungkin kalah (13), (7) Kami anak negeri punya harga diri
(14).
B. Judul lagu: Orang Bilang
1. Aspek Gramatikal
A. Pengacuan Personal
Pengacuan personal pada lirik lagu “Orang Bilang” sebagai berikut:
1. Pengacuan personal kata ganti orang kedua tunggal kamu. Dapat dilihat pada lirik lagu berikut:
(1) kamu bilang padaku bahwa kamu benar sayang, (3) dan kamu bilang aku cinta kamu
sayang, (4) kamu bilang padaku bahwa kamu benar cinta, (6) dan kamu bilang aku sayang
kamu cinta, (7) tapi orang bilang katanya kamu gak sayang, (8) orang bilang katanya kamu gak
cinta, (9) orang bilang katanya kamu orang bilang, (10) sekarang kamu bilang bahwa kamu
paling sayang, (11) sekarang bilang bahwa kamu paling cinta.
2. Pengacuan personal kata ganti orang pertama tunggal aku. Pada lirik berikut: (2) kau bilang aku
kau akan selalu sayang, (3) dan kamu bilang aku cinta kamu sayang, (5) kau bilang aku kau akan
selalu cinta, (6) dan kamu bilang aku sayang kamu cinta, (12) sekarang bilang aku siap mati
sayang.
3. Pengacuan personal kata ganti orang pertama tunggal terikat lekat kanan –ku. Dalam lirik berikut:
(1) kamu bilang padaku bahwa kamu benar sayang, (4) kamu bilang padaku bahwa kamu benar
cinta.
B. Pengacuan Demonstratif
(10) sekarang kamu bilang bahwa kamu paling sayang
(11) sekarang bilang bahwa kamu paling cinta
(12) sekarang bilang aku siap mati sayang
Kata sekarang merupakan pengajuan demonstratif waktu yang menunjukkan hal yang sedang
terjadi.
C. Konjungsi
Adapun unsur yang dirangkaikan dapat berupa satuan lingual kata, frasa, klausa, kalimat bahkan
paragraf. Di dalam lirik lagu “Orang Bilang” ditemukan dua konjungsi tapi dan konjungsi dan.
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Dalam lirik berikut: (5) kau bilang aku kau akan selalu cinta, (6) dan kamu bilang aku sayang
kamu cinta, (7) tapi orang bilang katanya kamu gak sayang.
2. Aspek Leksikal
A. Repetisi
Macam-macam repetisi yang ada di dalam wacana lirik lagu orang bilang sebagai berikut.
1. Epizeuksis
Repetisi epizeuksis adalah pengulangan satuan lingual yang dipentingkan beberapa kali
secara berturut-turut. Dalam lirik berikut: (1) kamu bilang padaku bahwa kamu benar
sayang, (2) kau bilang aku kau akan selalu sayang, (3) dan kamu bilang aku cinta kamu
sayang, (4) kamu bilang padaku bahwa kamu benar cinta, (5) kau bilang aku kau akan
selalu cinta, (6) dan kamu bilang aku sayang kamu cinta.
2. Repetisi Anafora
Repetisi anafora adalah pengulangan satuan lingual berupa kata atau frasa pertama pada tiap
baris atau kalimat berikutnya, sebagai berikut: (8) orang bilang katanya kamu ga cinta, (9)
orang bilang tentang kamu orang bilang, (10) sekarang kamu bilang bahwa kamu paling
sayang, (11) sekarang bilang bahwa kamu paling cinta, (12) sekarang bilang aku siap mati
sayang. Frasa orang bilang diulang di baris berikutnya dan juga kata sekarang diulang
berturut-turut di awal setiap baris.
3. Repetisi Episfora
Repetisi episfora adalah pengulangan satuan lingual kata atau frasa pada akhir baris kolom
atau akhir kalimat. Dapat dilihat pada lirik berikut: (1) kamu bilang padaku bahwa kamu
benar sayang, (2) kau bilang aku kau akan selalu sayang, (3) dan kamu bilang aku cinta
kamu sayang, (4) kamu bilang padaku bahwa kamu benar cinta, (5) kau bilang aku kau
akan selalu cinta, (6) dan kamu bilang aku sayang kamu cinta.
C. Judul lagu: Puaskah
1. Aspek Gramatikal
A. Pengacuan
1. Pengacuan Personal
a. Kau merupakan kata ganti orang kedua tunggal. Dalam lirik berikut: (1) Puaskah kau
lukaiku, (2) Puaskah kau sakitiku, (7) Sekarang kau campakkanku, (8) Setelah kau
dapatkanku, (15) Saat kau peluk diriku, (17) Kau tega khianatiku.
b. Kata ganti orang pertama tunggal terikat lekat kanan –ku. Berikut ini: (1) Puaskah kau
lukaiku, (2) Puaskah kau sakitiku, (3) Puaskah khianatiku, (4) Puaskah kau Sayangku, (7)
Sekarang kau campakkanku, (8) Setelah kau dapatkanku, (15) Saat kau peluk diriku, (17)
Kau tega khianatiku.
c. Kata ganti orang kedua tunggal terikat lekat kanan –mu. Pada lirik: (5) Di manakah
nuranimu, (6) Di mana akal sehatmu.
2. Pengacuan Demonstratif
Dalam lagu puaskah hanya terdapat pengacuan demonstratif waktu, berikut ini: (14) Ingatlah
saat yang lalu, (16) Tapi kini semua yang lalu.
B. Pelesapan
Pelesapan (elipsis), yaitu penghilangan satuan lingual tertentu, sering terdapat dalam lirik lagu:
(10) Kau kan berhenti tuk menyakiti, (10b) Kau akan berhenti untuk menyakiti aku.
C. Konjungsi
Konjungsi dalam lirik lagu” Puaskah” yaitu konjungsi setelah yang menyatakan waktu.
(8) Setelah kau dapatkanku...
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2. Aspek Leksikal
Berikut aspek leksikal yang terdapat dalam wacana lirik lagu “Puaskah”.
A. Repetisi Anafora
Repetisi anaphora dalam lagu “Puaskah” berikut ini: (1) puaskah kau lukaiku, (2) puaskah kau
sakitiku, (3) puaskah khianatiku, (4) puaskah oh Sayangku, (12) terus begini, (13) terus engkau
lukai.
B. Sinonim
Sinonim pada lirik lagu “Puaskah” yaitu sinonim kata dengan kata. Dalam lirik: (1) Puaskah kau
sakitiku, (2) Puaskah kau lukaiku.
D. Judul lagu: Tomat (Tobat Maksiat)
1. Aspek Gramatikal
A. Pengacuan
Dalam wacana lagu “Tomat” (Tobat Maksiat) didapati dua jenis pengacuan yaitu pengacuan
personal dan pengacuan demonstratif.
1. Pengacuan Personal
a. Kata ganti orang kedua, kau. Meliputi: (2) saat kau maksiat, (3) dan kau bayangkan ajal
mendekat, (4) apa kan kau buat, (5) kau takkan selamat, (11) awas kau tersesat, (15)
ingatlah saat kau sulit, (17) berapa dosa kau buat.
b. Kata ganti orang kedua terikat lekat kanan –mu
(6) pasti dirimu habis dan tamat
c. Kata ganti orang pertama tunggal terikat lekat kanan –ku
(7) bukan ku sok taat
d. Kata ganti orang pertama jamak kita
(26) kita pun kan menyusul mereka
e. Kata ganti orang ketiga jamak mereka
(23) mereka yang terbaring di tanah
Mereka kata ganti orang ketiga jamak
2. Pengacuan Demonstratif
Dalam lagu “Tomat” (Tobat Maksiat) hanya terdapat pengacuan demonstratif tempat berikut
ini: (21) pandanglah ke sana, (22) lihat yang di sana, (23) mereka yang terbaring di tanah.
B. Pelesapan
Pelesapan dalam lagu “Tomat (Tobat Maksiat)” berikut ini: (4) apa kan kau buat, (4b) apa yang
kan kau perbuat, (5) kau takkan selamat, (5b) kau tidak akan pernah selamat, (26) kitapun kan
menyusul mereka, (26b) kitapun akan menyusul mereka semua.
C. Konjungsi
Konjungsi dalam lirik lagu “Tomat” (Tobat Maksiat) yaitu konjungsi dan. Dalam lirik:
(1) dengarlah hai sobat, (2) saat kau maksiat, (3) dan kau bayangkan ajal mendekat
2. Aspek Leksikal
Aspek leksikal yang terdapat dalam lirik lagu “Tomat”(Tobat Maksiat) hanya menyangkut repetisi
anafora.
A. Repetisi Anafora
Repetisi anafora terdapat dalam lirik berikut: (14) Ingat mati, ingat sakit, (15) Ingatlah saat kau
sulit, (16) Ingat-ingat hidup Cuma satu kali, (17) Berapa dosa kau buat, (18) Berapa kali
maksiat, (28) Cepat ucap astaghfirullahaladzim... (29) Cepat ucap astaghfirullahaladzim... (30)
Cepat ucap astaghfirullahaladzim...
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E. Judul lagu: “Yang”
1. Aspek Gramatikal
A. Pengacuan
Dalam wacana lagu “Tomat” didapati jenis pengacuan yaitu pengacuan personal sebagai berikut:
1. Pengacuan Personal
a. Kata ganti orang kedua tunggal kau. Pada lirik: (1) yang.. coba kau jujur padaku, (6)
sebelum kau cerita semua, (12) kau tak ngerti aku, (15) yang.. Tak mudah kau bodohi ku,
(18) masih pantaskah kau kupanggil sayang...
b. Kata ganti orang kedua tunggal terikat lekat kanan –mu. Pada lirik: (2) yang.. foto siapa di
dompetmu, (7) apa maumu, siapa dirinya.
c. Kata ganti orang kedua tunggal kamu. Pada lirik: (3) yang... kok kamu diam begitu, (11)
aku ngerti kamu
d. Kata ganti orang pertama tunggal aku. Pada lirik: (4) sayang jawab atau aku pergi sayang,
(5) aku tak mau bicara, (11) aku ngerti kamu, (12) kau tak ngerti aku, (16) yang... tolong
dengarkanlah aku.
e. Kata ganti orang pertama tunggal terikat lekat kanan –ku
(1) Yang.. Coba kau jujur padaku
(9) Jangan hubungi ku lagi
f. Kata ganti orang ketiga tunggal lekat kanan –nya
(7) apa maumu, siapa dirinya
B. Pelesapan
Pelesapan pada lagu “Yang” sebagai berikut: (4) sayang jawab atau aku pergi sayang, (4b) sayang
jawab pertanyaanku atau aku pergi sayang, (5) aku tak mau bicara, (5b) aku tidak mau
berbicara, (6) sebelum kau cerita semua, (6b) sebelum kau menceritakan semua, (7) apa
maumu, siapa dirinya, (7b) apa maumu dan siapa dirinya, (8) tak betah bila ada yang lain, (8b)
aku tak betah bila ada yang lain, (9) jangan hubungiku lagi, (9b) jangan menghubungiku lagi,
(10) ini bisa jadi yang terakhir, (10b) hubungan ini bisa jadi yang terakhir, (11) aku ngerti kamu,
(11b) aku mengerti kamu, (12) kau tak ngerti aku, (12b) kau tak mengerti aku, (13) sekarang
atau tak selamanya...(13b) mengerti aku sekarang atau tak mengerti selamanya...
C. Konjungsi
Konjungsi dalam lirik lagu” Yang” sebagai berikut: (11) aku ngerti kamu, (12) kau tak ngerti
aku, (13) sekarang atau tak selamanya
Konjungsi atau di dalam lirik wacana di atas merujuk pada pilihan agar seseorang yang
dimaksud dalam lagu untuk mencoba mengerti dengan konsekuensi tidak mengerti sama sekali.
(16) yang... Tolong dengarkanlah aku
(17) tapi sayang
(18) masih pantaskah kau kupanggil sayang...
Konjungsi tapi di dalam wacana lirik lagu merujuk pada pertentangan antara seseorang yang
dibicarakan yang sudah enggan untuk menasehati dan berpikiran untuk tidak lagi memanggil
sayang.
2. Aspek Leksikal
Berikut aspek leksikal yang terdapat dalam wacana lirik lagu “Yang”.
1. Repetisi Anafora
Repetisi anafora adalah pengulangan satuan lingual berupa kata atau frasa pertama pada tiap baris
atau kalimat berikutnya.
(1) yang.. coba kau jujur padaku
(2) yang.. foto siapa di dompetmu
(3) yang... kok kamu diam begitu
Kata yang diulang setiap baris berikutnya untuk lebih memperkuat kata tersebut di dalam lirik lagu.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa lirik-lirik lagu karya Grup band Wali Album
“Sang Juara” merupakan sebuah wacana tulis yang alat penghubung antar unit strukturnya sudah
terbangun dengan baik, baik dari aspek gramatikal dan aspek leksikalnya sehingga diperoleh fungsi
semantik dan diperoleh efek intensitas makna bahasa, kejelasan informasi dan keindahan bahasanya.
Adapun aspek gramatikalnya meliputi: Referensi, Subtitusi, Pelesapan, dan Konjungsi, sedangkan Aspek
Leksikalnya meliputi: Repetisi, Sinonim, dan Antonim. Semua aspek gramatikal dan aspek leksikal
dipilih oleh penyair sudah berdasarkan pilihan kata yang menunjang fungsi semantik dan keindahan lirik.
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THE EFFICACY OF TREASURE HUNT GAME WITH LUWU LOCAL CULTURE
BASED IN TEACHING ENGLISH VOCABULARY AND INTRODUCING CULTURES
HERITAGES OF LUWU AT SMPIT AL HAFIDZ KOTA PALOPO
Masruddin, Ahmad Munawir
Institut Agama Islam Negeri Palopo
masruddin_asmid@iainpalopo.ac.id
ABSTRACT
The aim of the research was to find out the efficacy of Treasure Hunt game with Luwu local culture
content based for teaching vocabulary and introducing the cultures heritages of Luwu to the students at
SMPIT Al Hafidz Kota Palopo. The method of the research was pre experiment. The subject of this
research was the students of class 7th SMPIT Al Hafidz Kota Palopo consisting of 20 students. Test was
used to collect the data. To analyze the data the researcher utilized t-test through SPSS 20. After the
analysis, this research showed a significant improvement in the students’ vocabulary in English and
students can enrich their knowledge on Luwu Culture. It is supported by the t-test result with the P value
was 0.00. In conclusion, teaching vocabulary using Treasure Hunt game with Luwu Local culture
content-based is effective both in English vocabulary development and Luwu culture knowledge of
students.
Keywords: Treasure Hunt Game, Local Culture, Vocabulary
INTRODUCTION
Vocabulary is an important aspect in learning a new language. It can support the students’ ability in
mastering other language skills such as speaking, writing and reading (Philips, 1993 in Mustisari, 2007:
2). One of the ways in teaching vocabulary is through Treasure Hunt Games. It can increase students’
motivation in learning. They can easily understand the new vocabulary since they are in a fun situation
during playing the game. Then, the use of games in improving vocabulary not only changes the dynamic
of the class but also it facilitates and helps the brain to learn more effectively. Games also allow students
to: work co- operatively, compete with each other, strategize, think in a different way, compare and share
knowledge, learn from others, learn from mistakes, work in less stressful and more productive ways and
allow students to have fun. In addition, various researchers have proven that games are effective in
teaching vocabulary. Such benefits include the cognitive aspect of language learning to the more
cooperative group dynamic. The game encourages creative spontaneous language use, and supports the
communicative potential. Games can make the students more focused in learning, because they do not
feel that they are forced to learn. Games can lower anxiety, thus making the acquisition of input more
likely (Richard-Amato, 1988: 147). They are highly motivating and entertaining, and they can give shy
students more opportunity to express their opinion and feelings (Hansen, 1994: 118).
Some studies related to the Treasure hunt game in teaching vocabulary such as Rani Neng Aan
Anengsih (2017) found that the Implementation of Treasure Hunt Games in Learning English Vocabulary
is temporarily successful. Sumiati (2005), she found that the students enjoy doing the activities and they
are more interested in joining the teaching-learning process; the students are encouraged and motivated to
learn more, and the students also have learning experience through indoor activities and outdoor
activities. Then, Rina Wulansari (2016) found that Treasure hunt game greatly impacts and influences
reading comprehension. Those previous studies are different with this current research since this research
is focused on finding out the efficacy of Treasure Hunt game with Luwu local culture content based for
teaching vocabulary and introducing the cultures heritages of Luwu to the students. In addition, it is still
rare to find a study on the use of games which focuses on inserting local culture knowledge in the
teaching of vocabulary.
Introducing local culture to the students is important in the education process included in English
classes. By knowing their local culture, a student can understand the heritage from their ancestors. There
are so many lessons and values that can be reached by the students through knowing the heritages of their
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local culture. In addition, as residents who live in areas that have historical tourist destinations, young
people in Luwu are required to have competency in English. This is because as a tourist destination,
everyone is expected to be able to provide correct information to foreigners about everything about the
Luwu Culture, so that they do not lose the opportunity to get a job in the world of tourism, public service
agencies and government agencies related to tourism. In order to be able to provide this information, it
requires English language skills and knowledge of Luwu culture which should be done as early as
possible, including at the junior high school level (SMP).
Therefore, the aim of the research was to find out the efficacy of Treasure Hunt game with Luwu
local culture content based for teaching vocabulary and introducing the cultures heritages of Luwu to the
students at SMPIT Al Hafidz Kota Palopo.
REVIEW OF LITERATURE
Etymologically, the word "treasure" means treasure and the word "hunt" means looking for or hunting, so
treasure hunt is defined as looking for treasure (Echols & Hasan, 2003, p. 307-602). According to Sani
(2013, p. 164), treasure hunt is a method of playing in the form of simulating a certain task or topic that
involves students actively in the game. The Treasure Hunt method is a learning method that requires
students to work together in groups to look for clues about the subject matter in order to find treasures so
they can beat other groups (Jamil, 2009, p. 177).
The method of playing Treasure Hunt is based on the constructivism theory proposed by Jean
Piaget. Constructivism theory will guide students to develop their own knowledge or concepts that they
actively understand based on their existing knowledge and experience (Isjoni 2011, p.30). Based on this,
playing Treasure Hunt will make students adjust the knowledge they already have with the knowledge
they have just acquired so that appropriate knowledge is created, thus the Treasure Hunt learning method
is very suitable to be used in learning the concept of cardinal directions because the students themselves
will active in reconstructing his understanding of the concept through learning while playing.
Treasure hunt games like other types of games rely heavily on observation in the game procedure
as a condition for being able to play or win the game. New observation activities can occur when students
are able to know or understand the clue given. This opinion was also expressed by Ibrahim and
Sukartiningsih (2014, p. 5), that 75% of the learning process is carried out through observation.
The essence of the learning method is that there is no single learning method that is good for all
conditions or lessons, thus the treasure hunt method of playing has several advantages along with
drawbacks in its implementation. The advantages of playing treasure hunt method are that it can (a) foster
students' social attitudes because it trains students to help each other and cooperate in their groups as well
as compete with other groups; (b) provide motivation to learn because every student wants to be a winner;
(c) foster high curiosity because students want to know the contents of hidden treasures; (d) unite students
with nature so that they can take advantage of positively the natural resources that exist in their
environment if it is done outside of school.
According to Piaget, one of the basic mental processes in a person's intellectual growth is the play
method, because the feeling of pleasure is very dominant which makes students not experience problems
even though there are difficult challenges inside. According to Inawati (2011, p. 5), games will make the
learning environment fun, happy, relaxed, but still in a conducive situation because it fosters a positive
mentality such as being independent, sincere, confident, and never giving up. Based on this, playing can
(a) make abstract concepts concrete; (b) understand the lesson in a fun way; (c) attract students' attention;
(d) provide good motivation to learn; and (e) make students remember the lessons given.
Students will learn actively if the activities carried out provide many opportunities for teachers
and students to get closer, because this way can remove some obstacles in learning, especially how to
involve students in learning activities that will change their positive outlook as students (Riley,
Weinstock, Tarrant, & Hallmond, p. 2006). This opinion is in accordance with the nature of games in
learning which will bring closer emotional relationships between teachers and students, so that the
treasure hunt game will make the classroom atmosphere cheerful so that the enthusiasm for learning
emerges from students and the understanding that they must obtain knowledge by finding it themselves.

205

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar, 18-20 Agustus 2021

Using the Treasure Hunt game as a learning method, according to Patty (2006, p. 166-167), it is
necessary to prepare (a) some of the equipment needed, such as colored paper / cardboard, markers,
envelopes containing written messages in the form of instructions or subject matter, double tip, compass ,
and maps; (b) game time adjusted to the amount of available lesson time; (c) the players involved, such as
involving all students in a class which is divided into several groups, where each student has a task to find
clues.
METHODOLOGY
The method of the research was pre-experiment. The subject of this research was the students of class 7th
SMPIT Al Hafidz Kota Palopo consisting of 20 students. Pre-test and post-test on vocabulary and Luwu
Culture Knowledge were used to collect the data. In Experiment, there were four phases that have been
applying in the treasure hunt game method, namely (a) the presentation phase where the teacher asks
students questions about the Luwu Cultures in English as instruction to be studied in order to make it
easier for students to understand the objectives of the game; (b) the memory phase in which students
explore each place using the given clues by understanding the related Luwu Culture in order to answer the
questions correctly at the final stage; (c) the development phase in which students are asked questions
related to a predetermined topic and are allowed to get help when experiencing difficulties in order to
develop their ideas; (d) the evaluation phase where students answer all the questions received in the
previous phase to find out whether the student gets a point or not so that the winner is the student or team
with the highest number of correct answers. Then, to analyze the data the researcher utilized t-test through
SPSS 20.
Result
The data analysis result shows that the vocabulary ability of the students was improved. There
was an improvement of students’ ability in vocabulary after conducting the 5 meetings treatments by
Treasure Hunt game with Luwu local culture content based. The scores of the students’ vocabulary test
in the pretest and in the posttest is shown as follows:
Table 1. Students’ Mean Score of Vocabulary Test in Pretest and Posttest
Pre-test

30.60

Post-test

68.73

Table 2. Students’ Mean Score of Luwu Local Culture Knowledge in Pretest and Posttest
Pre-test

20.00

Post-test

70.50

Table 1 shows that competence of the students in vocabulary was improved after the treatment
by applying Treasure Hunt game with Luwu local culture content based. Then Table 2 shows the
students' knowledge on Luwu Culture was improved after the treatment. The students can reduce their
weaknesses of their vocabulary mastery in the post-test. Then, they also can enrich their knowledge on
Luwu Culture. Furthermore, the hypothesis testing by using SPSS 20 shows that P value was 0.00.
This indicates that the treatment by using Treasure Hunt game with Luwu local culture content based is
effective in improving the students’ vocabulary ability.
After the analysis, this research showed a significant improvement in the students’ vocabulary in
English and students can enrich their knowledge on Luwu Culture. It is supported by the t-test result the P
value was 0.00. for both the students’ vocabulary in English and students can enrich their knowledge on
Luwu Culture.
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DISCUSSION
In relation to the data analysis result, the researcher found out that using Treasure Hunt game with Luwu
local culture content based can be an effective way in developing both students’ vocabulary and their
knowledge on Luwu Culture at the junior high school in Indonesia. The result of the statistical test
supports the power of the Treasure Hunt game with Luwu local culture content based as the P value was
0.00. The researcher then recommends the use of Treasure Hunt game with Luwu local culture content
based on developing the vocabulary of Indonesian EFL students.
The result of this study shows the similarity with the previous researchers’ findings such as
Neng Aan Anengsih (2017), Rani Sumiati (2005), and Yani Ratnasari (2005) who have proven that
Treasure Hunt game had an important effect in developing the vocabulary of the students. In addition,
the application of Treasure Hunt game with Luwu local culture content based can enrich the students’
vocabulary and also students’ knowledge on Luwu culture and it can create an enjoyable atmosphere in
process of the learning. Furthermore, Treasure Hunt game with Luwu local culture content based
develops the vocabulary of students since it can facilitate the students to be easier in remembering,
repeating and understanding the meaning of the words all at once.
In this research, the Treasure Hunt game with Luwu local culture content based was beneficial
since through the competitive system and collaboration among the students could develop their spirit in
findings and understanding the vocabulary given during the Treasure Hunt game with Luwu local culture
content-based application. The students compete in the groups. They tried to be the winner for each
section of competition. This research is in line with Astuti (2019) findings that collaborative game can
give positive contribution to the development of students’ character building included in the learning
process. Furthermore, it is reported by Nguyen and Nga (2003) that a game can facilitate learners to
enjoy the fun atmosphere, the spirit of competition, the great increase of motivation. In addition, they
could grasp the material quickly in a very supportive environment. The students liked all the activities
with games and it is a really motivated program in the teaching process.
CONCLUSION
The Treasure Hunt game with Luwu local culture content based is an effective game in developing
both the vocabulary and the Luwu local culture knowledge of students. The result of the significance
test supports the effective P value namely 0.00. Therefore, the researcher recommends the use of the
Treasure Hunt game with Luwu local culture content based on developing vocabulary and local culture
knowledge of Indonesian EFL students.
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ABSTRAK
Naskah pidato sebagai salah satu bentuk arsip umum negara memiliki peran sebagai salah bentuk
komunikasi politik. Ardial (2010) menyatakan bahwa komunikasi politik juga berfungsi untuk
membangun citra aktor politik yang tidak disampaikan secara gamblang dalam teks. Naskah pidato
kepresidenan perdana Jokowi pada tahun 2014 tentunya juga memuat konstruksi ideologi dan citra
politik yang ia bangun untuk pemerintahan yang akan ia pimpin lima tahun mendatang. Masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana peran naskah dalam mengkonstruksi citra dan ideologi politik pada
pidato kepresidenan perdana Jokowi tahun 2014. Melalui pendekatan analisis tiga dimensi CDA
Fairclough (1995), penelitian ini bertujuan untuk membongkar konstruksi citra dan ideologi politik yang
ada dalam naskah pidato tersebut. Hasil penelitian membuktikan secara umum naskah pidato tersebut
berisi harapan dan keinginan Jokowi dalam pemerintahan 2014—2019. Selain itu, ideologi politik yang
dikonstruksikan dalam naskah adalah (1) pengembalian kejayaan sektor maritim Indonesia, (2)
pemerataan pembangunan, dan (3) penguatan figur Soekarno. Ideologi politik tersebut dikonstruksikan
melalui penggunaan kosakata ideologis seperti jalesveva jayamahe, cakrawati samudra, dan ungkapan
metaforis nahkoda-kapal. Adapun citra yang dikonstruksikan dalam naskah pidato adalah Jokowi
sebagai sosok merakyat dan pekerja keras yang dibangun dari penggunaan dan urutan kosakata sapaan
yang mementingkan masyarakat kelas menengah ke bawah.
Kata Kunci: naskah, pidato, Jokowi, ideologi, citra, politik, CDA
PENDAHULUAN
Dalam kehidupan berpolitik, komunikasi politik menjadi hal yang sangat penting. Lord Windleshan
dalam Junaedi (2013) menyebutkan bahwa komunikasi politik adalah penyampaian pesan politik dari
pengirim ke penerima dengan penekanan pada membuat penerima menerima apa yang disampaikan dan
menolak dari pihak lain. Ardial (2010) mengatakan bahwa komunikasi politik juga bertujuan untuk
membangun citra politik yang tidak dijelaskan secara gamblang di depan khalayak. Dengan demikian, ada
pesan yang implisit yang disampaikan aktor politik dalam komunikasi politiknya.
Salah satu bentuk komunikasi politik adalah pidato kenegaraan. Menurut UU No. 43 tahun 2009,
naskah pidato tersebut tergolong sebagai arsip umum. Naskah pidato sebagai arsip ini memiliki peran dan
fungsi penting dalam kehidupan bernegara karena memuat tujuan-tujuan yang disampaikan secara
eksplisit maupun implisit. Bahkan, naskah pidato kenegaraan dibuat oleh tim khusus seperti staf
kepresidenan agar maksud dan pesannya sampai kepada pembaca.
Arsip sebagai wacana memiliki peran penting yang mencerminkan kehidupan manusia termasuk
kehidupan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Fairclough (1992;1995) bahwa wacana
adalah praktik sosiokultural. Artinya, arsip sebagai sebuah wacana dapat menggambarkan keadaan sosial
kultural atau konteks di luar teks itu sendiri. Selanjutnya, Fairclough (1995) juga menjelaskan bahwa di
dalam teks, ada yang hadir/eksplisit (present in) dan ada yang tidak hadir/implisit (absent in) dan analisis
muatan implisit dapat memberikan wawasan tentang apa yang sebenarnya given. Sebuah wacana mirip
dengan gunung es yang muncul di atas permukaan laut —itu adalah analisis kritis tanggung jawab untuk
mengungkapkan makna tersembunyi di wacana (Van Dijk, 1997). Dengan demikian, metode CDA dapat
digunakan untuk membongkar makna tersembunyi yang terdapat dalam sebuah wacana.
Salah satu wacana yang menarik untuk diteliti adalah naskah pidato kenegaraan Joko Widodo
ketika pertama kali diangkat menjadi presiden pada tahun 2014. Pidato kenegaraan perdana Joko Widodo
tersebut tentunya memuat cita-cita lima tahun ke depan sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, pidato
kenegaraan sebagai bentuk komunikasi politik tentunya memiliki tujuan khusus bagi aktor politik,
khususnya membangun citra politiknya. Pembangunan citra politik tersebut tentunya tidak dijelaskan
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secara gamblang dalam naskah sehingga analisis wacana kritis menjadi pisau analisis yang tepat dalam
membongkar makna tersembunyi tersebut. Dengan demikian, masalah yang dibahas dalam penelitian ini
adalah bagaimana peran naskah pidato sebagai wacana yang membangun citra dan ideologi Joko Widodo
sebagai kepala pemerintahan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembangunan citra dan ideologi politik Joko Widodo
melalui naskah pidato perdananya sebagai presiden pada tahun 2014. Citra dan ideologi politik tersebut
tentunya dijelaskan secara implisit dalam naskah pidato sehingga peran analisis wacana kritis menjadi
sangat penting untuk membongkarnya. Philips dan Jorgensen (2002) menyatakan bahwa CDA sebagai
suatu pendekatan telah memberikan teori dan metode empiris yang menghubungkan suatu wacana dan
konteks sosial budaya. Dengan demikian, CDA diharapkan mampu membedah korelasi antara naskah
pidato dan konteks yang melingkunginya sehingga citra dan ideologi politik Joko Widodo dalam naskah
pidato tersebut dapat tergambarkan dengan jelas.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Data yang dijadikan sumber adalah arsip
naskah pidato perdana Joko Widodo saat pelantikan presiden 2014 yang terdapat pada laman
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yakni kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id. Data tersebut
akan dianalisis menggunakan CDA Fairclough (1992;1995) untuk melihat wacana dan konteks yang
melingkupinya. Untuk memeroleh gambaran yang lebih luas, data sekunder juga digunakan dalam
penelitian ini, yakni pemberitaan seputar Joko Widodo. Naskah pidato dilihat atas tiga dimensi Fairclough
(1992;1995), yakni dimensi teks, dimensi praktik diskursif, dan dimensi praktik sosiokultural. Analisis
tiga dimensi Fairclough tersebut diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pembangunan citra dan
ideologi politik dalam naskah pidato perdana Joko Widodo sebagai presiden.
ANALISIS
Tahap Deskripsi Naskah Pidato Presidensial Pertama Joko Widodo
Fairclough (1992;1995) menyatakan ada tiga bagian untuk mendeskripsikan teks, yakni struktur,
kosakata, gramatika. Akan tetapi, penelitian ini hanya berfokus pada unsur kosakata karena unsur
tersebutlah yang paling dominan dalam menonjolkan ideologi yang ada. Adapun kosakata menarik yang
ditemukan dalam teks adalah kosakata yang mengandung ideologi bangsa Indonesia sebagai berikut.
1. Penggunaan frasa persatuan dan gotong royong yang menggambarkan semboyan bangsa Indonesia.
Frasa ideologis tersebut terdapat dalam paragraf pertama.
Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. (p.1 b.4).
Selain itu, frasa gotong royong juga diulang sebanyak empat kali dalam naskah pidato. Hal itu
menunjukkan pentingnya frasa tersebut dalam menyampaikan maksud pidatonya. Kata persatuan dan
gotong royong tersebut sesuai dengan semboyan kebangsaan Indonesia, yakni bhineka tunggal ika.
Semboyan tersebut memiliki arti ‘berbeda-beda tetapi tetap satu jua’ yang diambil dari Kitab Sutasoma
karya Mpu Tantular. Semboyan ini sangat penting bagi bangsa Indonesia karena beragamnya suku,
bahasa, agama yang ada di Indonesia.
2. Penggunaan semboyan TNI AL Indonesia, jalesveva jayamahe dan cakrawarti samudera pada
paragraf ketiga baris terakhir.
Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya,
sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana (p.3 b.4).
kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang
dan hempasan ombak yang menggulung
Penggunaan semboyan tersebut menunjukkan cita-cita Joko Widodo mewujudkan Indonesia yang berjaya
sebagai negara maritim.
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3. Penggunaan metafora nahkoda pada bagian penutup sangat menarik.
Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke
atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan
kembangkan layar yang kuat, kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan
kekuatan kita sendiri. Dan saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi (p.7).
Joko Widodo menggunakan metafora untuk menggambarkan status barunya sebagai presiden, yakni
nahkoda atas kapal Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kuasanya sebagai orang yang menjalankan
amanah untuk menyetir jalannya pemerintahan. Akan tetapi, ia akan tunduk atas kehendak rakyat dan
konstitusi dalam menjalankan kemudi pemerintahannya. Penggunaan metafora nahkoda dan kapal untuk
presiden dan pemerintahan ini sangat cocok. Joko Widodo juga ingin menegaskan fungsinya sebagai
presiden adalah menjalankan kehendak rakyat dan konstitusi.
Tahap Interpretasi: Ideologi Politik di Balik Naskah Pidato Jokowi
Naskah pidato presidensial pertama Joko Widodo ini diproduksi dalam rangka pelantikannya sebagai
presiden di hadapan para anggota MPR dan usai mengucapkan sumpah jabatan. Pada laman kepustakaan
presiden Perpustakaan Nasional RI, naskah pidato singkat tersebut berisi janji Jokowi untuk memimpin
bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan. Akan tetapi, janji-janji tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut
pada laman tersebut. Adapun apabila dilihat lagi dalam teks naskah pidato tersebut, janji pemerintahan
Jokowi terdapat dalam struktur bagian isi naskah. Adapun dua janji utama yang menarik untuk dibahas
adalah hadirnya negara sampai pelosok negeri dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan bahwa setiap rakyat di seluruh
pelosok tanah air merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan (p.2 l.2).
Kalimat tersebut menggunakan proses mental afeksi untuk menjelaskan maksudnya lebih dalam,
yakni pembangunan yang merata di seluruh negeri. Jokowi sebagai presiden menunjukkan kuasanya
dengan penggunaan frasa pemerintahan yang saya pimpin. Cita-citanya dalam pembangunan secara
merata di seluruh negeri tersebut juga tergambar dalam tiga poin nawacita pemerintahan Jokowi
2014—2019 dalam laman Kominfo.

Gambar 1. Nawacita Pemerintahan Jokowi 2014—2019,
Sumber gambar: Kominfo
Dengan demikian, poin pertama dan utama yang ditanamkan dalam naskah pidato perdana Jokowi
sebagai presiden adalah membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan pemerintah dan melakukan
pembangunan secara menyeluruh hingga pelosok negeri.
Janji yang kedua mengenai fokus utama Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim
dunia terdapat pada penggunaan kosakata yang sarat akan unsur laut, seperti nahkoda, laut, gelombang,
ombak, jalesveva jayamahe dan cakrawarti samudera. Ideologi kejayaan maritim itu sangat kuat
digambarkan dalam naskah pidato tersebut terutama pada penggunaan semboyan TNI AL jalesveva
jayamahe ‘Di Lautan Kita Jaya’.
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Gambar 2. Lambang TNI AL
Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya,
sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana (p.3 b.terakhir).
Penggunaan frasa semboyan nenek moyang tersebut merujuk pada asal-usul semboyan jalesveva
jayamahe, yakni zaman Majapahit. Pada zaman tersebut, semboyan tersebut digunakan oleh angkatan laut
Majapahit untuk membangkitkan semangat. Dengan demikian, naskah pidato tersebut berisi penekanan
kepada masyarakat Indonesia untuk mengingat kembali jati diri bangsa sebagai negara maritim.
Nainggolan (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko
Widodo dan Implikasi Internasionalnya menyatakan bahwa narasi poros maritim dunia Jokowi hampir
mirip dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember tahun 1957 pada masa Soekarno. Djuanda adalah nama
perdana menteri yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di
antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Menurut laman Jurnal
Maritim, deklarasi tersebut diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia dan
dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa
Indonesia adalah negara kepulauan. Jati diri inilah yang ingin diingatkan kembali oleh Jokowi dalam
naskah pidato perdananya dan mencita-citakan agar Indonesia menjadi poros maritim dunia karena
identitas Indonesia sebagai negara kepulauan.
Nainggolan (2015), Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal
DPR RI, menyatakan bahwa pentingnya peran sektor maritim Indonesia ini sudah diimplementasikan jauh
sebelum Indonesia terbentuk, yakni ketika Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil di setiap
daerah. Kuatnya maritim Indonesia di masa lalu tidak hanya berkutat di Asia Tenggara, tetapi juga sampai
Afrika. Akan tetapi, kuatnya sektor maritim Indonesia di masa lalu tersebut kian surut karena mundurnya
Sriwijaya dan Majapahit dan diperburuk lagi oleh penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Setelah
Indonesia merdeka, pemerintahan Soekarno mulai menaruh perhatian kembali pada sektor maritim yang
ditandai dengan munculnya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Akan tetapi, Soekarno belum
sempat mengimplementasikannya karena pergantian pemerintahan Soeharto.
Pencanangan kembali pentingnya sektor maritim Indonesia oleh Jokowi dalam naskah pidato
perdananya sebagai presiden tahun 2014 seperti meneruskan kembali perhatian Soekarno pada sektor
maritim Indonesia yang belum sempat diimplementasikan oleh Soekarno. Ideologi politik Jokowi yang
berpusat pada Soekarno tampak jelas pada implementasi kebijakan poros maritim dunia ini. Selain itu,
Jokowi juga dengan gamblang menyebutkan pesan Soekarno di bagian penutup naskah pidato.
…mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Bung
Karno bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang
makmur, negara yang damai kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudera, jiwa pelaut yang
berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung…(p.7)
Hal tersebut tentu terkait juga dengan afiliasi politik Jokowi, yakni PDIP-Perjuangan yang dikomando
langsung oleh anak dari Soekarno, yakni Megawati Soekarno Putri.
Tahap Eksplanasi: Peran Naskah Pidato dalam Membangun Citra Figur Politik
Sebuah arsip tentunya memiliki peran penting sebagai wacana yang mencerminkan keadaan sosiokultural
yang melingkupinya, tak terkecuali pada naskah pidato kepresidenan pertama Jokowi pada tahun 2014.
Naskah tersebut tentunya dibuat oleh tim khusus karena urgensinya yang sangat besar untuk menjelaskan
kepada masyarakat mengenai harapan pemerintahannya lima tahun ke depan. Tentunya, naskah tersebut
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juga ditujukan untuk membangun citra politik yang tidak dijelaskan secara gamblang dalam teks. Adapun
citra politik yang ingin ditekankan Jokowi terlihat pada paragraf berikut.
Kepada para nelayan, para buruh, para petani, para pedagang bakso, para pedagang asongan,
supir, akademisi, guru, TNI, Polri, pengusaha, dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk
bekerja keras bahu membahu, bergotong royong, karena inilah momen sejarah bagi kita semua
untuk bergerak bersama, untuk bekerja, untuk bekerja dan bekerja.
Urutan penyebutan profesi dalam paragraf di atas sangat menarik karena menunjukkan citra yang
ingin ditunjukkan Jokowi kepada masyarakatnya. Apabila mengacu pada tingkat ekonominya, naskah
pidato tersebut menempatkan kelas menengah ke bawah sebagai profesi yang pertama disebutkan seperti
nelayan, para buruh, para petani, para pedagang bakso, para pedagang asongan, supir. Urutan penyebutan
tersebut menunjukkan citra politik yang ingin dibangun Jokowi, yakni pemimpin yang dekat dengan
rakyat kecil atau merakyat. Citra ini memang cukup kuat pada PEMILU 2014 sehingga Jokowi dapat
terpilih menjadi presiden. Citra merakyat ini bahkan juga diakui oleh Ketua Tim Pemenangan
Prabowo-Hatta, Mahfud Md.
Jokowi itu bersih, jujur, sederhana dan merakyat. Ia muncul dari kekuatan rakyat, hal ini tidak
dapat dipungkiri (https://republika.co.id/). Selain itu, kata kunci Jokowi Merakyat ini sangat populer pada
pemberitaan media massa pada tahun 2014. Dengan demikian, naskah pidato tersebut telah disusun
secara strategis untuk menegaskan kembali citra politik Jokowi sebagai pemimpin yang merakyat.
Selain merakyat, citra dominan yang dibangun dalam naskah pidato kepresidenan perdana Jokowi
pada tahun 2014 adalah motto bekerja, bekerja, bekerja. Kata kerja sendiri disebutkan sebanyak 16 kali
dalam naskah pidatonya. Hal tersebut menunjukkan komitmen Jokowi untuk menunjukkan arti penting
kata tersebut baginya. Bahkan, motto bekerja, bekerja, bekerja itu disebutkan dua kali dalam dua paragraf
yang berbeda.
karena inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja, untuk
bekerja dan bekerja. (p.2)
Oleh sebab itu, bekerja, bekerja dan bekerja adalah yang utama. (p.3)
Temuan ini menunjukkan bahwa citra politik yang ingin dibangun Jokowi adalah kerja kerasnya.
Komitmennya terhadap citra tersebut bahkan terdapat pada penamaan kabinetnya pada masa jabatan
2014—2019, yakni Kabinet Kerja.
KESIMPULAN
Struktur naskah pidato kepresidenan pertama Jokowi pada tahun 2014 yang disampaikan seusai sumpah
jabatan pada pelantikan presiden terdiri atas salam pembuka, ucapan penghormatan, pembuka, isi,
penutup, dan salam penutup. Naskah tersebut secara umum berisi persepsi, afeksi, kognisi, dan keinginan
dari Joko Widodo atas status barunya sebagai presiden. Hal tersebut tampak pada proses mental yang
ditemukan di 20 klausa dari 34 klausa yang ada melalui kata modalitas yang cukup dominan seperti ingin,
harus, akan, tidak mampu, dan tidak akan. Selain itu, naskah tersebut juga memuat pewartaan melalui
proses verbal bahwa ia telah dilantik menjadi presiden dan akan memimpin jalannya pemerintahan
2014—2019.
Naskah pidato tersebut memiliki peran dalam mengkonstruksi ideologi dan citra politik yang
dianut Jokowi dalam pemerintahannya lima tahun mendatang. Ideologi yang dikonstruksi dalam naskah
tersebut adalah (1) menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, (2) pemerataan pembangunan di
seluruh pelosok negeri, (3) penguatan figur Soekarno. Ideologi pertama tersebut dibuktikan dengan
banyaknya penggunaan kata-kata yang sarat akan unsur laut seperti laut, gelombang, nahkoda, dan
ombak. Bahkan, naskah tersebut juga memuat semboyan TNI AL yang berasal dari zaman Majapahit,
yakni jalesveva jayamahe. Penggunaan semboyan tersebut digunakan dalam naskah untuk mengingatkan
kembali jati diri bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang dulu sangat berjaya di sektor Maritim
terutama di kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Ideologi kedua yang sekaligus menjadi cita-cita
pemerintahan Jokowi tersebut menjadi bentuk afirmatif Jokowi untuk kepercayaan masyarakat yang
memilihnya menjadi presiden. Sementara itu, kuatnya figur Soekarno pada ideologi politik Jokowi
tampak pada penyebutan pesan Soekarno di akhir naskahnya, yakni cakrawarti samudera. Kuatnya figure
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Soekarno dalam naskah pidato tersebut juga terkait dengan afiliasi politik Jokowi, yakni Partai
PDI-Perjuangan.
Selain mengkonstruksi ideologi politik, naskah pidato tersebut juga memiliki peran dalam
membangun wacana citra politik Jokowi sebagai pemimpin yang sederhana, merakyat, dan kerja keras.
Hal ini ditunjukkan dengan urutan penyebutan profesi ketika ia menyapa rakyatnya dalam naskah pidato
yang diawali dari golongan kelas menengah ke bawah seperti nelayan, kaum buruh, dan sebagainya.
Urutan tersebut dikonstruksi sebagai bentuk afirmasi atas citra politik Jokowi yang memang terkenal
sederhana dan merakyat pada PEMILU 2014. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya headline berita
Jokowi Merakyat. Citra Jokowi sebagai sosok yang pekerja keras juga dikonstruksikan dalam naskah
melalui penggunaan kata kerja sebanyak 16 kali dalam naskah dan penyebutan semboyan bekerja,
bekerja, bekerja sebanyak dua kali. Bahkan, ada baris dalam naskah yang menyebutkan bahwa bekerja
adalah hal yang utama.
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tindak tutur direktif yang diujarkan di dalam IG dr.
Muslim Kasim, M.Sc.,Sp.TJK-KL, dan dr. RA Adaninggar, Sp,PD yang bertema Covid-19. Data berupa
tuturan-tuturan yang terdapat pada postingan di IG kedua dokter tersebut. Metode pemerolehan data
menggunakan metode simak. Analisis data memakai teori tindak tutur Searle. Temuan yang didapat
adalah tindak tutur direktif yang banyak ditemukan adalah tindak tutur menyarankan. Sementara itu,
strategi penyampaian cenderung menggunakan strategi langsung.
Kata Kunci: tindak tutur direktif, Covid-19, tindak tutur menyarankan, strategi langsung
PENDAHULUAN
Dunia saat ini sedang dilanda pandemi Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagaimana
dikutip di dalam situs hadaloc.com menyatakan bahwa kasus corona yang menyebabkan Covid-19 adalah
pandemi. Bahkan di dalam situs kompas.com, WHO mengumumkan bahwa virus corona yang sedang
merebak dikategorikan sebagai pandemi global. Saat dinyatakan sebagai pandemi global seperti dikutip
dari situs detik.com, virus corona telah menginfeksi penduduk di dunia sebanyak 118.000 orang di lebih
110 negara dan wilayah di seluruh dunia.
Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang terinfeksi virus ini. Seperti yang dinyatakan
dalam situs kompas.com, penderita pertama virus ini diumumkan pertama oleh pemerintah pada 2 Maret
2020. Sejak diumumkan pemerintah pada tanggal tersebut, masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus ini
semakin banyak. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran
virus corona ini. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengirim pesan singkat atau SMS
kepada masyarakat yang berisi himbauan untuk mengubah pola hidup masyarakat (Nugroho,2020). Selain
pemerintah, pihak-pihak lain juga turut serta membantu pemerintah dengan memberi edukasi kepada
masyarakat perihal pengetahuan covid-19. Salah satu pihak yang memberi edukasi kepada masyarakat
adalah dokter.
Sebagaimana penjelasan di atas bahwa pihak yang turut membantu pemerintah untuk menekan
laju penyebaran virus corona adalah para dokter. Beberapa dokter yang peduli dengan keadaan saat ini
lantas berupaya memberi pemahaman kepada masyarakat perihal apa dan bagaimana menyikapi
penyebaran virus corona. Salah satu bentuk edukasi para dokter berupa postingan atau feed sebagaimana
di bawah ini.
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Postingan atau feed di atas disampaikan oleh dr. RA Adaninggar, Sp,PD atau lebih dikenal
dengan dr. Ning. Tema dari postingan di atas berisi informasi perihal anosmia. Anosmia dalam situs
alodokter.com adalah hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium bau. Dalam postingan di atas, dr.
Ning menyampaikan perihal apa itu anosmia, penyebabnya, membedakan anosmia penyebab covid
dengan penyebab lain, yang harus dilakukan bila timbul gejala anosmia, dan sebagainya. Pendek kata,
maksud dari postingan di atas adalah edukasi kepada masyarakat bila merasakan gejala anosmia dan
memberi saran perihal apa yang harus dikerjakan.
Jika diperhatikan secara saksama, postingan yang disampaikan oleh dr. Ning ini mengandung
berbagai tindak tutur. Selain tindak tutur asertif berupa tindak tutur memberi tahu, tindak tutur lain yang
dapat ditemukan adalah tindak tutur direktif. Dari postingan di atas, terdapat 6 tuturan yang dapat
dikategorikan sebagai tindak tutur direktif, yaitu (1) jangan panik, (2) segera isolasi mandiri, (3)
konsultasi ke dokter via telemedicine atau berkunjung ke fasilitas kesehatan, (4) segera tes swab
antigen/PCR untuk menegakkan diagnosis, (5) makan makanan yang bergizi, cukup tidur, hindari
stress, dan smell training ‘melatih indra penciuman, (6) selesai masa isolasi mandiri 10 hr + 3 hari bebas
gejala (bila ada demam/batuk), kontrol ke dokter. Keenam tindak tutur tersebut memperlihatkan daya
ilokusi berupa menyarankan.
Dari fenomena di atas, postingan yang dibuat oleh dokter perihal edukasi menarik untuk dikaji
dari segi tindak tutur, terutama tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif menurut Searle (1979) adalah
tindak tutur yang menuntut mitra tutur untuk melakukan apa yang telah dikatakan oleh penutur.
Sementara itu, Searle dan Vandervaken (1985: 198) mengemukakan bahwa tindak tutur direktif meliputi
direct ‘mengarahkan’, request ‘meminta’, ask ‘meminta/bertanya’, urge ‘menghimbau’, tell ‘menyuruh’,
require ‘mewajibkan’, demand ‘meminta’, command ‘memerintah’, order ‘menyuruh’, forbid ‘melarang’,
prohibit ‘melarang’, enjoin ‘melarang’, permit ‘mengizinkan’, suggest ‘menyarankan’, insist ‘meminta
dengan tegas’, warn ‘memperingatkan’, advise ‘menasihati’, recommend ‘menganjurkan’, beg ‘meminta’,
supplicate ‘memohonkan’, entreat ‘memohon dengan sangat’, beseech ‘memohon’, implore ‘memohon
dengan sagat, dan pray ‘berdoa’. Yang menarik untuk diulas pada penelitian ini adalah tindak tutur
direktif apa saja yang terdapat pada postingan Instagram para dokter yang berisi edukasi perihal covid-19
kepada masyarakat. Ihwal tindak tutur direktif yang dipilih dengan tujuan agar pembahasan lebih terfokus
sehingga menghasilkan kajian yang cukup komprehensif. Selain itu, tindak tutur direktif merupakan salah
satu tindak mengancam muka yang menyebabkan muka negatif mitra tutur terancam (Brown dan
Levinson, 1987). Oleh karena itu, penutur tentu akan memikirkan bagaimana tuturan yang diujarkan tidak
mengancam muka mitra tutur.
METODOLOGI
Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Hal ini sejalan dengan apa yang
dinyatakan oleh Moleong (2011) bahwa sebagai penelitian kualitatif, prosedur penelitian yang dihasilkan
berupa kata tertulis atau lisan yang berasal perilaku orang yang diamati. Dalam pada itu, prosedur
penelitian ini berupa tuturan yang disampaikan secara tertulis yang berasal dari postingan atau feed dari
Instagram dua dokter, yaitu dr. Muslim Kasim, M.Sc.,Sp.TJK-KL, dan dr. RA Adaninggar, Sp,PD. Data
pada penelitian adalah tuturan-tuturan yang terdapat postingan atau feed yang berisi edukasi masalah
Covid-19 dari Instagram dr. Muslim Kasim, M.Sc.,Sp.TJK-KL, dan dr. RA Adaninggar, Sp,PD. Adapun
sumber data yang digunakan adalah Instagram dr. Muslim Kasim, M.Sc.,Sp.TJK-KL, dan dr. RA
Adaninggar, Sp,PD. Pemilihan dua instagram tersebut karena dua dokter tersebut banyak memposting
edukasi perihal covid-19. Selain itu, dua dokter tersebut juga telah memberi izin agar postingan yang
dibuat dapat diteliti. Karena data berbentuk tulis, metode pengumpulan data yang digunakan adalah
metode simak.. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah klasifikasi data dan analisis data.
Adapun analisis data menggunakan Tindak Tutur Searle (1979: 12-20).
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ANALISIS
Sebagaimana penjelasan di bagian pendahuluan bahwa analisis pada penelitian ini berfokus pada
tindak tutur direktif yang diujarkan oleh dr. Muslim Kasim, M.Sc.,Sp.TJK-KL, dan dr. RA Adaninggar,
Sp,PD. Berikut salah satu contoh postingan dari dr. RA Adaninggar, Sp,PD.

Postingan di atas disampaikan oleh dr. RA Adaninggar, Sp,PD. Dengan tema introspeksi 1 juta
kasus (dari sisi masyarakat). Postingan ini dibuat dengan latar belakang bahwa kasus covid-19 tembus
sampai 1 juta. Karena alasan inilah, dr. Ning membuat postingan dengan tema introspeksi 1 juta kasus
(dari sisi masyarakat). Dari postingan dr Ning di atas, ditemukan berbagai tindak tutur direktif seperti di
bawah ini.
(1)
(2)
(3)
(4)

carilah informasi yang valid dari sumber yang jelas, bidang keahlian yang jelas, identitas jelas;
selalu lakukan cek dan ricek bila menerima sesuatu informasi;
saring dulu sebelum sharing ke orang lain (tahan jempol);
jangan menyerah untuk terus memberikan informasi yang valid dan contoh yang baik ke orang-orang
sekitar;
(5) selalu belajar dan update informasi tentang covid karena ilmunya sangat dinamis; dan
(6) yuk introspeksi dan berubah.
Dari keenam tuturan di atas, tuturan nomor (1) – (5) memiliki daya ilokusi menyarankan. Yang
menarik dari tuturan (1) – (5) adalah penulis merealisasikan dengan modus imperatif, baik itu dengan
penambahan partikel -lah pada kata kerja dasar maupun didahului dengan adverbia selalu. Sementara itu,
217

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar, 18-20 Agustus 2021

tuturan pada nomor (6) memiliki daya ilokusi mengajak yang ditandai kata seru yuk yang berfungsi
mengajak.
Sementara itu, di bawah ini salah satu postingan dari dr. Muslim Kasim, M.Sc.,Sp.TJK-KL.
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Pada postingan di atas, dr. Muslim menyampaikan pesan dengan tema “Tips aman berenang di
kolam saat pandemi”. Dari postingan tersebut ditemukan berbagai jenis tindak tutur meliputi sebagaimana
uraian di bawah ini.
(7) berenanglah hanya di kolam pribadi di rumah;
(8) selalu jaga jarak aman antar pengunjung;
(9) pilih kolam umum yang membatasi jumlah pengunjungnya;
(10) gunakanlah peralatan-peralatan pribadi only bosskuh;
(11) wajib menggunakan masker (sebelum dan sesudah berenang) dan bawalah hand sanitizer;
(12) pikir-pikir ulang bila mau bawa anak kecil
(13) pilih jam-jam sepi; kalo sore datanglah pagi; kalo rame in the morning pilihlah jam sore
Jika diperhatikan secara saksama, tuturan yang terdapat pada (7) - (13) memiliki daya ilokusi
menyarankan meskipun direalisasikan dengan modus imperatif. Ihwal penggunaan modus imperatif yang
digunakan meliputi penggunaan kata dasar seperti pada (9), (11), (12) dan (13), kata dasar ditambah
partikel -lah sebagaimana terdapat pada (7), (10), dan (13), sertai kata dasar yang didahului adverbia
selalu.
Dari klasifikasi dan analisis data yang telah dilakukan, tindak tutur direktif yang digunakan oleh
kedua dr. Muslim Kasim, M.Sc.,Sp.TJK-KL, dan dr. RA Adaninggar, Sp,PD cenderung mengarah ke
tindak tutur menyarankan. Pada konteks ini, kedua dokter tersebut banyak menyampaikan saran kepada
masyarakat terutama perihal bagaimana masyarakat menyikapi pandemi Covid-19 yang sedang
berlangsung. Hanya menarik untuk diulas lebih lanjut adalah tindak tutur menyarankan lebih banyak
direalisasikan dengan modus imperatif alih-alih menggunakan bentuk pagar seperti sebaiknya atau
semestinya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua dokter tersebut cenderung menggunakan strategi langsung
(tindak tutur langsung) alih-alih strategi tidak langsung (tindak tutur tidak langsung). Fenomena ini jika
dikaitkan dengan teori Brown dan Levinson (1987) mengarah ke penggunaan strategi bald on record.
Inferensi dari pernyataan di atas berarti kedua dokter yakni dr. Muslim Kasim, M.Sc.,Sp.TJK-KL,
dan dr. RA Adaninggar, Sp,PD lebih cenderung mementingkan kejelasan informasi. Kejelasan informasi
ini dalam perspektif pragmatik cenderung akan direalisasikan melalui strategi langsung manakala
bertutur, atau dengan mematuhi semua maksim dalam prinsip kerja sama, atau dengan menggunakan
strategi bald on record. Kejelasan informasi ini dipilih dengan tujuan agar masyarakat mudah memahami
dan mau mengikuti pesan edukasi yang diberikan oleh dr. Muslim Kasim, M.Sc.,Sp.TJK-KL, dan dr. RA
Adaninggar, Sp,PD.
KESIMPULAN
Berpijak dari uraian di atas penelitian ini menghasilkan simpulan beberapa hal. Pertama, tindak tutur
direktif yang digunakan oleh dr. Muslim Kasim, M.Sc.,Sp.TJK-KL, dan dr. RA Adaninggar, Sp,PD yang
bertema Covid-19 cenderung mengarah ke tindak tutur menyarankan. Kedua, penyampaian tindak tutur
menyarankan cenderung menggunakan strategi langsung alih-alih strategi tidak langsung. Penggunaan
strategi langsung ini banyak ditandai dengan pemilihan modus imperatif saat menyampaikan tindak tutur
menyarankan. Ketiga, tujuan dari penggunaan strategi langsung ini adalah agar saran yang disampaikan
219

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar, 18-20 Agustus 2021

mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat pada akhirnya mengerti dan mau
mengerjakan segala saran yang disampaikan oleh dr. Muslim Kasim, M.Sc.,Sp.TJK-KL, dan dr. RA
Adaninggar, Sp,PD.
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ABSTRAK
Penelitian ini akan menginvestigasi terjemahan aforisme al-Hikam berbahasa Arab yang telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Aforisme merupakan sebuah genre khusus
yang memiliki karakteristik khas, yaitu ringkas, padat, dan mudah diingat. Dalam hal ini, struktur
informasi dalam aforisme menjadi penting untuk dikaji, bagaimana sebuah aforisme menjadi padu dan
utuh, khususnya ketika diterjemahkan ke dalam multibahasa. Oleh sebab itulah, rumusan masalah dalam
penelitian ini dapat disusun sebagai berikut: (1) bagaimana bentuk tema tekstual yang menjalin
kepaduan dan keutuhan dalam teks aforisme berbahasa Arab, Inggris, dan Indonesia, (2) teknik
penerjemahan apa saja yang digunakan dalam menerjemahkan tema tekstual dalam bahasa Arab (Bsu)
ke dalam bahasa Inggris (Bsa1) dan bahasa Indonesia (Bsa2), (3) bagaimana bentuk pergeseran tema
tekstual dalam aforisme berbahasa Arab jika diterjemahkan ke dalam multibahasa. Data dalam
penelitian ini adalah klausa yang mengandung tema tekstual, baik konjungsi internal maupun konjungsi
eksternal, dalam aforisme Al-Hikam versi tiga bahasa. Metode penelitian terbagi menjadi tiga tahapan
secara umum, yaitu: (1) penjaringan data, dengan menggunakan metode observasi dengan mengacu
pada konsep kesepadanan tekstual, (2) analisis data dengan menggunakan metode padan, dan (3)
laporan hasil dalam bentuk informal berupa narasi terkait hasil terjemahan tema tekstual dalam tiga
bahasa. Penelitian ini memberikan rekomendasi penting kepada para penerjemah agar lebih konsisten
dan cermat dalam menerjemahkan tema tekstual, khususnya konjungsi internal dan konjungsi eksternal.
Selain itu penelitian ini juga memiliki dampak dalam upaya menggali nilai identitas budaya khususnya
dalam penerjemahan multibahasa.
Kata Kunci: tema tekstual, teknik penerjemahan, pergeseran penerjemahan, aforisme al-Hikam,
penerjemahan multibahasa
PENDAHULUAN
Penelitian ini akan mengkaji terjemahan aforisme dalam tiga bahasa, yaitu Arab, Indonesia, dan Inggris
berlandaskan pada kajian Linguistik Sistemik Fungsional. Aforisme (aphorism) adalah pertanyaan yang
padat tentang suatu kenyataan atau kebenaran yang sifatnya semesta, niskala, dan arif. Peribahasa sering
memiliki ciri aforisme. Misalnya: Kuat ikan karena randai, kuat burung karena sayap, kuat ketam karena
sepit; Malu bertanya sesat di jalan; ada tekad, ada jalan (Zaidan, Rustapa, and Hani’ah 1994). Aforisme
juga dapat diartikan sebagai pernyataan yang padat dan ringkas tentang sikap hidup atau kebenaran umum
(seperti peribahasa) (KBBI V). Istilah aphorism sendiri dalam bahasa Arab sering disepadankan dengan
kata al-ḥikmah (Baalbaki 1990, 51).
Aforisme merupakan salah satu genre yang memiliki karakter yang cukup unik. Hal ini
dikarenakan aforisme memiliki tiga karakter yang cukup kuat, yaitu: (1) memorability (mudah diingat),
(2) concision (ringkas), dan (3) ambiguity (bersifat ambigu). Ketiga hal tersebut semakin memperkuat
ekspresi gaya bahasa aforisme (the aphoristic style of expression). Bentuk bahasa estetika dan padat
makna inilah yang pada akhirnya menjadi pintu masuk berbagai macam problematika dalam
penerjemahan, bagaimana seorang penerjemah mengambil keputusan dalam menghadapi penerjemahan
bahasa aforisme, khususnya dalam menerjemahkan “tema tekstual”.
Tema tekstual berguna untuk menghubungkan antara klausa yang satu dengan yang sebelumnya,
yang ditandai dengan adanya konjungsi di depan klausa. Elemen-elemen tersebut dapat berupa fungsi
tekstual, maupun fungsi interpersonal. Fungsi tekstual dapat berupa: (1) continuative, (2) conjunction
(structural Theme), dan (3) conjunctive adjunct. Sementara itu, fungsi interpersonal dapat disusun dari:
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(1) modal/ comment adjunct (modal Theme), (2) vocative, dan (3) finite verbal operator. Dalam bahasa
Arab, Tema Tekstual ini biasanya digunakan bentuk conjunctive adjunct berupa partikel /wa/, /idzā/,
dalam bahasa Inggris seperti: then, however, nevertheless, therefore (Bloor and Bloor 2004, 77). Tema
Tekstual berupa: conjunctions, adverbial, modality, dan transitional phrases, seperti: /wa akhīran/ finally, /tsumma ta’tiy ba’da dzalik/ – then comes after that, seperti pada contoh berikut (Ethelb 2019,
91).
Kajian terkait penerapan Tema Rema dalam proses penerjemahan pernah dilakukan sebelumnya
oleh (Wang 2014). Kajian ini difokuskan pada dua hal dalam Bahasa Cina, yaitu: ekuivalensi dan
signifikansi Tema Rema pada representasi maksud (intention) dari penulis dan aktivitas retorika dalam
teks. Kajian ini juga menyimpulkan bahwa thematic pattern memiliki kontribusi pada kajian kohesi dan
koherensi pada teks target. Kajian yang telah dilakukan hanya sekedar membandingkan struktur tematik
antara Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, secara lebih jauh tidak dijelaskan bagaimana penerjemah
menerapkan teknik penerjemahan yang ada dalam berbagai macam bentuk Tema, baik tema interpersonal,
tema tekstual, dan tema topikal. Hal ini menjadi salah satu bagian dari celah penelitian (research gaps)
untuk menyusun dan menentukan kebaruan kajian.
Teknik penerjemahan adalah cara khusus yang digunakan penerjemah dalam menerjemahkan
satuan kebahasaan (tataran mikro) bahasa sumber ke bahasa sasaran. Teknik penerjemahan ini
menggunakan teori yang digagas oleh Molina dan Albir, yaitu ada 18 teknik penerjemahan, yang terdiri
dari: (1) adaptasi, (2) amplifikasi, (3) peminjaman, (4) kalke, (5) kompensasi, (6) deskripsi, (7) kreasi
diskursif, (8) padanan lazim, (9) generalisasi, (10) amplifikasi linguistik, (11) kompresi linguistik, (12)
penerjemahan harfiah, (13) modulasi, (14) partikularisasi, (15) reduksi, (16) substitusi, (17) transposisi,
(18) variasi (Molina and Albir 2002), (Elewa 2016).
Kajian terkait teknik dan metode penerjemahan yang secara khusus menggunakan data bahasa
Arab, pernah dilakukan sebelumnya oleh (Akmaliyah, Maulidiyah, and Supianudin 2020), (Abidin et al.
2020), (M. Z. Al Farisi 2020), (Munip 2018), (M. Z. Al Farisi 2018), (Baharudin 2017), (Ikbal, Syed
Abdullah, and Jabak 2016), (Z. Al Farisi 2015), (Masrukhi 2010). Kajian tersebut menggunakan analisis
teknik penerjemahan yang difokuskan pada puisi, idiom Arab Melayu, al-Qur’an, hagiography, prosa
Arab berupa novel, dan penerjemahan kitab kuning Arab - Jawa.
METODOLOGI
Penelitian ini pada dasarnya, merupakan perpaduan antara penelitian linguistik dan penelitian
penerjemahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) untuk
mengeksplorasi struktur atau alur informasi yang ada dalam teks prosa bahasa Arab (aforisme al-Hikam).
Penggambaran data secara kualitatif melalui klausa, paragraf dan teks yang menunjukkan realitas
menyebabkan penelitian konstruksi Tema Rema dalam bahasa Arab ini menggunakan metode “deskriptif
kualitatif”. Hal ini dikarenakan munculnya narasi deskriptif terkait jenis-jenis Tema dalam klausa bahasa
Arab yang membutuhkan narasi berupa argumentasi berbasis teori. Jenis-jenis tema yang muncul dalam
klausa bahasa Arab (baik berpola SVCOMP maupun VSCOMP) dapat berupa: (1) tema topikal
bermarkah, (2) tema topikal tak bermarkah, (3) tema interpersonal, (4) tema tekstual (konjungsi internal),
dan (5) tema tekstual (konjungsi eksternal) (Wiratno 2018). Jenis-jenis tema ini memiliki hubungan yang
logis dengan jenis pemaparan wacana dalam sebuah teks prosa bahasa Arab. Di samping itu, penelitian ini
juga akan menginvestigasi bagaimana jenis-jenis tema tersebut dialihbahasakan dari bahasa sumber Arab (L1) menuju bahasa sasaran - Indonesia (L2a) dan bahasa Inggris (L2b). Dalam teks terjemahan
al-Hikam ditemukan ada 100 data aforisme dari bahasa Arab yang sudah diterjemahkan ke berbagai
macam bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oleh karena itu batas lokasi penelitian ini
adalah: (1) Aforisme al-Hikam Arab – Inggris – Indonesia (Pustaka 2016).
Penelitian ini menggunakan triangulasi karena datanya bersumber dari dokumen yang berupa
Aforisme al-Hikam dan terjemahannya, dua narasumber sebagai validator bahasa Arab, dua pakar
penerjemahan sebagai penilai teknik penerjemahan, pergeseran bentuk/makna, dan kualitas terjemahan.
Dengan demikian, trianggulasi ini tepatnya tampak beragam tempat penilaian dan narasumber. Penelitian
ini juga menggunakan triangulasi metode karena data sejenis dikumpulkan dengan metode berlainan
(Sutopo 2002), yaitu metode analisis dokumen dan (Focus Group Discussion) FGD.
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ANALISIS
Analisis dalam kajian ini akan disesuaikan dengan rumusan masalah, pertama membahas bentuk Tema
tekstual yang menjalin kepaduan dan keutuhan dalam teks aforisme berbahasa Arab, Indonesia, dan
Inggris, kemudian kedua membahas teknik penerjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan tema
tekstual tersebut dalam bahasa Arab (Bsu) ke dalam bahasa Indonesia (Bsa1) dan bahasa Inggris (Bsa2),
pada akhirnya, bagian ketiga menjelaskan bentuk pergeseran tema tekstual dalam aforisme berbahasa
Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Jenis tema tekstual yang ditemukan dalam aforsime al Hikam dapat dilihat dalam contoh berikut,
BSu (Bahasa sumber - Arab), BSa1 (Bahasa sasaran1 - Indonesia), dan BSa2 (Bahasa sasaran2 - Inggris).
Tabel 1. Tema Tekstual /wa/
BSu

wa

ʼirādatuka al-asbāba maʻa ʼiqāmati-llāhi ʼinḥithāthun ʻanil-himmati
iyyāka fīt-tajrīd
al-ʻāliyati
Tema Tekstual Tema Topikal Unmarked
Rema
BSa 1
dan
keinginanmu untuk masuk ke dalam
sama saja dengan mundur
kesibukan urusan duniawi, padahal
dari tekad luhur
Allah telah melepaskanmu dari itu,
Tema Tekstual Tema Topikal Unmarked
Rema
BSa 2
and
your desire to gain a living in the world, is a comedown from lofty
even though God has put you in isolation aspiration
Tema Tekstual Tema Topikal Unmarked
Rema
Dari data dalam tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa tema tekstual /wa/ dalam bahasa Arab diterjemahkan
secara linier ke dalam bahasa Indonesia dengan /dan/ dan /and/ dalam bahasa Inggris. Tema tekstual
dalam data di atas berada sebelum tema topikal unmarked yang biasanya menduduki posisi subjek. Tugas
dari tema tekstual /wa/ di atas adalah menghubungkan klausa yang ada sebelumnya, yaitu:
Bsu = ʼirādatuka at-tajrīd maʻa ʼiqāmati-llāhi iyyāka fil-ʼasbābib, minasy-syahwatil-khafiyyati.
Bsa 1 = Keinginanmu untuk lepas dari kesibukan urusan duniawi, padahal Allah telah
menempatkanmu di sana, termasuk syahwat yang tersamar.
Bsa 2 = Your desire for isolation, even though God has put you in the world to gain a living, is a
hidden passion.
Dari sini dapat dilihat bahwa kedua klausa di atas memiliki pertalian dengan klausa selanjutnya.
Pertalian tersebut terdapat pada kata /iradah/ atau keinginan, desire. Oleh sebab itu, tema tekstual /wa/
berperan dalam menggabungkan kedua klausa tersebut. Dalam tabel 1 di atas, tema tekstual sama sekali
tidak mengalami pergeseran (shifting translation) ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris. Dengan demikian teknik penerjemahan yang digunakan adalah teknik padanan lazim
(Established Equivalence), yaitu teknik penerjemahan yang menerjemahkan istilah dalam bahasa sumber
dengan istilah yang sudah lazim dalam bahasa sasaran. Istilah dalam bahasa sumber tersebut umumnya
berdasarkan kamus atau ungkapan sehari-hari (Molina and Albir 2002). Penerapan teknik tersebut
berdampak pada aspek keakuratan dengan skor 3, keterbacaan dengan skor 3, dan keberterimaan dengan
skor 3. Selain tema tekstual /wa/, dalam aforisme al-Hikam juga ditemukan tema tekstual /fa/, seperti
pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Tema Tekstual /fa/
BSu
BSa 1

fa
Tema Tekstual
-

BSa 2

-

mā qāma bihi ghairuka ‘anka
Topikal Marked
urusan yang telah diatur Allah
Tema Topikal Unmarked
for what Someone else has carried out
on your behalf
Tema Topikal Marked
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lā taqum bihi linafsika
Rema
tak perlu kau sibuk ikut campur
Rema
you must not yourself undertake to
do it
Rema
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Dalam tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa tema tekstual tidak muncul dalam Bsa 1 maupun
Bsa 2. Tema tekstual /fa/ ditemukan dalam Bsu. Secara leksikal, /fa/ merupakan partikel dalam Bahasa
Arab, yang diterjemahkan menjadi /maka/ dalam Bahasa Indonesia dan diterjemahkan menjadi
/therefore/, /so/, and /thus/ dalam bahasa Inggris. Namun hal ini tidak didapatkan dalam teks aforisme Bsa
1 dan Bsa 2. Hal ini dikarenakan penerjemah menggunakan teknik reduksi pada Bsa 1. Teknik reduksi
adalah teknik penerjemahan yang berusaha untuk memadatkan informasi yang terdapat dalam bahasa
sumber ke dalam bahasa sasaran. Pemadanan informasi yang dilakukan tidak boleh mengubah pesan
dalam teks bahasa sumber (Molina and Albir 2002). Penerapan teknik tersebut memiliki dampak pada
aspek keakuratan dengan skor 2, keterbacaan dengan skor 3, dan keberterimaan dengan skor 3. Sementara
itu, dalam Bsa 2, penerjemah menerapkan teknik parafrase. Teknik jenis ini merupakan bagian dari teknik
amplifikasi (a subcategory of amplification technique) (Sakulpimolrat 2019), (Kendenan 2018),
(Callison-burch 2007). Teknik penerjemahan yang menambah detail informasi yang tidak terdapat dalam
teks bahasa sumber. Penambahan dalam teknik ini hanya informasi yang digunakan untuk membantu
penyampaian pesan atau pemahaman pembaca. Penambahan ini tidak boleh mengubah pesan yang ada
dalam teks bahasa sumber. Penerapan teknik parafrase memiliki dampak pada aspek keakuratan dengan
skor 2, keterbacaan dengan skor 3, dan keberterimaan dengan skor 3. Selain tema tekstual /wa/ dan /fa/,
ditemukan tema tekstual yang lain dalam aforisme Al-Hikam, yaitu tema tekstual /am/.
Tabel 3. Tema Tekstual /am/
BSu

am

kaifa

yarḥalu

Interpersonal

Topikal Unmarked

BSa 1

Tema
Tekstual
-

Bagaimana mungkin
akan

pergi

BSa 2

Or

Interpersonal
how can

Topikal Unmarked
it

Tema
Tekstual

Interpersonal

Topikal Unmarked

ila-Allāhi, wa huwa
mukabbalun
? bisyahawātihi
Rema
menyongsong Ilahi,
sedangkan ia masih
terbelenggu nafsunya?
Rema
journey to God while
shackled by its passions?
Rema

Dari tabel 3 di atas dapat ditentukan bahwa tema tekstual berbentuk /am/ dalam bahasa Arab,
yang diterjemahkan pada umumnya dengan /atau/ dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, partikel /am/
tersebut diterjemahkan dengan /or/, /whether ... or/. Dalam tradisi gramatika bahasa Arab, partikel /am/
disebut dengan ḥarf ‘athf. Tema tekstual tersebut dalam tabel 3 bersambung dengan tema interpersonal
dan tema topikal unmarked, kemudian diikuti dengan Rema. Fungsi interpersonal dapat disusun dari: (1)
modal/ comment adjunct (modal Theme), (2) vocative, dan (3) finite verbal operator. Dalam tabel 3 di
atas, tema interpersonal diisi oleh bentuk interrogative dan modal, baik dalam Bsu dan Bsa. Berlandaskan
pada table 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa penerjemah dalam Bsa 1 (Bahasa Indonesia) menggunakan
teknik reduksi. Hal ini dapat dilihat dari ketidakmunculan tema tekstual tersebut dalam Bsa 1. Dampak
dari penerapan teknik reduksi tersebut adalah berkurangnya nilai keakuratan dalam Bsa 1, yaitu dengan
skor 2. Namun dari sisi keterbacaan dan keberterimaan data dalam tabel 3 tersebut, khususnya Bsa 1
mendapatkan skor 3. Sebaliknya, dalam bahasa Inggris, tema tekstual /am/ diterjemahkan dengan padanan
lazim menjadi /or/. Sebagaimana lazimnya dalam bahasa Inggris, tema tekstual /am/ merupakan padanan
lazim dari /or/. Dengan demikian aspek keakuratan bernilai baik, yaitu skor 3. Begitu pula jika ditinjau
dari sisi keterbacaan dan keberterimaan, data dalam tabel 3 memiliki skor 3.
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KESIMPULAN
Berlandaskan pada analisis dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk tema
tekstual yang ditemukan dalam aforisme Bahasa Arab berupa: (1) tema tekstual /wa/, (2) tema tekstual
/fa/, dan (3) tema tekstual /am/. Sementara itu teknik penerjemahan yang digunakan dalam
menerjemahkan tema tekstual dapat berupa: (1) teknik padanan lazim, (2) teknik reduksi, dan (3) teknik
parafrase. Teknik padanan lazim tidak memberikan pergeseran yang signifikan. Sementara itu, teknik
reduksi dan teknik parafrase menyebabkan terjadinya perubahan pola struktur informasi yang ada dalam
aforisme bahasa sasaran (Indonesia dan Inggris), khususnya terkait pada penilaian akurasi penerjemahan.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis wujud bahasa dalam wacana persuasif untuk menyosialisasikan
kehidupan baru pada iklan layanan masyarakat berupa spanduk dan media sosial di wilayah kabupaten
Tulungagung (2) menganalisis isi pesan yang terkandung dalam wacana persuasif pada spanduk dan
media sosial mengenai sosialisasi kehidupan baru di wilayah kabupaten Tulungagung. Objek penelitian
ini adalah bahasa persuasi yang digunakan untuk menyosialisasikan kehidupan baru yang dimuat dalam
spanduk dan media sosial di Kabupaten Tulungagung. Data yang digunakan dalam penelitian ini
sebanyak 20 terdiri 18 spanduk dari beberapa kecamatan di Kabupaten Tulungagung dan 2 berasal dari
media sosial Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
teknik simak dan catat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis
data menggunakan metode agih dan padan pragmatis. Kedua metode itu digunakan agar mendapatkan
hasil analisis yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua cara yang dilakukan agar
masyarakat mengikuti himbauan dalam iklan yang ditampilkan, yaitu persuasi secara implisit dan
eksplisit. Akan tetapi, bentuk eksplisit lebih banyak dibandingkan dengan implisit karena hal ini dianggap
sarana efektif agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan.
Kata Kunci: bahasa persuasi, iklan layananan masyarakat, sosialisasi, kehidupan baru
PENDAHULUAN
Keberadaan virus corona atau Covid-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia telah menyebabkan
keguncangan luar biasa. Virus corona muncul kali pertama pada November 2019 di Provinsi Wuhan
China yang hingga kini telah menjangkiti hampir 90% negara di dunia. Oleh karena itu, wajarlah jika
pada akhirnya World Health Organization (WHO) menetapkan penyebaran Covid-19 atau virus corona
sebagai pandemi global. Hal ini didasarkan pada makna istilah pandemi yang berarti penyakit yang
menyebar ke banyak orang di berbagai negara yang berlangsung secara bersamaan dan tidak terkendali
(Fitri, 2020). Adanya pandemi global ini telah membawa dampak besar pada dunia, baik ekonomi, sosial,
politik, budaya, maupun psikologi.
Ekonomi merupakan sektor paling terdampak adanya wabah Covid-19 bahkan hal tersebut
menjadi penyebab terjadinya guncangan ekonomi yang mempengaruhi variabel ekonomi makro lainnya
sehingga berdampak pada instabilitas ekonomi di berbagai negara (Hanoatubun, 2020). Akibatnya,
banyak negara memilih untuk membuat kebijakan baru dalam upaya untuk menyelamatkan ekonomi
negaranya agar tidak semakin jatuh dan terpuruk. Kebijakan new normal atau kebiasaan baru ini terpaksa
diambil oleh banyak negara didasarkan pada pertimbangan bahwa Covid-19 tidak akan hilang dalam
waktu dekat sebagaimana hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Berkaitan
dengan hal itu, mustahil bagi setiap negara untuk menghentikan aktivitas ekonomi dan sosial sebagai
upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 karena justru akan mengancam keberlanjutan pertumbuhan
dan pembangunan negara tersebut. Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka alternatif kebijakan
yang muncul, yaitu melanjutkan kegiatan ekonomi dan sosial ketika penyebaran Covid-19 dianggap aman
bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi dan sosial dengan tetap adanya sikap kesiapsiagaan yang ditujukan
oleh berbagai pihak terhadap potensi penyebaran Covid-19 (Herdiana dan Nurul, 2020).
Berbagai barometer yang digunakan untuk menentukan tingkat aman bagi keberlangsungan
kehidupan masyarakat disandarkan kepada pertimbangan masing-masing negara, tetapi WHO
memberikan pedoman untuk menentukan tingkat aman atau juga disebut panduan keberlangsungan hidup
adaptasi baru yang mana disyaratkan memenuhi setidaknya empat kriteria berikut: Pertama, adanya hasil
227

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar, 18-20 Agustus 2021

kajian yang menunjukkan keberhasilan upaya pengendalian transmisi lokal Covid-19. Kedua, adanya
kelayakan kapasitas sistem kesehatan. Ketiga, meminimalkan risiko dalam kerentanan tinggi. Keempat,
upaya pencegahan secara terpadu di lingkungan kerja. Kelima, manajemen pangolin risiko yang baik.
Keenam, adanya peran aktif dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru
(Organization, 2021).
Adaptasi kebiasaan baru ini merupakan proses bertahap yang bergantung pada situasi di daerah
masing-masing. Hal yang perlu dipahami bahwasanya dengan istilah adaptasi baru ini bukanlah kembali
kepada kehidupan lama dan melakukan segala aktivitas yang sama seperti kehidupan normal sebelum
pandemi Covid-19. Adaptasi kebiasaan baru ini merupakan adaptasi perilaku untuk menerapkan protokol
kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Namun, kebanyakan masyarakat
beranggapan bahwa adaptasi kebiasaan baru atau new normal adalah kembali ke kebiasaan semula
sebelum adanya wabah Covid-19. Maka dari itu, perlu adanya peran serta instansi pemerintah di setiap
daerah untuk dapat menyosialisasikan kebiasaan baru kepada masyarakat luas. Hal ini penting mengingat
keberadaan Covid-19 masih menjadi ancaman besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Melalui
kegiatan sosialisasi adaptasi kehidupan baru, diharapkan dapat membantu mengubah pola pikir dan gaya
hidup masyarakat setempat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat
harus selalu waspada dan peduli dengan lingkungan rumah masing-masing agar terhindar dari bahaya
virus Corona (Astuti, et. al, 2020).
Begitupun dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang juga gencar melakukan sosialisasi
terkait kebiasaan baru sebagai langkah preventif untuk menekan penyebaran Covid-19 dan upaya
memulihkan sektor ekonomi secara perlahan-lahan. Berbagai upaya pun telah dilakukan di antaranya
memasang berbagai instruksi, himbauan, nasihat terkait penerapan protokol kesehatan baik itu media
sosial, baliho/spanduk. Informasi yang ditampilkan di media sosial dan baliho/spanduk tersebut dikemas
dalam bentuk iklan yang dibuat semenarik mungkin. Iklan merupakan berita pesanan yang disampaikan
ke khalayak masyarakat dengan tujuan mengajak masyarakat agar tertarik dengan barang atau jasa yang
ditawarkan. Iklan akan menjadi lebih efisien dan dapat menarik apabila pesan yang disampaikan dalam
sebuah iklan dapat memberikan dampak tertentu kepada masyarakat sesuai dengan harapan yang
dikehendaki oleh komunikator. Bahasa yang digunakan dalam sebuah iklan cenderung bersifat persuasif,
unik, dan menarik.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung memanfaatkan iklan layanan masyarakat sebagai sarana
untuk menyampaikan informasi atau mendidik masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara
ketat pada masa pandemi Covid-19. Iklan Layanan Masyarakat sendiri adalah sarana menyampaikan
informasi, mengajak atau mendidik khalayak dengan memiliki tujuan, yaitu keuntungan sosial seperti
penambahan pengetahuan sehingga berdampak pada timbulnya kesadaran sikap dan perubahan perilaku
terhadap masalah yang diiklankan sehingga menjadi keuntungan untuk diri sendiri (Nisa, 2015). Oleh
karena itu, penelitian ini berusaha menelusuri atau mengkaji bahasa persuasi yang terdapat dalam iklan
layanan masyarakat yang dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai sarana mendidik
masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pada kehidupan baru. Bahasa persuasi yang digunakan
dalam ILM ini menarik dikaji dengan menggunakan pendekatan analisis wacana.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (Tanzeh, 2011)
mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian
deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan suatu variabel masalah yang sedang diteliti
tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel yang diteliti tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mendasarkan kajian dari pola pikir induktif yang
diperoleh dari hasil pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial yang disampaikan
secara naratif.
Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis wacana tulis berupa wujud bahasa dan isi
pesan yang terkandung dalam wacana persuasi iklan layanan masyarakat (ILM) yang terdapat di
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Kabupaten Tulungagung berupa spanduk dan media sosial. Kegiatan penelitian dilakukan selama tiga
bulan, yaitu Maret—Mei 2021.
Penelitian ini menggunakan data berupa kalimat atau wacana persuasi pada iklan layanan
masyarakat yang dimuat dalam spanduk dan media sosial Kabupaten Tulungagung yang berisi
himbauan/seruan/ nasihat menyongsong kehidupan baru berjumlah dua puluh buah. Pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. Teknik simak adalah penyajian data yang
dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993). Adapun teknik catat adalah
pencarian data yang dilanjutkan dengan klasifikasi atau pengelompokkan data dengan alat tulis tertentu
(Sudaryanto, 1993).
Penggunaan bahasa persuasi pada iklan layanan masyarakat yang digunakan untuk
menyosialisasikan kehidupan baru di Tulungagung diidentifikasi berdasarkan wujud bahasa yang
digunakan dan isi pesan yang terkandung dalam ILM tersebut. Penggunaan bahasa persuasi ini penting
dianalisis untuk melihat efektivitas penggunaan bahasa persuasi dalam ILM yang menyosialisasikan
kehidupan baru kepada masyarakat di Kabupaten Tulungagung
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik padan dan agih.
Metode padan adalah metode analisis dengan cara menghubung-bandingkan unsur-unsur yang bersifat
lingual baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda (Mahsun,
2019). Sementara itu, metode agih adalah metode analisis yang alat penentunya berada pada bagian
bahasa itu sendiri (Sudaryanto, 1993). Penggunaan metode ini bertujuan untuk menemukan bahasa
persuasi yang terdapat pada iklan layanan masyarakat untuk menyosialisasikan kehidupan baru di
Kabupaten Tulungagung seperti apa penggunaan kalimatnya. Di samping itu, untuk mendeksripsikan isi
pesan yang terkandung dalam ILM tersebut.
ANALISIS
Penggunaan bahasa persuasi pada iklan layanan masyarakat (ILM) untuk menyosialisasikan kehidupan
baru di Kabupaten Tulungagung dikaji berdasarkan wujud bahasanya yang berupa variasi kalimat yang
digunakan. Wujud bahasa persuasi yang digunakan tersebut berdasarkan penyusunan kalimat ditemukan
sejumlah pola kalimat berikut ini.
1. Kalimat sederhana adalah kalimat yang dibentuk dari sebuah klausa dasar atau klausa sederhana,
yaitu klausa yang fungsi-fungsi sintaksisnya hanya diisi oleh sebuah kata atau sebuah frase
sederhana. Dalam penelitian ini, ditemukan ada dua kalimat sederhana yang akan dipaparkan sebagai
berikut.
a. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek (Sumadi, 2009).
Data 1
Waspada Corona Covid-19. Cara Penularan: batuk, bersin, kontak fisik (jabatan tangan),
menyentuh (benda/hewan terinfeksi)
Kata “waspada” pada kalimat di atas menduduki fungsi predikat, sedangkan “corona Covid-19”
menduduki fungsi subjek.
b. Kalimat transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya membutuhkan sebuah objek sehingga pola
kalimat ini, yaitu SPO.
Data 2
Masjid Besar Al-Husna mematuhi protokol kesehatan dengan: pakailah selalu maskermu, jaga
jarak, cuci tangan.
Pada data di atas, ditemukan bahwa kata “Masjid Besar Al Husna” menduduki fungsi subjek, kata
“mematuhi” berfungsi sebagai predikat, dan kata “protokol kesehatan” berfungsi sebagai objek.
Subjek pada kalimat di atas bisa diidentifikasi atau dikenali dengan mengajukan pertanyaan
“siapa” atau “apa” yang kemudian bisa ditemukan jawabannya. Misalnya: siapa yang mematuhi
protokol kesehatan? Jawabannya adalah Masjid Besar Al-Husna sehingga berkedudukan sebagai
subjek. Sementara itu, untuk predikat bisa dikenali dengan mengajukan pertanyaan apa yang
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dilakukan. Pada kalimat di atas diajukan pertanyaan apa yang dilakukan Masjid Besar Al-Husna?
Jawabannya mematuhi protokol kesehatan.
2. Kalimat luas adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu klausa. Karena kalimat ini terdiri atas
lebih dari satu klausa, struktur kalimatnya ini menjadi rumit atau menjadi kompleks sehingga disebut
kalimat kompleks (Sumadi, 2009). Selanjutnya, berdasarkan hubungan gramatik antara klausa satu
dengan klausa yang lain kalimat luas ini dibagi menjadi (a) kalimat luas setara, (b) kalimat luas tidak
setara, dan (c) kalimat luas campuan.
a. Kalimat Luas Bertingkat
Kalimat luas setara yang terdapat pada iklan layanan masyarakat di Kabupaten Tulungagung
terdapat pada data berikut ini.
Data 3
Pakailah maskermu sebelum masuk masjid.
Kalimat (3) di atas merupakan kalimat luas tidak setara. Dikategorikan sebagai kalimat luas
karena kalimat ini terdiri atas lebih dari satu klausa. Dalam kalimat itu terdapat dua buah klausa,
yaitu (1) pakailah maskermu dan (2) sebelum masuk masjid untuk melaksanakan salat berjamaah.
Klausa pertama terdiri atas pakailah menduduki fungsi subjek, maskermu menduduki fungsi
subjek. Sementara itu, klausa kedua terdiri atas masuk masjid yang berkedudukan sebagai
predikat dan untuk melaksanalan solat berjamaah berkedudukan sebagai keterangan. Kalimat di
atas menggunakan kata penghubung “sebelum” yang berfungsi menggabungkan menyatakan
‘waktu kemudian’ digunakan di depan klausa yang menjadi anak kalimat pada kalimat majemuk
bertingkat.
b. Kalimat luas campuran adalah kalimat luas yang klausa-klausanya ada yang mempunyai
kedudukan yang setara dan ada yang mempunyai kedudukan tidak setara. Kalimat luas campuran
paling sedikkit terdiri atas tiga klausa. Klausa yang setara dapat berupa klausa inti dan dapat pula
klausa bukan inti (Sumadi, 2009). Kalimat luas campuran yang terdapat pada ILM di
Tulungagung di antaranya berikut ini.
Data 4
Protokol kesehatan berfungsi untuk mencegah virus Covid 19 masuk ke tubuh dan vaksinasi
Covid-19 berfungsi sebagai proteksi diri jika terinfeksi Covid-19, imun tubuh siap melawan virus.
Kalimat (4) merupakan kalimat luas campuran. Dikategorikan sebagai kalimat luas karena
kalimat ini terdiri atas lebih dari satu klausa. Dalam kalimat ini terdapat tiga buah klausa, yaitu
(1) Protokol kesehatan berfungsi untuk mencegah virus Covid 19 masuk ke tubuh, (2) vaksinasi
Covid-19 berfungsi sebagai proteksi diri, dan (3) jika terinfeksi Covid-19, imun tubuh siap
melawan virus. Klausa pertama terdiri atas protokol kesehatan yang menduduki fungsi S,
berfungsi untuk mencegah virus Covid 19 masuk ke tubuh menduduki fungsi P. Klausa kedua
terdiri atas vaksinasi Covid-19 yang menduduki fungsi S, berfungsi sebagai proteksi diri yang
menduduki fungsi P. Sementara itu, klausa ketiga terdiri atas jika terinfeksi Covid-19 menduduki
anak kalimat yang menyatakan syarat, sedangkan imun tubuh siap melawan virus menduduki
fungsi S-P-Pel.
Bentuk bahasa persuasi yang terdapat dalam ILM untuk menyosalisasikan kehidupan baru di
Kabupaten Tulungagung dapat diidentifikasi berdasarkan isi pesan yang disampaikan ditemukan empat
bentuk, yaitu bahasa persuasi berupa ajakan, perintah, nasihat, dan menegaskan. Keempatnya akan
dipaparkan berikut ini.
1.

Bentuk Bahasa Persuasi Berupa Ajakan
Salah satu bentuk bahasa persuasi adalah berupa ajakan. Menurut KBBI ajakan adalah anjuran
permintaan supaya berbuat atau melakukan sesuatu. Kalimat ajakan terdapat pada bahasa spanduk di
bawah ini.
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Data 5
Polsek Sumbergempol Ayo Patuhi dan Laksanakan 4M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga
jarak, dan menghindari kerumunan.
Data 5 di atas memuat ajakan agar warga masyarakat mematuhi dan melaksanakan 4M. Penggunakan
akhiran -i pada kata patuhi berarti ajakan untuk melakukan sesuatu, yaitu mematuhi protokol
kesehatan agar terhindar dari virus Corona. Begitupun dengan penggunaan akhiran -kan pada kata
laksanakan yang berfungsi sebagai kata kerja transitif untuk melakukan perbuatan.
2.

Bentuk Bahasa Persuasi Berupa Perintah
Bentuk bahasa persuasi berupa perintah berfungsi untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu
atau bertindak yang ditandai dengan adanya tanda seru (!).
Data 6
Jangan Kendor! Protokol Kesehatan.
Data 7
Ingat!
Sebelum maupun sesudah vaksin selalu terapkan protokol kesehatan.
Dua kalimat di atas menggunakan tanda seru bertujuan untuk menyatakan seruan atau perintah.
Kalimat perintah yang tegas dibentuk dari sebuah klausa tidak lengkap yang biasanya berupa kata
kerja dasar disertai dengan intonasi kalimat perintah yang dalam wacana tulis dilambangkan dengan
tanda seru (!) (Chaer, 2006). Pada kalimat di atas ditandai dengan kata jangan kendor berupa
perintah agar siapapun tidak lengah menerapkan protokol kesehatan. Demikian pula pada kalimat 7
dengan kata ingat yang memerintahkan semua orang untuk senantiasa menerapkan protokol
kesehatan meskipun sudah divaksin. Bahaya virus Corona ini akan tetap menghantui jika masyarakat
lengah dengan protokol kesehatan.

3.

Bentuk Bahasa Persuasi Berupa Nasihat
Data 8
Ayo Lurr … Gawe Masker Ben Covid-19 ora Nguber.
Kalimat di atas berisi nasihat imbauan pada khalayak masyarakat agar tetap menggunakan masker
apalagi ketika beraktivitas di luar rumah agar terhindar dari virus Corona. Dengan pemakaian masker
ini diharapkan bahaya Covid-19 dapat dihindari. Oleh karena itu, kalimat di atas sengaja
menggunakan bahasa Jawa untuk memudahkan penyampaian pesan masyarakat untuk senantiasa
menggunakan masker. Pesan nasihat lain yang menggunakan bahasa Jawa juga terdapat pada data
berikut ini.
Data 9
Monggo sedulur sedoyo kita putus penyebaran mata rantai Covid-19 dengan disiplin 5M.
Penggunaan bahasa Jawa pada imbauan di atas bertujuan untuk memudahkan penyampaian pesan
pada masyarakat sehingga bisa berterima. Pada kalimat 9 di atas terjadi interferensi bahasa Jawa ke
dalam bahasa Indonesia. Tujuan interferensi adalah untuk menarik simpati masyarakat dengan
menumbuhkan rasa keakraban dengan menggunakan sapaan sedulur bukan saudara.

4.

Bentuk Bahasa Persuasi Berupa Menegaskan
Data 10
Ojo rumongso sekti ayo bebarengan brantas pandemi tetep patuhi 5M.
Data 11
Anda jangan merasa sakti pakailah maskermu sebelum masuk masjid.
Data 10 dan 11 di atas mengandung wacana persuasi menegaskan terkait bahaya dari Covid-19.
Penegasan itu terlihat dari penggunaan kata jangan merasa sakti karena siapapun dapat terkena virus
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ini dan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, jika ingin selamat harus menerapkan protokol kesehatan.
Korban dari virus ini berasal dari berbagai kalangan anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua
sehingga tidak bisa disepelekan. Penegasan dengan menggunakan kata sakti ini mengajak
masyarakat untuk berpikir bahwa sakti saja tidak cukup jadi penangkal adanya virus Corona.
KESIMPULAN
Dari dua puluh iklan layanan masyarakat yang dijadikan sumber data untuk dianalisis dan diklasifikasikan
menurut wujud bahasa dan isi pesan bahasa persuasi yang digunakan. Wujud bahasa yang digunakan
dalam bahasa persuasi iklan layanan masyarakat untuk menyosialisasikan kehidupan baru di Kabupaten
Tulungagung ditemukan dua jenis bentuk kalimat, yaitu kalimat sederhana dan kalimat luas. Penggunaan
dua kalimat tersebut bertujuan sama, yaitu memudahkan masyarakat memahami pesan yang disampaikan
melalui ILM. Sementara itu, isi pesan yang terkandung dalam ILM untuk menyosialisasikan kehidupan
baru di Kabupaten Tulungagung ditemukan ada empat bentuk bahasa persuasi, yaitu ajakan, perintah,
nasihat, dan menegaskan. Keempat bentuk tersebut disampaikan secara eksplisit langsung agar
masyarakat dapat memahami seruan atau anjuran yang disampaikan. Keberadaan iklan layanan
masyarakat ini sangat berguna untuk menyosialisasikan perilaku hidup sehat dengan menerapkan protokol
kesehatan yang ketat untuk menyongsong kehidupan baru di Tulungagung.
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ABSTRAK
Selain kompetensi mengobati pasien, seorang dokter perlu memiliki kompetensi dalam berkomunikasi
dengan pasien. Hal tersebut akan sangat diperlukan, terutama ketika seorang dokter harus menghadapi
pasien dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk hidup lebih lama lagi. Berdasarkan hal tersebut,
peneliti mencoba menggambarkan bagaimana seorang dokter membangun sebuah percakapan dengan
pasien atau keluarga pasien dalam menyampaikan kondisi gawat yang sedang dialami oleh pasien.
Melalui pendekatan conversation analysis (CA), peneliti mencoba menganalisis struktur percakapan dan
alokasi waktu yang muncul pada percakapan antara dokter dengan pasien atau keluarga pasien. Peneliti
akan berfokus pada turn-taking organization yang dibangun dalam percakapan tersebut. Selain itu,
pembahasan dalam analisis juga bersinggungan dengan bagian-bagian lain dalam CA, seperti sequence
expansion dan lainnya. Data yang peneliti gunakan berbahasa Indonesia, yakni tiga rekaman video yang
diambil dari tiga kanal YouTube, yaitu kanal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan judul
Breaking Bad News | Keterampilan Klinis | FK Unand, kanal Mahasiswa Kedokteran dengan judul
Breaking Bad News, dan kanal HMPD FKUB dengan judul Breaking Bad News. Ketiga video tersebut
memiliki topik yang sama, yaitu penyampaian berita buruk oleh dokter kepada pasien atau keluarga
pasien. Peneliti membatasi data yang digunakan dengan fokus pada ujaran yang diucapkan oleh para
dokter dan pasien atau keluarga pasien. Penelitian ini menunjukkan bahwa para dokter telah
membangun percakapan dengan baik. Selain itu, alokasi waktu pergantian percakapan sangat teratur
sehingga inti dari percakapan dapat ditangkap dengan baik oleh kedua pihak. Para dokter telah
menunjukkan komunikasi efektif antara dokter dengan pasien dan tidak menunjukkan adanya dominasi
dalam percakapan, kecuali saat berbicara sebagai pemilik informasi utama. Oleh karena itu, tujuan dari
percakapan, yaitu penyampaian berita buruk oleh dokter kepada pasien atau keluarga pasien dapat
tercapai.
Kata Kunci: analisis percakapan, berita buruk, dokter-pasien, turn-taking organization
PENDAHULUAN
Dalam praktiknya, seorang dokter memiliki intensitas yang cukup tinggi dalam menghadapi kematian
pasien. Keterampilan seorang dokter tidak terbatas pada cara mengobati pasiennya, tetapi juga termasuk
cara berkomunikasi dengan pasien atau keluarga pasien. Penelitian sederhana ini menggambarkan
bagaimana seorang dokter mengawali percakapan dengan pasien atau keluarga pasien untuk
menyampaikan bahwa kondisi pasien sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertahan hidup lebih lama.
Melalui analisis turn-taking organization dalam CA, peneliti mencoba menggambarkan proses
pergantian dalam interaksi yang dilakukan oleh dokter dan pasien. Selain itu, peneliti juga mencoba
menggambarkan alokasi waktu dari setiap penutur untuk mengetahui siapa yang lebih dominan. Hal ini
selaras dengan dua unsur yang menjadi fokus dalam analisis turn-taking organization dalam CA, yaitu hal
inti apa yang dibicarakan dalam tuturan dan bagaimana alokasi waktu yang diberikan oleh penutur dalam
menjabarkan tuturannya (Sidnell, 2010).
Pada penulisan makalah ini, peneliti mencoba menggambarkan bagaimana seorang dokter
mengambil giliran bertutur saat melakukan percakapan dengan pasien atau keluarga pasien. Peneliti
membatasi percakapan antara dokter dengan pasien atau keluarga pasien pada topik “Bagaimana seorang
dokter mengatakan kepada pasien atau keluarga pasien bahwa pasien sedang dalam keadaan gawat.”
Penggambaran berupa percakapan mengenai hal tersebut peneliti ambil dari video percakapan dokter
dengan pasien atau keluarga pasien melalui rekaman pada tiga kanal YouTube.
Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, bagaimana turn-taking organization pada
percakapan yang dilakukan antara dokter dengan pasien atau keluarga pasien dalam menjelaskan bahwa
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kondisi pasien sangat tidak baik? Melalui rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menggambarkan turn-taking organization dalam percakapan antara dokter dengan pasien dan
memaparkan struktur percakapan yang dibangun oleh dokter dalam menyampaikan berita buruk kepada
pasien dan kaitannya dengan efektivitas komunikasi melalui bahasa yang digunakan. Pada tahap
selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kecenderungan percakapan yang
dibangun dalam komunikasi antara dokter dengan pasien.
METODOLOGI
Data yang akan digunakan dalam penelitian sederhana ini adalah tiga rekaman video YouTube dengan
topik “Bagaimana dokter menyampaikan berita buruk kepada pasien”. Data yang peneliti gunakan
berbahasa Indonesia, yakni tiga rekaman video yang diambil dari tiga kanal YouTube, yaitu video 1 dari
kanal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan judul Breaking Bad News | Keterampilan Klinis |
FK Unand (https://www.youtube.com/watch?v=LioHTHOm6wE), video 2 dari kanal Mahasiswa
Kedokteran dengan judul Breaking Bad News (https://www.youtube.com/watch?v=ESR4Xests4Y), dan
video
3
dari
kanal
HMPD
FKUB
dengan
judul
Breaking
Bad
News
(https://www.youtube.com/watch?v=2t31ax1NnIk).
Ketiga video yang telah disebutkan menggambarkan beberapa interaksi atau percakapan yang
dilakukan oleh seorang dokter kepada pasien atau keluarga pasien dalam menyampaikan kabar bahwa
pasien tidak dapat bertahan untuk hidup lebih lama lagi atau tengah menderita penyakit parah. Peneliti
akan mengambil bagian percakapan untuk setiap tahap yang muncul. Bagian percakapan tersebut,
selanjutnya akan digunakan untuk memaparkan tahapan percakapan yang dilakukan oleh dokter dengan
pasiennya dalam menyampaikan berita buruk dan seberapa efektif percakapan dibangun.
Peneliti akan menggunakan pendekatan CA dalam membahas data yang peneliti gunakan. Peneliti
juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan analisis dan temuan pada
penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis sederhana untuk menggambarkan
turn-taking organization dalam percakapan antara dokter dengan pasien atau keluarga pasien yang tidak
menutup kemungkinan adanya persinggungan dengan pembahasan lain yang masih termasuk dalam
runtutan CA.
ANALISIS
Conversation analysis (CA) adalah pendekatan yang digunakan dalam bidang ilmu sosial yang bertujuan
untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami percakapan sebagai dasar dan inti dari kehidupan
sosial manusia (Sidnell, 2010). Pembahasan dalam penelitian CA merupakan analisis terhadap data yang
diambil melalui rekaman audio atau video yang menggambarkan percakapan atau interaksi sosial dalam
kehidupan bermasyarakat. CA pertama kali dikembangkan pada tahun 1960 oleh seorang sosiolog
bernama Harvey Sacks dan rekan-rekannya, yaitu Emanuel Schegloff dan Gail Jefferson.
CA berfokus pada struktur percakapan dibandingkan dengan konten atau isi percakapan (Sacks &
Jefferson, 2006). Ketiga data yang digunakan menunjukkan struktur percakapan yang sama, yaitu
membuka percakapan, menyampaikan informasi utama, dan menutup percakapan. Dalam membuka
percakapan, setiap dokter dalam video cenderung membangun suasana yang nyaman, seperti
memperkenalkan diri, menanyakan kabar atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh pasien atau keluarga
pasien. Kenyamanan suasana yang dibangun dapat terlihat dari nada bicara yang diujarkan. Akan tetapi,
peneliti tidak meneliti lebih dalam mengenai nada yang diujarkan.
Peneliti melakukan transkripsi pada beberapa bagian percakapan untuk dianalisis. Transkripsi
yang peneliti gunakan merupakan transkripsi ortografis, yaitu transkripsi berdasarkan ejaan karena
peneliti lebih menekankan pada analisis struktur dan alokasi waktu pada percakapan. Bahasa pada data
yang peneliti gunakan merupakan bahasa Indonesia. Selain itu, peneliti juga menyisipkan beberapa
simbol, yang diperlukan dalam analisis, dari Jefferson Transcription System (Jefferson Transcription
System - A Guide to the Symbols, n.d.). Hasil transkripsi akan peneliti tuliskan dalam penjabaran berikut
sesuai dengan struktur yang dibangun pada percakapan.
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Membuka Percakapan
Video 1 memperlihatkan percakapan yang terjadi antara dokter Arina dengan pasiennya, Ibu Rizki,
pengidap penyakit kanker payudara. Pasien Rizki datang bersama dengan suaminya, Pak Ali. Berikut
adalah pembukaan percakapan yang dibangun oleh dr. Arina.
dr. Arina : Silakan, (.) saya dokter Arina. (.) Silakan duduk, ya. (.) Oke, ini yang sakit Ibu?
Ibu Rizki : Iya.
dr. Arina : Namanya siapa?
Ibu Rizki : Rizki.
dr. Arina : Rizki, oke. (.) Bapak maaf?
Pak Ali : Pak Ali.
dr. Arina : Suami?
Pak Ali : Iya.
dr. Arina : Baik, Ibu Rizki dan Pak Ali, (.) eeh, bertemu dengan saya. Saya dokter Arina, dokter
yang hari ini membahas tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, Ibu udah
beberapa kali, ya, datang ke rumah sakit. Apa saja yang sudah diperiksa?
Video 2 memperlihatkan percakapan yang terjadi antara dokter Fadli dengan Ibu Nina, seorang
ibu dari pasien anak bernama Lani yang mengidap penyakit jantung bawaan. Berikut pembukaan
percakapan yang dibangun dr. Fadli.
Ibu Nina : Assalamualaikum, Dok.
dr. Fadli : Waalaikumsalam. Silakan. (2.0) Iya. Dengan Ibu Nina, ya?
Ibu Nina : Iya.
dr. Fadli : Silakan, Ibu duduk terlebih dahulu. (.) Iya. Perkenalkan, Ibu, saya dengan dokter Fadli
yang merawat adik Lani, ya?
Ibu Nina : [Iya.]
dr. Fadli : [Putri Ibu, betul?]
Ibu Nina : Betul.
…
dr. Fadli : Ibu datang sendiri atau
Ibu Nina : [Saya sendirian, Dok.] Suami saya tugas luar kota. Tiga hari baru kembali.
dr. Fadli : Apakah Ibu ingin ditemani oleh keluarga yang lain, mungkin kerabat?
…
Video 3 memperlihatkan percakapan yang terjadi antara dokter dengan pasiennya, Ibu Sita,
pengidap kanker serviks. Berikut percakapan yang dibangun oleh dokter tersebut.
Dokter
Ibu Sita
Dokter
Ibu Sita
Dokter
Ibu Sita
Dokter

: Ya, silakan masuk. (.) Oh, dengan Ibu Sita, ya?
: Iya, Dok.
: Selamat siang. Silakan masuk. Monggo, monggo, silakan duduk dulu, Ibu Sita.
: Terima kasih, Dok.
: Iya. (.) Ah, Ibu Sita ini yang rumahnya di Pakis Haji itu, kan, ya?
: Iya, Dok, yang kemarin ke sini.
: Ah, iya.

Berdasarkan ketiga video di atas, dapat dilihat adanya pre-expansion dalam setiap percakapan dan
adjacency pairs yang teratur. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa turn-taking berjalan dengan baik.
Video 1 menunjukkan adanya perbedaan, yaitu dr. Arina langsung menggiring pasien pada topik
pembahasan mengenai tahapan apa saja yang sudah dilakukan oleh pasiennya. Sementara itu, video 2 dan
3, para dokter terlebih dahulu menanyakan kabar pasien atau keluarga pasien.
Kemudian, alokasi waktu pada setiap video menunjukkan adanya perbedaan jeda. Jeda pada
ketiga percakapan dapat menunjukkan seberapa serius kondisi yang dialami pasien dan seberapa penting
pasien atau keluarga pasien menyimak informasi yang akan disampaikan dokter. Dalam video 1 dan 3,
para dokter memperlihatkan jeda yang tidak signifikan, sedangkan dalam video 2, ada beberapa jeda
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dalam tuturan dr. Fadli yang dapat menggambarkan keseriusan yang lebih tinggi pada percakapan yang
dibangun.
Pada pembukaan percakapan, terlihat tidak ada dominasi dari dokter sehingga alokasi waktu yang
muncul, baik dari tuturan dokter maupun pasien bernilai sama. Dominasi dokter berdasarkan alokasi
waktu akan terlihat berbeda ketika dokter menyampaikan informasi utama, yaitu mengenai keadaan atau
penyakit pasien. Hal tersebut disebabkan karena dokter adalah pemilik pengetahuan atau sumber dari
informasi utama.
Menyampaikan Informasi Utama
Penyampaian informasi utama merupakan bagian penting dalam komunikasi dokter dan pasien saat
menyampaikan berita buruk. Tuturan yang dokter sampaikan akan berpengaruh besar pada pola pikir
yang dibangun pasien dalam menerima kenyataan. Selain itu, tuturan dokter tersebut juga akan
memengaruhi harapan pada diri pasien dan keluarga pasien. Dokter perlu menyatakan kebenaran tanpa
menghilangkan harapan hidup pasien, tetapi juga perlu memikirkan tuturan yang tepat agar pasien tidak
memiliki harapan yang terlalu tinggi sehingga dapat berkomitmen dalam melakukan tahapan pengobatan.
Berikut cuplikan tuturan yang disampaikan dokter kepada pasien atau keluarga pasien dalam ketiga video.
Video 1
dr. Arina : Nah, dari hasil pemeriksaan, benjolan itu kan sudah kita rontgen, ya, dan kemarin
sempat diambil jaringannya sedikit, ya?
Ibu Rizki : Iya.
dr. Arina : He eh dan itu sudah kita kirimkan ke laboratorium. Nah, dari hasil itu, memang akan
kita bisa lihat gambaran apa sakit Ibu.
…
dr. Arina : Nah, dari data kami yang ada, memang, ya, yang Ibu alami itu memang mengarah
kepada suatu, bengkak itu mengarah pada suatu tumor, yang dari hasil pemeriksaannya
memang terlihat ada sel-selnya yang bersifat agak cepat pertumbuhannya. Kalau
istilah eh kita medisnya eh bersifat eh progresif, ganas selnya, ada kita temukan.
Video 2
dr. Fadli : Saya mohon maaf sekali, Ibu, (.) dari hasil pemeriksaan Adik Lani, ada kondisi yang
semestinya tidak ada pada anak yang normal. (2.0) Berat bagi saya untuk
menyampaikan ini, Ibu. Mohon maaf, (0.5) adik Lani menderita penyakit jantung
bawaan.
Video 3
Dokter

: Jadi, berdasarkan (0.5) hasil yang saya lihat, hasil pap smear ini, (.) menunjukkan
kondisi yang (0.5) kurang baik, Ibu.
Ibu Sita : Saya terkena kanker, Dok?
Dokter : Iya, (.) menunjukkan adanya kanker.
Dalam menyampaikan informasi utama, para dokter menunjukkan adanya kehati-hatian dalam
bertutur. Selain untuk mempersiapkan kondisi mental pasien atau keluarga pasien dalam menerima
keadaan, dokter juga perlu memastikan pasien atau keluarga pasien memahami informasi yang dokter
sampaikan. Terlihat adanya beberapa jeda pada setiap tuturan. Hal tersebut menjadi salah satu penanda
kehati-hatian para dokter dalam menyampaikan berita buruk. Dominasi dokter mulai terlihat sebagai
pemilik pengetahuan atau sumber dari informasi.
Kemudian, adjacency pairs terlihat teratur. Keteraturan adjacency pairs menunjukkan bahwa
meskipun dokter memiliki dominasi dalam percakapan, yang dapat dilihat dari alokasi waktu, dokter tetap
memastikan lawan bicaranya memiliki porsi bertutur juga. Para dokter tidak mengabaikan tuturan yang
dituturkan oleh lawan bicaranya.
Setelah menyampaikan informasi utama, para dokter selanjutnya menjelaskan tahapan pengobatan
yang dapat dilakukan oleh pasiennya. Para dokter menjelaskan secara detail dan perlahan untuk
memastikan pasien atau keluarga pasien menangkap informasi secara keseluruhan. Hal tersebut dapat
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menentukan kadar harapan yang dapat dibangun oleh pasien atau keluarga pasien. Ketika dokter berhasil
membangun harapan yang sesuai pada diri pasien atau keluarga pasien, ke depannya, dokter akan lebih
mudah dalam menangani atau mengobati pasien.
Menutup Percakapan
Peneliti melihat adanya keseragaman pada tuturan yang disampaikan oleh dokter kepada pasiennya
setelah memberikan kabar buruk, yaitu adanya pemasrahan diri kepada Tuhan dalam menerima keputusan
terbaik pada akhirnya. Setiap dokter mencoba menguatkan pasien dengan mengingatkan kembali bahwa
kebenaran yang perlu diterima merupakan rencana Tuhan. Dengan memasrahkan diri kepada Tuhan,
pasien akan dapat lebih tenang sehingga penyakit yang diderita dapat lebih mudah “dikalahkan” karena
daya tahan tubuh yang meningkat. Berikut cuplikan percakapan dokter dengan pasien pada bagian
menutup percakapan.
Video 1
dr. Arina : Sedih, normal. Kalau kita mendapatkan berita yang tidak nyaman, kita sedih, tapi tidak
boleh lama-lama karena hidup kita harus berlanjut terus, kan?
Pak Ali : Iya.
dr. Arina : Iya. Mudah-mudahan, dengan doa Bapak nanti, doa Ibu, Allah mempermudah proses
pengobatan sehingga bisa pulih kembali. Usia masih muda, kondisi masih baik,
insyaAllah prognosis atau langkah berikutnya insyaAllah lebih bagus.
Video 2
dr. Fadli : InsyaAllah. Kita sama-sama mendoakan, semoga Allah memberikan kesembuhan
untuk Adik Lani.
Video 3
dokter : Pokoknya, dengan pengobatan yang rutin, insyaAllah bisa diobati.
Ibu Sita : [Tapi tetep bisa sembuh, kan, Dok?]
dokter : Iya, insyaAllah bisa diobati.
Para dokter memberikan keyakinan kepada para pasien atau keluarga pasien bahwa penyakit yang
diderita pasien masih memiliki peluang untuk disembuhkan dengan upaya maksimal. Selain membangun
keyakinan di dalam diri pasien, para dokter juga selalu memastikan bahwa pasien telah mendapatkan
informasi secara jelas dan menyeluruh. Untuk memastikan hal tersebut, para dokter akan selalu bertanya
mengenai apakah masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari pasien atau keluarga pasien.
Dominasi dokter dalam menutup percakapan kembali menurun. Dokter dan pasien memiliki
alokasi waktu yang sama dalam bertutur. Jeda pada tuturan dokter pun kembali tidak terlihat signifikan.
Kemudian, adjacency pairs masih terlihat memiliki keteraturan yang baik.
Secara keseluruhan, struktur percakapan yang dibangun pada komunikasi dokter dengan pasien
dalam menyampaikan berita buruk cenderung teratur, yaitu diawali dengan pre-expansion, lalu insert
expansion, dan terakhir post-expansion. Pre-expansion cenderung ditunjukkan dengan pembawaan yang
rileks oleh dokter dalam percakapan, seperti menanyakan kabar, memastikan identitas, menanyakan
kegiatan yang dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien. Insert expansion mencakup penyampaian
informasi utama, yaitu berita buruk mengenai penyakit yang diderita pasien beserta detail pengobatan
yang dapat dilakukan oleh pasien. Post-expansion mencakup pembangunan harapan di dalam diri pasien
atau keluarga pasien mengenai penyakit yang diderita pasien masih memiliki peluang untuk disembuhkan
melalui upaya yang maksimal. Dokter juga memastikan pasien memahami bahwa untuk sembuh dari
penyakit yang berbahaya diperlukan kerja sama antara pasien, keluarga pasien, dan dokter itu sendiri.
Memasrahkan diri kepada Tuhan juga menjadi pengingat yang disampaikan oleh dokter agar pasien dapat
lebih legowo dalam menerima kenyataan. Terakhir, dokter akan mengonfirmasi bahwa pasien telah
memahami keseluruhan informasi yang disampaikan dan cenderung akan selalu bertanya mengenai
apakah masih ada yang belum jelas atau apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari pihak pasien atau
keluarga pasien. Selain itu, dokter juga memberikan kenyamanan dengan mengatakan bahwa tidak perlu
segan atau sungkan menghubungi dokter tersebut untuk tahap selanjutnya.
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KESIMPULAN
Penelitian ini telah menggambarkan secara sederhana bagaimana sebuah percakapan dibangun oleh
dokter kepada pasien dalam menyampaikan berita buruk. Hal yang membedakan percakapan antara
dokter dengan pasien dalam struktur percakapan yang dibangun terlihat pada adjacency pairs yang
teratur. Dalam percakapan umum, kekosongan pada adjacency pairs cenderung lebih mudah ditemukan.
Hal tersebut disebabkan karena pembicara atau lawan bicara memiliki pilihan untuk menjawab atau tidak
sama sekali pertanyaan yang ada. Akan tetapi, dalam komunikasi dokter dengan pasien, setiap pertanyaan
yang keluar dari pasien maupun dokter harus terjawab dengan baik sehingga keutuhan informasi dapat
dicapai.
Dalam profesi kedokteran, komunikasi dokter-pasien merupakan salah satu kompetensi yang
harus dikuasai dokter. Kompetensi komunikasi menentukan keberhasilan dalam membantu penyelesaian
masalah kesehatan pasien (Ali et al., 2006). Melalui teori tersebut, para dokter dalam data yang peneliti
gunakan telah menunjukkan profesionalitas mereka dalam bekerja. Mereka tidak hanya menunjukkan
kompetensi mereka dalam mengobati pasien, tetapi juga menunjukkan kompetensi mereka dalam
berkomunikasi dengan pasien atau keluarga pasien, khususnya membangun komunikasi yang efektif.
Struktur percakapan telah dibangun sedemikian rapi sehingga tercapai tujuan atau maksud dari
apa yang ingin disampaikan oleh dokter kepada pasien atau keluarga pasien. Bukan hal yang mudah
dalam menangani dan menghadapi kenyataan bahwa pasien mereka mengidap penyakit yang dapat
membahaya hidup. Ditambah lagi, mereka perlu mengomunikasikan hal tersebut kepada pasien dan
keluarga pasien mereka. Akan tetapi, para dokter dalam rekaman video yang peneliti teliti telah
menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan dan membangun percakapan yang baik antara mereka,
sebagai dokter, dengan pasien atau keluarga pasien melalui turn-taking organization dan sequence
expansion yang juga baik.
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ABSTRAK
Penelitian ini mengungkap konstruksi pemberitaan pelegalan arak Bali oleh Gubernur Bali, I Wayan
Koster. Sumber data berupa teks berita yang diambil dari berbagai media massa daring seperti
detiknews.com, kompas.com, dan tribunnews.com. Data dikumpulkan dengan hanya memilih tajuk
teks berita dengan kata kunci arak bali dan pelegalan. Data dianalisis dengan menggunakan
pendekatan analisis wacana kritis (AWK) model Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa melalui dimensi mikrostruktural secara tekstual, keenam judul berita menggunakan alat
kebahasaan dengan 1) pemilihan diksi atau kosakata yang difokuskan pada kata legal baik sebagai
nomina maupun sebagai verba, serta 2) satuan gramatika yang didominasi pada klausa, 3) fungsi
sintaktis yang didominasi pada keterangan sebagai topikalisasi wacana, dan 4) bentuk pemberitaan
yang ditekankan pada pernyataan legalisasi arak bali oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster. Kemudian,
melalui dimensi mesostruktural, ketiga media massa daring memiliki ciri khas dan karakter berbeda
dalam penyampaian berita khususnya berita pelegalan arak bali, tetapi tetap disajikan secara akurat
dan objektif agar isi berita dapat tersampaikan bagi pembaca. Terakhir, melalui dimensi
makrostruktural, dengan adanya pemberitaan pelegalan arak bali, arak bali mendapatkan tempat di
mata masyarakat Bali, karena arak bali telah ditetapkan sebagai minuman tradisional beralkohol yang
dapat dikonsumsi dengan bebas sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Bali, I
Wayan Koster. Oleh karena itu, dengan telah dilegalkannya arak bali, maka arak bali akan
mendapatkan tempat tidak hanya bagi masyarakat Bali, tetapi juga bagi masyarakat bagi dunia, karena
Indonesia juga memiliki minuman tradisional yang mampu bersaing seperti minuman tradisional sake
yang berasal dari Jepang.
Kata Kunci: analisis wacana kritis, arak Bali, gubernur Bali, media massa daring, pelegalan
PENDAHULUAN
Media massa merupakan wadah dalam mengakses informasi yang diperuntukkan bagi masyarakat
luas dan tidak terkecuali bagi media massa daring. Saat ini, minat masyarakat untuk memperoleh
informasi lebih besar terhadap media massa daring, hal itu disebabkan karena informasi dan berita
yang diperoleh lebih cepat dan jelas bagi masyarakat. Di samping itu, media massa juga berpengaruh
terhadap perubahan serta perkembangan sikap dan tingkah laku masyarakat sehingga peranan media
massa daring sangatlah penting. Jaringan media massa yang luas tentunya dikaitkan dengan tingginya
minat pembaca yang tidak hanya satuan, puluhan bahkan ratusan dan jutaan.
Media massa dapat dibagi menjadi dua, yaitu media massa cetak dan elektronik. Media massa
cetak meliputi koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku. Kemudian, media massa elektronik
meliputi radio, televisi dan film. Informasi yang diperoleh baik di media massa cetak maupun
elektronik haruslah, jelas, lugas, tepat dan akurat sehingga keakuratan informasi tidak diragukan oleh
khayalak. Dalam hal ini pula, surat kabar dapat dibagi menjadi tiga golongan yakni, berita (news),
opini (view), dan iklan (advertising).
Menurut pasal UU pokok Pers No. 40/1999, pers nasional melaksanakan peranan, memenuhi
hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi mendorong terwujudnya
supermasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat
umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik korek dan
saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan
kebenaran. Dalam kaitannya pada pers nasional tersebut, tentunya peran wartawan lokal begitu
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penting terutama dalam menyajikan informasi pada sebuah berita, sehingga berita yang disampaikan
dapat pula memotivasi masyarakat. Seorang wartawan harus mampu berpikir kritis, memiliki rasa
ingin tahu yang besar (curiosity), berpengetahuan luas, berpikir terbuka, dan menjadi pekerja keras.
Seorang wartawan harus dapat pula menyajikan berita-berita terkini baik lokal, nasional
maupun mancanegara seperti halnya berita yang beredar saat ini terkait pelegalan arak bali yang
disampaikan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster. Informasi-informasi yang disajika oleh beberapa
media massa daring tentunya berbed-beda karena dipengaruhi oleh paham ideologi dari media massa
masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji informasi pelegalan arak bali yang
disampaikan oleh media massa daring yaitu, detiknews.com, kompas.com, dan tribunnews.com
dengan kajian analisis wacana kritis oleh Nourman Fairclough.
Beberapa penelitian sebelumnya terkait penelitian ini telah banyak dilakukan, diantaranya
Dianastiti & Mardikantoro (2017) yang membahas pemberitaan pembentukan citra guru di empat
harian surat kabar, yaitu Harian Suara Merdeka, Harian Republika, Harian Kompas, dan Tabloid
Derap Guru melalui tiga dimensi analisis wacana kritis Norman Fairclough, yaitu dimensi tekstual,
praktik kewacanaan, dan dimensi sosiokultural; Fitriana (2019) yang mendeskripsikan struktur makro
dan struktur mikro pada teks wacana berita online kasus penipuan travel umrah di Indonesia melalui
pendekatan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk; Humaira (2018) yang mendiskusikan
pemberitaan surat kabar Republika bertemakan “Pemilih Pemula Dinilai Pasif” melalui pendekatan
model Van Dijk yang menggambarkan tiga aspek yaitu struktur makro, superstruktur dan struktur
mikro; Kartikasari (2020) yang mengkaji konstruksi berita kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi
pada enam media, yaitu Kompas TV, SCTV, Indosiar, Tribunnews, cnnindonesia.com, dan TV One
dengan menggunakan analisis wacana kritis Nourman Fairclough. Khasanah & Faris (2018) yang
menelusuri peneliti akan menganalisis pemberitaan kasus penyerangan penyidik KPK Novel
Baswedan pada media Liputan6.com melalui analisis wacana kritis Teun A. van Dijk.
Kelima penelitian memiliki beberapa kemiripan. Pertama, pendekatan analisis wacana kritis
yang digunakan didominasi pada pendekatan Teun A. van Dijk tetapi hanya satu penelitian yang
menggunakan analisis wacana kritis pendekatan Norman Fairclough. Kedua, objek data yang diteliti
diambil dari berbagai bentuk media berita, baik media daring, media cetak, maupun media televisi.
Namun, yang berbeda dari kelima penelitian tersebut adalah topik berita yang beragam dan berbeda
satu sama lain. Penelitian ini akan mengungkap konstruksi pemberitaan pelegalan arak bali oleh
Gubernur Bali, I Wayan Koster dengan menggunakan analisis wacana kritis pendekatan Norman
Fairclough.
METODOLOGI
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian deskriptif kualitatif dengan
dibantu pendekatan secara teoritis analisis wacana kritis oleh Nourman Fairclough (1995). Teori
analisis wacana kritis dibangun atas dasar hubungan teks mikro dengan konteks masyarakat yang
makro (Darma, 2013). Obyek yang diteliti dianalisis dengan tiga dimensi wacana, yaitu 1) dimensi
tekstual (mikrostruktural) merupakan analisis teks dengan melihat kosakata, semantik, tata kalimat,
dan kohesi serta koherensi antarkalimat; 2) dimensi praktik kewacanaan (mesostruktural) merupakan
praktik kewacanaan dengan cara menganalisis proses produksi, konsumsi, dan distribusi teks; dan 3)
dimensi sosiokultural (makrostruktural) merupakan praktik sosial budaya yang dianalisis dengan
menggunakan tiga tingkatan level, yaitu (a) situasional, (b) institusional, dan (c) sosial (Fairclough,
1995).
Sumber data dalam penelitian ini berfokus pada teks pemberitaan pelegalan arak Bali yang
disampaikan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster. Teks tersebut dikeluarkan oleh media massa daring
detiknews.com, kompas.com, dan tribunnews.com. Sumber data penelitian ini diambil selama rentan
waktu bulan Januari sampai dengan Februari 2020. Data dikumpulkan dengan metode simak dan
metode cakap yang diikuti teknik simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat sebagai
metode pengumpulan data (Mahsun, 2014) dengan subjek data berupa judul pemberitaan terkait
pelegalan arak bali yang difokuskan pada kata kunci arak bali dan pelegalan.
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Metode analisis data dilakukan sesuai dengan tiga tahap analisis dimensi wacana dalam AWK
Norman Fairclough (1995), yaitu 1) tahap analisis deskripsi yakni menguraikan isi dan analisis
secara deskriptif atas teks yang dijelaskan tanpa dihubungkan dengan aspek lain; 2) interpretasi yakni
menafsirkan teks yang dihubungkan dengan praktik wacana, di mana teks tidak dianalisis secara
deskriptif, tetapi ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan bagaimana proses produksi teks.
Analisis isi dan bahasa yang dipakai dalam tajuk tersebut dihubungkan dengan proses produksi dari
suatu tajuk di surat kabar; dan 3) eksplanasi bertujuan untuk mencari penjelasan atas hasil penafsiran
yang telah dilakukan pada tahap interpretasi. Penjelasan itu dapat diperoleh dengan menghubungkan
produksi teks itu dengan praktik sosiokultural untuk menemukan alasan mengapa wacana berita
tersebut diproduksi.
ANALISIS
Berdasarkan pemaparan di atas, ditemukan sejumlah teks berita yang membahas pelegalan arak bali
yang disampaikan melalui media massa daring yaitu, detiknews.com, kompas.com, dan
tribunnews.com, seperti tampak pada tabel 1 berikut.
Tabel 1
Data Judul Pemberitaan Terkait Pelegalan Arak Bali
Media
Data
Judul berita
Detiknews.com
1
Sah! Arak Bali dan Brem Dilegalkan Gubernur Koster
Pelegalan Arak Bali Disebut Sudah Dinanti Masyarakat,
Kompas.com
2
Apa Sebabnya?
Kompas.com
3
Ini Alasan Gubernur Legalkan Arak, Tuak, dan Brem Bali
Sudah Jadi Minuman Legal, I Wayan Koster Berencana
Tribunnews.com
4
akan Adakan Festival Arak di Bali
Pelegalan Arak di Bali Ibarat Pisau Bermata Dua,
Tribunnews.com
5
Kemungkinan Dampak Negatifnya Harus Diantisipasi
Detiknews.com
6
Menyambut Legalisasi Arak Bali
Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberitaan terkait pelegalan arak bali yang disampaikan oleh Gubernur
Bali, I Wayan Koster telah menjadi berta yang cukup viral. Arak bali yang dahulunya minuman lokal
yang dinikmati hanya masyarakat Bali kini berubah menjadi minuman yang diakui dunia terbukti
sebelumnya regulasi ini dianggap tidak akan mungkin untuk dibuat karena dalam Perpres No. 39
Tahun 2004, minuman khas Bali yang dimaksud yakni arak masuk ke dalam daftar negatif investasi.
Namun, keberadaannya kini diakui dalam Pergub No. 1 Tahun 2020 yang ditetapkan 29 Januari 2020
lalu oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster. Pemberitaan tersebut dianalisis berdasarkan tiga dimensi
analisis wacana kritis Nourman Fairclough, yaitu analisis mikrostruktural, analisis mesostruktural, dan
analisis makrostruktural melalui tahap analisis deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi, kemudian
analisis data dijabarkan satu per satu berdasarkan tiga dimensi analisis wacana kritis oleh Nourman
Fairclough.
1.

Dimensi Tekstual (Mikrostruktural)

Dimensi tekstual dianalisis berdasarkan berbagai alat kebahasaan yang digunakan pada media-media
pemberitaan tersebut khususnya pemberitaan pelegalan arak bali yang disampaikan oleh Gubernur
Bali, I Wayan Koster terdapat, di mana dua alat yang menandai representasi tema seseorang, yaitu
melalui (1) pemilihan diksi atau kosakata, serta (2) satuan gramatika, fungsi sintaktis, dan bentuk
pemberitaan.
Ditemukan adanya kemiripan pada data (1) yaitu Sah! Arak Bali dan Brem Dilegalkan
Gubernur Koster dan data (3) yaitu Ini Alasan Gubernur Legalkan Arak, Tuak, dan Brem Bali. Kedua
data tersebut nampaknya tidak menunjukkan kemiripan leksikon atau kosakata yang digunakan
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namun berfokus pada obyek yang dilegalkan yaitu pada kata arak, tuak, dan brem Bali. Selain itu,
terdapat penegasan kata sah! sebagai bentuk imperatif pada data (1).
Sehubungan dengan data pada tabel 1 ditemukan sejumlah penggunaan kata pelegalan yang
mendominasi sebagai nomina dibandingkan dengan verba dilegalkan seperti data (1), legalkan data
(3), legal pada data (4) dan legalisasi pada data (6). Berdasarkan data tersebut keseluruhan data baik
data (1), data (2), data (3), data (4), data (5), dan data (6) menyebutkan arak Bali sebagai minuman
tradisional yang telah dilegalkan oleh Pemerintah Bali lewat Gubernur Bali I Wayan Koster sebagai
berita yang disampaikan tanggal 5 Februari 2020.
Berdasarkan satuan gramatika, data (1), data (2), data (4), data (5) dan data (6) digolongkan
sebagai klausa, sedangkan pada data (3) digolongkan sebagai frasa. Kelima data di atas digolongkan
sebagai klausa karena adanya penggunaan verba yang berfungsi sebagai predikat. Data tersebut
berupa verba dilegalkan (data 1), verba disebut serta dinanti pada data (2), verba diantisipasi data (5)
yang seluruhnya termasuk dalam verba pasif. Selain itu, terdapat verba aktif, yakni verba berencana
(data 4) dan verba menyambut data (6), sehingga untuk klausa pada kelima data tersebut ditemukan
verba aktif dan verba pasif. Verba pasif mendominasi pada judul berita di media massa daring terkait
pelegalan arak Bali yang disampaikan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster.
Selain itu, ditemukan pula adanya fungsi sintaksis keterangan yang berfungsi sebagai
topikalisasi wacana seperti sah! pada data (1); pelegalan arak bali disebut sudah dinanti masyarakat
pada data (2), sudah jadi minuman legal pada data (4); dan pelegalan arak bali ibarat pisau bermata
dua pada data (5). Kata sah pada data (1) diidentifikasikan sebagai bentuk penegasan terhadap
keputusan Gubernur I Wayan Koster yang telah melegalkan arak bali. Hal ini diperjelas pada data (4)
bahwa frasa sudah menjadi minuman legal yang mengacu pada arak bali. Penetapan pelegalan arak
bali ternyata telah dinantikan oleh masyarakat seperti tertera pada data (2), di mana masyarakat yang
dimaksud adalah masyarakat Bali. Namun, penggunaan pengandaian ibarat pisau bermata dua pada
data (5) menunjukkan bahwa arak bali memiliki dua perspektif yang bertolak belakang. Arak bali
dapat digunakan sebagai minuman yang memabukkan sehingga memberikan manfaat negatif yang
dapat merusak tubuh. Namun, di sisi lain, arak bali memiliki manfaat positif bagi kesehatan tubuh.
Arak bali dapat dimanfaatkan sebagai alat kecantikan untuk mengawetkan kulit, dapat dijadikan
sebagai obat rematik dan diabetes, bahkan dapat dicampur dengan bahan makanan lain (Ramadhian,
2020). Pemilihan kata pada data (1), (2), (4) dan (5) digunakan untuk menambahkan informasi berupa
fakta terbaru yang telah dihadirkan oleh penulis berita atas pelegalan arak bali.
2.

Dimensi Praktik Kewacanaan (Mesostruktural)

Terkait dengan dimensi praktik kewacanaan (mesostruktural) berhubungan dengan bagaimana sebuah
teks diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sebuah teks diproduksi memandang bagaiamana
ideologi si penulis berita dan media mssa yang menaunginya. Terdapat pula pemroresan wacana,
seperti proses penyebaran dan penggunaan wacana, profil media, prosedur editor, dan cara pekerja
memproduksi teks berita. Berikut beberapa media massa daring, seperti detiknews.com, kompas.com,
dan tribunnews.com yang dibahas pada dimensi praktik kewacanaan.
Media massa detiknews.com merupakan media massa yang didirikan oleh berbagai wartawan
di Indonesia pada bulan Oktober 1995 yaitu Budiono Darsono, Yayan Sopyan, dan Didi Nugrahadi
serta Abdul Rahman. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang begitu
pesan, Budiono beserta kawan-kawannya sepakat untuk membangun media massa online pada 9 Juli
1998. Detiknews.com dikatakan sebagai pelopor jurnalistik online di Indonesia. Media massa ini
resmi berada di bawah naungan Trans Corp pada 3 Agustus 2011, setelah CT Corp mengakuisisi
detiknews.com. Detiknewscom tidak hanya berisi informasi politik baik dalam maupun luar negeri
namun juga berisi berita olahraga, otomotog, gosif dan artis, teknologi, ekonomi dan keuangan,
kesehatan, liburan dan pariwisata, wanita dan gaya hidup, resep makanan dan kuliner, detiktv
merupakan kanal berita dalam format video. Detiknews.com tidak hanya menyajikan informasi pada
website namun berupa aplikasi yang dapat diundul pada handphone masing-masing.
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Media massa kompas.com merupakan media massa daring yang berada di bawah naungan PT
Kompas Cyber Media yang merupakan bagian dari kelompok Kompas Gramedia (KG). Kompas.com
berdiri pada tahun 1995 dengan nama Kompas Online sebagai edisi online dari Harian Kompas. Pada
tahun 1998 Kompas Online berubah nama menjadi Kompas.com. Media massa ini tidak hanya
menjadi informasi berupa berita namun beberapa kanal kompas.com lainnya, seperti Kompas Female,
Kompas Bola, Kompas Health, Kompas Tekno, Kompas Entertainment, Kompas Otomotif, Kompas
Properti, Kompas Image, dan Kompas Karier. Dalam hal ini, kompas.com mengusung ide “reborn”
sehingga memberikan perubahan penampilan yang signifikan. Kata “reborn” tersebut mengusung
perubahan logo, tata letak, konsep baru di dalamnya lebih elegan dan segar dengan berfokus pada
unsur user friendly dan advertising friendly. Informasi-informasi yang disajikan tidak hanya berupa
teks namun juga gambar, video dan live streaming.
Tribunnews.com juga merupakan salah satu media massa daring yang dikelola oleh PT Tribun
Digital Online., divi Koran daerah Kompas Gramedia (Group of Regional Newspaper) dibawah
naungan PT Indopersda Primamedia. Tribunnews berkantor pusat di Gedung Group of Regional
Newspaper Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Nomor 3, Jakarta Pusat (Tribunnews, 2016).
Tribunnews menyajikan berita-berita nasional, regional, internasional, olahraga, ekonomi dan bisnis,
kesehatan, otomotif, serta seleb dan lifestyle. Media massa ini mempunya tagline “Berita Terkini
Indonesia”. Berita yang disajikan oleh tribunnews begitu cepat tersampaikan ke masyarakat dengan
keaktualan dan keasbsahan berita. Dalam hal ini, tribunnews menyajikan informasi berupa electronic
paper (e-paper) juga digital paper yang terbit secara online dalam format digital. Saat ini,
tribunnews.com mengelola komunitas online, seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Google+.
Keunggulan media massa ini juga menyediakan aplikasi online, yaitu m.tribunnews.com.
3.

Dimensi Praktik Sosial Budaya (Makrostruktural)

Dimensi praktik sosial budaya merupakan analisis yang berada pada tingkatan makrostruktural.
Interpretasi sebuah teks sangat dipengaruhi oleh konteks sosial yang berada di luar. Praktik
sosial-budaya, seperti tingkat situasional, institusional, dan sosial memengaruhi institusi media dan
wacananya. Tingkat situasional, berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya. Tingkat
institusional, berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun eksternal. Tingkat sosial,
berkaitan dengan situasi yang lebih makro, seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya
masyarakat.
Dua judul berita pada data (4) yaitu Sudah jadi minuman legal, I Wayan Koster Berencana akan
Adakan Festival Arak di Bali dan pada data (6) yaitu Menyambut Legalisasi Arak Bali merupakan
bentuk topikalisasi wacana dengan berfokus pada apresiasi Gubernur Bali, I Wayan Koster terhadap
pelegalan arak bali. Sebuah rencana dirancang untuk menyambut pelegalan arak bali yaitu dengan
mengadakan Festival Arak Bali. Dalam hal ini pula, dimensi praktik sosial budaya di tingkat
situasional telah terjadi khususnya pada data (4) dan data (6) tersebut.
Terkait dengan praktik sosial budaya di tingkat institusional, terdapat kemiripan terutama pada
data (1) yaitu Sah! Arak Bali dan Brem Dilegalkan Gubernur Bali sedangkan pada data (6) yaitu
Sudah Menjadi Minuman Legal, Gubernur Bali Siap Adakan Festival Arak Bali. Kedua data tersebut
memiliki kemiripan walaupun secara tidak langsung menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Bali
sudah mampu melegalkan minuman tradisional namun dengan disebutkannya Gubernur Bali sudah
mampu mewakilkan secara institusional pada kedua judul tersebut. Hal ini juga dapat dilihat pada data
(1), (3), dan (4) yang menyebutkan Gubernur Bali I Wayan Koster pada masing-masing pemberitaan
media massa daring.
Praktik sosial budaya di tingat budaya terkait dengan sistem budaya masyarakat. Budaya
masyarakat Bali begitu erat terbukti dari banyaknya kunjungan wisatawan domestik maupun
mancanegara. Dalam hal ini kaitan budaya dan tradisi tidak dapat dilepaskan antara satu dengan
lainnya. Lewat keunikan budaya dan tradisi tentunya memiliki dampak positif, yaitu tetap terjaga
kelesatarian budaya dan tradisi yang diturunkan oleh leluhur. Dalam hal ini pula meminum arak dan
tuak merupakan sebuah tradisi di Bali yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan upacara agama
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khususnya di lingkungan keluarga, klan, maupun desa. Salah satu contoh pada upacara metatah
(potong gigi) dan pernikahan di kabupaten Karangasem. Sebelumnya, pemerintah daerah terbatas
sampai pada melegalkan minuman arak untuk keperluan upacara adat dengan kata lain tidak
diperkenankan untuk kepentingan komersial. Namun, semenjak dilegalkannya arak Bali baik pada
saat upacara agama maupun untuk kepentingan komersial minuman arak dapat dinikmati oleh
masyarakat tanpa batasan waktu.
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis wacana kritis Fairclough melalui tiga dimensi wacana, dapat disimpulkan bahwa
melalui dimensi mikrostruktural secara tekstual, keenam judul berita menggunakan alat kebahasaan
dengan 1) pemilihan diksi atau kosakata yang difokuskan pada kata legal baik sebagai nomina
maupun sebagai verba, serta 2) satuan gramatika yang didominasi pada klausa, 3) fungsi sintaktis
yang didominasi pada keterangan sebagai topikalisasi wacana, dan 4) bentuk pemberitaan yang
ditekankan pada pernyataan legalisasi arak Bali oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster. Kemudian,
melalui dimensi mesostruktural, ketiga media massa daring memiliki ciri khas dan karakter berbeda
dalam penyampaian berita khususnya berita pelegalan arak bali, tetapi tetap disajikan secara akurat
dan objektif agar isi berita dapat tersampaikan bagi pembaca. Terakhir, melalui dimensi
makrostruktural, dengan adanya pemberitaan pelegalan arak bali, arak bali mendapatkan tempat di
mata masyarakat Bali, karena arak bali telah ditetapkan sebagai minuman tradisional beralkohol yang
dapat dikonsumsi dengan bebas sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Bali, I
Wayan Koster. Oleh karena itu, dengan telah dilegalkannya arak bali, maka arak bali akan
mendapatkan tempat tidak hanya bagi masyarakat Bali, tetapi juga bagi masyarakat bagi dunia, karena
Indonesia juga memiliki minuman tradisional yang mampu bersaing seperti minuman tradisional sake
yang berasal dari Jepang.
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INTONASI UJARAN DEKLARATIF DALAM BAHASA KUBU
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ABSTRAK
Intonasi merupakan unsur yang mengiringi aktualisasi ujaran. Secara fonologi unsur ini dikenal juga
dengan istilah prosodi. Makalah ini bertujuan untuk memotret unsur tersebut dalam tuturan deklaratif
bahasa Kubu dengan lokus penutur di Bukit Dua Belas, Jambi. Asumsi awal yang melatarbelakangi
penelitian ini ialah adanya ciri khas tertentu yang menandai keetnikan masyarakat Kubu itu berdasarkan
bahasa khususnya dari aspek prosodi yang mereka gunakan. Metodologi perancangannya adalah dengan
rekam-catat ujaran deklaratif dalam instrumen tertentu. Pengambilan data suara dilakukan pada dua
orang penutur jati masing-masing mewakili penutur laki-laki dan penutur perempuan. Pembatasan
jumlah itu dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, tetapi yang lebih penting ialah tuturan dua
sumber tersebut dipastikan dapat berterima dalam komunikasi masyarakat Kubu. Dari visualisasi audio
melalui perangkat lunak fonetik akustik Pratt, kekhasan prosodi itu tampak pada fluktuasi kontur nada.
Hasil penelitian ini merupakan bagian pendeskripsian wacana budaya masyarakat Kubu secara
linguistik. Selanjutnya dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian sejenis dengan lokus etnik
baik dengan Kubu maupun etnik lain; baik secara sinkronis maupun diakronis.
Kata Kunci: pitch, intonasi, intensitas, Kubu
PENDAHULUAN
Intonasi termasuk salah satu unsur yang penting dalam berbahasa (dalam hal ini berbahasa secara lisan).
Disebut penting karena unsur ini selalu menyertai satuan bunyi ujaran, tetapi relatif sulit divisualisasikan
secara bersamaan dengan tanda bunyi secara tulis. Intonasi berperan untuk membuat ujaran menjadi lebih
hidup. Setiap bahasa dipastikan memiliki pola tersendiri dalam menghasilkan intonasi dalam pengujaran.
Sebagai contoh, intonasi dalam bahasa Inggris tentu berbeda dari bahasa Indonesia. Demikian juga
intonasi bahasa Indonesia (dapat) berbeda dari bahasa-bahasa daerah di wilayah Indonesia.
Secara linguistik, intonasi dikenal sebagai bagian dari unsur suprasegmental, yaitu bagian ujaran
yang mengikuti unsur segmental. Unsur segmental dapat dideskripsikan sebagai tanda bunyi secara
ortografis (huruf). Sementara itu, unsur suprasegmental setakat ini masih relatif sulit untuk digambarkan
dan diberlakukan secara universal. Untuk mengidentifikasi unsur suprasegmental diperlukan metodologi
tertentu termasuk melibatkan keilmuan fisika akustik.
Unsur suprasegmental disebut juga sebagai prosodi. Menurut Sieb Noteboom (1997), prosodi
termasuk menjadi bagian yang mengontrol modulasi kontur nada (pitch), peregangan-penyusutan segmen,
durasi silabe, dan fluktuasi intensional kenyaringan suara. Bahkan, dalam fonologi generatif modern,
prosodi dipandang sebagai sesuatu pembeda makna yang merujuk pada aspek nonsegmental dalam
struktur linguistik, sebagai satu tipe tertentu atas konstituen struktur dan penekanan atas presensia atau
absensia yang setidaknya berpotensi secara sistematik merefleksikan pemahaman secara fonetik atas
ujaran (Noteboom, ibid). Sebagai catatan, tulisan ini hanya akan membahas prosodi dari unsur pitch dan
intensitas. Sebelum teknologi piranti lunak digital ditemukan, berbagai cara dilakukan ahli untuk
mendeskripsikan unsur prosodi ujaran (Irawan 2017: 17—24). Halim (1984) misalnya, mengadopsi tanda
not angka musik (1, 2, 3) dan sejumlah tanda (di antaranya tanda #) untuk menggambarkan naik turunnya
intonasi ujaran.
Dalam tulisan ini, intonasi dan beberapa unsur yang dimungkinkan terkandung di dalamnya
dianalisis dan digambarkan berdasarkan pemanfaatan piranti lunak fonetik akustik Pratt (Welby & Ito,
2002). Masalah utama yang perlu dijelaskan dalam tulisan ini ialah bagaimana realitas intonasi dalam
bahasa Kubu (BK) dalam penggambarannya secara visual dalam bentuk kontur nada; dan bagaimana
deskripsi kuantitatif unsur nada tersebut (pitch), dan intensitas (intensity) dalam menghasilkan ujaran
deklaratif? Tulisan ini akan menjelaskan dan menggambarkan intonasi BK dalam bentuk kontur nada
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ujaran deklaratif. Tulisan ini juga akan menjadi bagian dari deskripsi besar perihal wacana kebahasaan
BK.
METODOLOGI
Data dalam penelitian ini bersumber dari penuturan masyarakat Kubu (MK) secara lisan (data audio)
dengan pengondisian tertentu. Dalam hal itu, digunakan sebuah teks cerita singkat untuk diterjemahkan
dan diujarkan oleh penutur laki-laki dan perempuan: (i) penutur perempuan dipersilakan membaca dan
memahami cerita, lalu diceritakan kembali dalam BK dengan sejumlah orang sebagai penuturnya; (ii)
penutur laki-laki dipancing untuk menerjemahkan langsung tuturan bahasa Indonesia yang dibacakan
seseorang. Dua dua langkah pengambilan data suara ini direkam dengan handy recorder (H1 Zoom)
dengan format WAV.
Hasil perekaman di atas ditranskripsikan dalam tabel dengan format kolom laki-laki dan
perempuan (tidak ditampilkan dalam tulisan ini). Hal yang penting dalam transkripsi itu adalah
dimungkinkan adanya ujaran yang relatif mirip bahkan sama meskipun dengan penutur yang berbeda.
Model data inilah yang akan dipergunakan sebagai data dalam tulisan ini. Setidaknya, untuk kepentingan
tulisan ini, ditetapkan tiga kalimat deklaratif yang diambil dari awal, tengah dan akhir cerita
masing-masing dapat mewakili bentuk deklaratif tunggal, majemuk, positif, dan negatif. Berikut tuturan
yang dimaksud dituliskan dalam bahasa Indonesia.
Tabel 1
No.
Tuturan Deklaratif
Keterangan
1
Ada seekor kancil, kancil itu nakal (sekali).
majemuk, positif, awal
2
Kita tidak berhasil di sini.
tunggal, negatif, tengah
3
Demikianlah cerita kecerdikan kancil dan kebodohan harimau. majemuk, positif, akhir
Selanjutnya, aspek prosodi tuturan dalam BK akan dilihat melalui perangkat lunak fonetik akustik
Pratt. Dua aspek prosodi yang dipandang terlibat dalam tuturan di atas adalah unsur frekuensi (pitch) yang
diukur dalam satuan Hertz (Hz), dan intensitas (intensity) yang diukur dalam satuan desibel (dB). Tuturan
itu kemudian dianotasi berdasarkan tiga aspek, yaitu silabel, fungsi sintaksis dan kemaknaannya dalam
bahasa Indonesia seperti dalam gambar berikut.

Gambar 1
Selanjutnya, setiap bagian yang teranotasi akan dipetakan berdasarkan angka frekuensi dan
intensitas, lalu dibandingkan untuk melihat kemungkinan karakteristik tertentu dalam ujaran itu. Setelah
itu, data akan dijelaskan secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk visualisasi gambar.
ANALISIS
Penggambaran kontur nada dan teks grid tampak pada gambar 2. Dengan stilisasi sederhana (Bandingkan
dengan model Noteboom 1997: 647) ketiga ujaran itu diterapkan dalam gambar 3.
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Gambar 2

Gambar 3
Melalui stilisasi pada gambar 3, tampak bahwa frekuensi nada penutur perempuan (F) baik
pada BK maupun pada BI lebih tinggi daripada penutur laki-laki (M) BK. Terdapat sedikit kemiripan
kontur nada penutur perempuan BK dan BI untuk ujaran itu, yakni pada pengujaran bentuk penyukat,
yaitu siko oleh BK-F dan seekor oleh BI-F (bandingkan dengan kata selai yang digunakan BK-M.
BK-F memberi tekanan yang lebih tinggi pada pada silabel kedua (ko), sedangkan BI-F memberi
tekanan pada silabel pertama (se). Pada BK-M, meskipun tidak setinggi penutur M, penekanan silabel
pada kata yang dimaksudkan justru lebih tinggi pada silabel pertama (se). Pada dasarnya, perbedaan
kontur itu tidak menandakan perbedaan makna yang signifikan.
Data kuantitatif, baik secara nada (pitch) maupun intensitas untuk ketiga ujaran itu dapat
diterapkan dalam Tabel 2 berikut.
Tabel 2
Pitch (Hz)
S

Penutur
BK-F
BK-M
BI-F

Klausa 1
221.10
107.43
119.74

Intensitas (dB)
V

Klausa 2
240.22
95.71
179.99

Klausa 1
217.08
111.18
252.20

S
Klausa 2
211.10
99.29
222.48

Klausa 1
55.48
69.62
62.14

V
Klausa 2
60.68
65.74
56.89

Klausa 1
56.76
70.30
66.28

Klausa 2
55.13
68.73
62.89

Pada tabel tampak tidak ada kecenderungan yang teratur yang menandai bagian tertentu
dalam fungsi lebih menonjol daripada fungsi lain (Sehubungan dengan itu, data pitch dan intensitas
untuk dua data berikutnya tidak akan diterapkan dalam tulisan ini).
Pada data ujaran deklaratif kedua, dengan penyajian yang agak berbeda, kontur nada intonasi
deklaratif tipe negasi dapat diterapkan dalam dua gambar berikut.
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Gambar 5

Gambar 4 adalah kontur nada BK-M dan gambar 5 adalah kontur nada BK-F. Tampak bahwa
frekuensi penuturan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Selain itu, kontur tuturan perempuan
lebih bergelombang daripada laki-laki. Dari pengamatan penulis, kontur seperti pada penutur
perempuan itu justru menjadi kontur yang lebih banyak ditemukan dalam pertuturan MK. Kontur
tuturan laki-laki yang lebih halus sebagaimana dalam gambar 1, pada dasarnya terinferensi oleh latar
belakang kontak komunikasi dan interaksinya dengan penutur luar MK sehingga dalam menuturkan
ujarannya, dia dapat membuat intonasi yang lebih halus dan lebih rendah. Namun, dalam hal diksi,
kata negasi yang lebih umum ialah yang digunakan oleh penutur laki-laki, yaitu kata hopi. Sementara
itu, kata tidak yang digunakan oleh penutur perempuan merupakan bentuk interferensi leksikal dari
bahasa Indonesia.
Frekuensi penuturan sebagaimana pada dua data di atas juga terlihat dalam bentuk deklaratif
penutup (data ketiga) di bawah ini.

Gambar 7

Gambar 6

Dalam hal itu, frekuensi nada (pitch) penutur perempuan lebih tinggi daripada penutur laki-laki. Di
sini terlihat bahwa frekuensi S lebih tinggi daripada V pada klausa pertama, tetapi relatif tidak terpola
dalam hal klausa kedua.
KESIMPULAN
Berdasarkan sejumlah varian yang tergambar dalam kontur nada BK, tidak tampak kecenderungan
tertentu yang signifikan baik pada aspek frekuensi maupun intensitas, yang dapat dijadikan sebagai
bentuk pembeda makna secara gramatikal dalam tuturan deklaratif. Namun, apabila dikaitkan dengan
modus lain, yakni imperatif dan atau interogatif, kemungkinan terbedakannya makna itu secara
gramatikal dapat ditemukan. Untuk melihat keterkaitan itu tentu diperlukan kajian yang lebih
mendalam daripada sekadar modus deklaratif.
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ABSTRAK
Pers Islam awal abad XX mulai menggambarkan perempuan modern di Hindia Belanda. Beberapa teks
pers Islam mencitrakan perempuan modern sebagai perempuan yang mengakses pendidikan atau
bersekolah; dan turut serta dalam pergerakan pemuda atau studieclub. Terkait dengan hal tersebut,
penelitian ini menelisik lebih luas ekspresi linguistik pada korpus pers Islam yang merepresentasikan
perempuan modern pada awal abad XX. Penelitian ini pun memanfaatkan metode linguistik korpus,
terutama fitur wordlist, collocation, dan keyword in context. Sumber data penelitian ini, Oetoesan Islam,
Sinar Islam, Insjaf, Sawoenggaling Al Qisthaus, Lembaga Baroe, Pewarta Arab yang terbit antara 1915
s.d. 1935. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah ekspresi linguistik yang mengindikasikan
representasi perempuan adalah perampoean, isteri, gadis, dan perempoean. Sementara itu, Representasi
perempuan yang ditampilkan dalam pers Islam abad XX adalah perempuan modern digambarkan
sebagai perempuan yang dapat mengakses pendidikan tanpa melupakan pendidikan agama, perempuan
modern juga digambarkan sebagai perempuan yang aktif dalam organisasi; perempuan modern juga
ditampilkan sebagai perempuan yang menyuarakan hak-hak perempuan.
Kata Kunci: linguistik korpus; korpus pers Islam awal abad XX; representasi perempuan modern; korpus
linguistik
PENDAHULUAN
Pers Islam awal abad XX mulai menggambarkan perempuan modern di Hindia Belanda. Hal ini tentu
tidak terlepas dari perkembangan pers pada masa itu yang membawa semangat modernitas dan memicu
perkembangan intelektual bangsa Indonesia (Adam, xiii: 2005). Problem perempuan sebagai bagian dari
problem sosial mulai diangkat. Bahkan pada masa itu, muncul pula gerakan perempuan yang
memanfaatkan surat kabar untuk menyebarluaskan pandangan-pandangan progresif mengenai isu
perempuan.
Merujuk pada catatan De Strues (2008: 83-93), awal abad XX sudah muncul organisasi
perempuan. Pada tahun 1912, Putri Mardika lahir di Jakarta. Pada tahun 1913, organisasi ini menerbitkan
surat kabar yang menyuarakan persoalan-persoalan perempuan. Pada waktu yang hampir sama, di tanah
Sunda lahir organisasi Kautamaan Istri. Kemudian tahun-tahun selanjutnya, di daerah Jawa berdiri
beberapa organisasi perempuan seperti organisasi Pawijatan Wanito pada tahun 1915, Wanito Hado pada
tahun 1915, Wanito Susilo pada tahun 1918. Selain dari organisasi yang independen, pada tahun 1917
muncul kelompok perempuan dari organisasi religius seperti Aisjiah dan Fatimiah yang berada dalam
lingkungan Muhammadijah. Kemudian pada tahun 1920 wadah yang disediakan Sarekat Islam, yaitu
Wanudijo Utomo pada tahun 1920 kemudian berubah nama menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia
(SPII).
Selain muncul organisasi perempuan, pada tahun 1913 pun, muncul surat kabar mingguan yang
diterbitkan Putri Mardika dan terbitan Wanito Sworo. Kedua terbitan tersebut secara konsisten
menyuarakan dan mulai membahas persoalan-persoalan sosial perempuan, yaitu poligami, kawin paksa,
dan pendidikan bagi perempuan (De Strues, 2008: 84-86). Persoalan perempuan ini pun menjadi
perhatian pers Islam, misalnya pada terbitan Sinar Islam pada tahun 1917 yang memuat artikel yang
mengkritisi kebebasan perempuan Gravenhage, Belanda. Pun pada tahun 1928, muncul rubrik Taman
Isteri dalam surat kabar Lembaga Baroe sebagai rubrik yang mengkaji persoalan perempuan dalam Islam.
Dari kedua surat kabar tersebut, terlihat bahwa pers Islam mulai menaruh perhatian kepada persoalan
perempuan dan mulai mencitrakan perempuan modern.
Kajian terhadap citra perempuan modern abad XX sudah banyak dilakukan. De Strues (2008)
melakukan penyelidikan yang komprehensif mengenai sejarah perempuan di Indonesia dengan
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melibatkan pelbagai sumber data, seperti surat-surat RA Kartini dan novel-novel yang muncul pada abad
XX, dsb. De Strues memotret gerakan perempuan serta isu-isu yang disuarakan oleh organisasi
perempuan secara umum. Sementara itu kajian-kajian lain yang memotret gerakan dan persoalan
perempuan juga dilakukan oleh Blackburn (2004) untuk memberikan lanskap gerakan perempuan sejak
zaman kolonial sampai gerakan perempuan kontemporer beserta persoalan perempuan di Indonesia.
Adapun kajian terhadap pers Islam pada awal abad XX telah dilakukan oleh Subuki, dkk. Yang
melihat gagasan modernitas dalam pers Islam pada awal abad XX (2019, tidak diterbitkan). Sementara itu
sebelumnya, kajian terhadap pers Islam terkait dengan tulisan-tulisan AR Baswedan di Lembaga Baroe
sudah mulai dilakukan oleh Erowati (2015) dengan melihat kandungan dalam tulisan tersebut. Di sisi lain,
Adams (2005) sudah melakukan penyelidikan terhadap pers Hindia Belanda pada akhir abad 19 – awal
abad XX dikaitkan dengan gerakan intelektual yang muncul pada awal Indonesia modern.
Dengan demikian, berdasarkan kajian pustaka di atas, tampaknya belum banyak penyelidikan
yang memfokuskan representasi perempuan modern dalam pers Islam secara khusus. Terlebih dengan
memanfaatkan linguistik korpus sebagai sebuah cara untuk menganalisis data bahasa. Sementara itu,
penyelidikan ini memfokuskan pada (1) kata-kata apa saja yang mengindikasikan representasi perempuan
dalam Pers Islam awal abad XX? (2) bagaimana representasi perempuan modern yang terkandung dalam
pers Islam awal abad XX?
METODOLOGI
Pada dasarnya, penelitian ini memanfaatkan metode linguistik korpus. Adapun definisi dari linguistik
korpus adalah metode empirik yang bermanfaat dalam menganalisis dan mendeskripsikan data bahasa
dengan menggunakan contoh real-life yang terdapat dalam korpora (Crystal dalam Cheng, 2012:29).
Terdapat beberapa manfaat dari penggunaan metode ini. Pertama, metode ini membantu peneliti
untuk menganalisis data yang terkadang luput. Kedua, peneliti akan melakukan interpretasi berdasarkan
pengolahan data berupa jumlah dan frekuensi yang muncul dalam korpus. Kedua hal ini akan membantu
peneliti agar lebih jeli dan teliti dalam melihat data. Selain itu, subjektivitas peneliti akan tereduksi saat
melakukan interpretasi data.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar Islam kaum bumiputra
diwakili oleh surat kabar Oetoesan Islam, Sinar Islam, Insjaf, dan Sawoenggaling, Al Qisthaus, Lembaga
Baroe, dan Pewarta Arab dalam bentuk file txt. Adapun tipe kata sejumlah 10.669 dan jumlah token
107,607.
Peranti lunak yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah AntConc versi 3.4.4w 2014. Peranti
lunak hasil rancangan Laurence Anthony bisa diperoleh dengan mengunduh di situs
http://www.laurenceanthony.net. Adapun fitur yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah wordlist dan
concordance.
Penyelidikan dilakukan dengan menyelisik kata-kata yang mengindikasikan representasi
perempuan dengan memanfaatkan daftar frekuensi kata. Setelah itu, penyelidikan dilanjutkan dengan
melihat konkordansi dan konteks kalimat pada kata tersebut.
ANALISIS
Kata yang menunjukkan representasi perempuan
Berdasarkan analisis terhadap daftar frekuensi kata dan konkordansi, terdapat sejumlah kata yang
menunjukkan representasi perempuan modern dalam pers Islam ke-XX. Adapun kata-kata dan
frekuensinya terdapat dalam tabel di bawah ini.
Kata
perampoean
isteri
gadis
perempoean

Frekuensi
239
59
58
26
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Kata perampoean cenderung konsisten digunakan dalam terbitan Lembaga Baroe. Sementara itu,
kata isteri dan gadis muncul pada terbitan Lembaga Baroe dan Sinar Islam. Adapun kata perempoean
muncul pada terbitan Oetoesan Islam, Sinar Islam, Pewarta Arab, dan Lembaga Baroe.
Representasi Perempuan Modern
Adapun penyelusuran terhadap perampoean, isteri, gadis, dan perempoean berdasarkan konteks kalimat
terlihat adanya representasi perempuan di Hindia Belanda. Hal tersebut sekurang-kurangnya
menunjukkan dua hal. Pertama, sebagai bentuk respons terhadap gambaran perempuan modern Belanda.
Seperti pada tahun 1917, pers Islam mulai menyorot gambaran perempuan di Belanda. Dalam Sinar Islam
edisi 26 Juni 1917, terdapat sebuah liputan mengenai kehidupan perempuan Belanda yang digambarkan
sebagai perempuan yang memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki. Hal tersebut yang tertera pada
kutipan di bawah ini.
Di Gravenhage, kami toeroet masoek djadi anggota ,,Tennissen Club” ... Kami toeroet Tennissen
itoe boekan sengadja mentjari kesenangan, tetapi bermaksoed hendak mengetahoei seberapa
kemerdikaännja gadis itoe. .. tetapi kami bisa berkata bahwa kemerdikaännja gadis-gadis itoe
sama dengan kemerdikaännja orang laki-laki baik perkara apa poen. Toean-toeean pembatja
tentoe soedah dapat mengira sampai dimana djaoehnja kemerdikaän itoe.
...
Ini kalau dengan nikah tidak mengapa, tetapi ada anak jang hanja hidoep bersama-sama belaka,
lebih tegas, koempoel seroemah diakoe baboe enz.”
Dari kutipan di atas, dapat diketahui mengenai gambaran perempuan Belanda pada zaman itu.
Kebebasan yang dimiliki perempuan sama dengan kebebasan yang dimiliki oleh laki-laki. Dalam hal ini
kebebasan perempuan yang disoroti adalah dalam hal pergaulan. Perempuan bebas bergaul dengan
laki-laki termasuk tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan.
Kedua, respons atas penilaian negatif terhadap Islam yang dianggap diskriminatif terhadap
perempuan. Dengan kata lain, ini merupakan bentuk dari narasi tandingan terhadap wacana diskriminasi
perempuan dalam Islam. Pada tahun 1928, Lembaga Baroe edisi bulan Desember membuat rubrik khusus
yang dinamai Taman Isteri sebagai respons terhadap wacana diskriminasi perempuan dalam Islam. Hal
tersebut tercermin dalam kutipan di bawah ini.
Kebanjakan kaoem terpeladjar di Indonesia jang lahirnja terhitoeng Oemmat Islam dan
mendapatkan pendidikan barat, tiada sedikit jang mengira bahawa Perampoean tiada mempoenjai hak
apa-apa dalam Islam, dalam Doenia Pers poen tiada djarang kita dapatkan loekisan-loekisan jang
sematjam itoe.
Dari kutipan di atas, dapat diketahui adanya pandangan negatif bahwa Islam melakukan diskriminasi
terhadap perempuan bermula dari kaum intelektual Islam yang mendapat pendidikan dari Barat, dalam hal
ini adalah pendidikan Belanda. Pun, dari kutipan tersebut, diketahui bahwa tidak banyak surat kabar yang
mencurahkan perhatian pada wacana perempuan dalam Islam.
Bermula dari dua hal tersebut, pers Islam mulai memberikan gambaran perempuan modern yang
dinilai tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan penyelidikan terhadap korpus pers Islam,
terdapat beberapa gambaran perempuan modern. Representasi perempuan yang pertama adalah
perempuan modern sebagai perempuan yang terpelajar. Dalam hal ini adalah perempuan yang bersekolah
di sekolah-sekolah yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan dinilai penting sebagai
upaya untuk memajukan perempuan, namun pendidikan agama Islam juga menjadi penting untuk
menyaring budaya liberal yang dibawa oleh bangsa kolonial. Hal ini tercermin dalam kutipan di bawah
ini.
Kita tidak menghalangi kemadjoeannja bangsa kita kaoem perempoean asal sadja dengan
memakai dasar Igama Islam, sebab lantaran dari Igama itoe, orang nanti bisa membedakan dan memilih
diantara adat jang baik dan jang djelek (Sinar Islam, 26 Juni 1917). Selain itu, perempuan modern yang
diidealkan tidak hanya sebagai orang yang berpendidikan, namun juga bisa meningkatkan kemampuannya
dalam mengelola urusan rumah tangga dan berpegang pada adat istiadat. Hal ini tercermin dalam kutipan
di bawah ini.
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Djika soenggoeh begitoe bagaimanakah haroes kita boeat, djika kita mempoenjai anak
perempoean? Disekolahkankah atau tidakkah? Kalau sekiranja saja, Tisnogati, poenja anak
perempoean saja masoekkan kesekolah, tapi dengan pendjagaän jang betoel, dan berbatas, ertinja,
djika anak itoe ditimbang soedah besar, lebih baik saja berhentikan bersekolah, dan soeroeh
beladjar hal kerdjanja perempoean pada iboenja sendiri. Selainnja itoe ada soeatoe perkara, jang
saja soenggoeh-soenggoeh haroes memperhatikan. Moelai dari ketjil saja poenja anak akan saja
peladjari agama, sebab agama itoelah, boeat saja sendiri, soeatoe obat jang adjaib akan mentjegah
pekerdjaan jang ta’senonoh, menjimpang dari adat Djawa jang baik (Sinar Islam, 6 September
1917).
Kedua, citra perempuan modern yang terdapat dalam pers Islam adalah perempuan berhimpun
dalam sebuah perserikatan. Perserikatan yang didirikan oleh perempuan beraktivitas dalam bidang sosial.
Hal ini tercermin dalam kutipan di bawah ini.
Tentang pendiriannja ini persarikatan kaoem isteri Islam, jang berdirinja atas oesahanja PSI
afdeeling Isteri, akan dimadjoekan di congres Provincie di Djawa Timoer.
Satoe voorloopig comite soedah dibangoenkan dan soedah membikin rentjana statuten.
Maksoednja ini perhimpoenan jaitoe ,,membangoenkan persatoean jang bersoesoen rapat didalam
kalangan oemmat Islam perampoean, jang teratoer dengan peratoeran jang menjoekoepi
perentah-perentah Allah dan Rasoel lah dalam berbagi-bagi hal ihwal penghidoepan, pentjarian
makan dan pergaoelan hidoep oentoek mendapatkan perbaikkan nasib dan deradjat jang berpadan
dengan keada’an zaman (SP) PPPKI (Lembaga Baroe, 10 April 1929)
Berdasarkan kutipan di atas, terlihat ada kesadaran dari kaum perempuan untuk membentuk
sebuah organisasi yang modern, yaitu organisasi yang berdasarkan peraturan yang ditentukan oleh
pemerintah Kolonial Belanda. Kesadaran pembentukan organisasi bertujuan agar masyarakat
mendapatkan perbaikan nasib secara sosial dan ekonomi. Selain itu, terdapat pula organisasi yang lahir
pada tahun 1930, yaitu Boedi Wanodijo seperti yang tertera dalam kutipan di bawah ini.
Kita dengar perhimpoenan kaoem iboe ,,Boedi Wanodijo” jang diketoeai njonjah Soejadi, ... akan
mengadakan peraja’an berdirinja telah tjoekoep 4 tahoen.
...
Sedjak berdiri sampai sekarang banjak djasa perhimpoenan kaum iboe ini bagai pekerdjaan
sociaal.
Moga moga BW teroes didalam kemadjoean! (Pewarta Arab 10 Oktober 1934)
Ketiga, selain menampilkan perempuan di kawasan Hindia Belanda, pers Islam juga
menampilkan gerakan perempuan dari pelbagai negara yang beragama Islam, yaitu gerakan di Perzie
(Iran) dan Iraaq (Irak).
Parlement Perzi telah diboeka dengan keramaian jang loear biasa, dalam nama Sjah Pehlevi
berpidato ....
Studenten perampoean telah memadjoekan perminta’an pada ministerie soepaja memberi dan
menaroehkan satoe wet jang mana memberi hak kepada perampoean jang beroemoer 21 tahoen
dan jang soedah dapat diploma dari sekolahan pertama, sebagai haknja lelaki dalam pemilihan
dan sebagainja.
Kalau perloe, tida apa ! (Lembaga Baroe, 25 Januari 1929)
Selain Iran, gerakan perempuan di Irak yang melakukan protes terhadap pemerintah yang
melakukan kritik terhadap budaya yang perangkat budaya yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan.
Pada perajaännja tahoenan jang diadakan oleh satoe vereeniging pendidikan (Studie Club) di Iraaq jang
diadakan pada penoetoepnja tahoen jang baroe silam, soedah mendapat koendjoengannja publiek jang
loear biasa, tida sadja dikoendjoengi oleh lelaki sadja tetapi kaoem perampoean jang modern dan djoega
jang masih berkoedoeng moeka soetra tipis poen tida ketinggalan, lebih besar hitoengannja mereka
daripada biasanja, tempat jang disediakan speciaal boeat perampoean pada malam perajaän ini soedah
penoeh sehingga beberapa banjak kaoem perampoean tiada soengkan lagi doedoek ditempat lelaki,
sehingga seolah-olah tiada bergoena tempat perpisahan itoe; Beberapa banjak lelaki dan perampoean jang
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terpeladjar pada malam itoe soedah memboeat pidato, sedang diantara perampoean-perampoean jang
berpidato kebanjakan mereka mengeritik adat lembaga jang koeno dan mengharap bergantianja dengan
peratoeran modern serta jang menjotjoki dengan kemahoean zaman dan adat lembaganja jang baroe, dan
oleh beberapa pemoeda jang terpeladjar soedah banjak di oetjapkan soepaja mereka diberikan didikan dan
peladjaran jang lebih sempoerna dari jang soedah dan diharapkan soepaja ilmoe kemadjoean oentoek
bangsa dan negerinja dimadjoekan jang lebih keras, soepaja bisa menjokong pengharapan
saudara-saudaranja kaoem isteri jang ingin akan kemadjoeannja jang modern (Lembaga Baroe, 15
Februari 1929).
Di Balik Representasi Perempuan
Representasi perempuan dalam pers Islam awal abad XX seperti yang dijelaskan di atas menunjukkan
gambaran terhadap kaum perempuan yang lebih progresif, positif, sekaligus sesuatu yang perlu
diwaspadai. Hal tersebut dianggap positif karena perempuan digambarkan sebagai sosok yang terpelajar
dan memiliki kontribusi kepada kehidupan sosial. Di lain pihak, gambaran perempuan modern juga
menjadi sesuatu yang diwaspadai karena dianggap menyelusupkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan
ajaran Islam. Keberpihakan pers Islam kepada kemajuan kaum perempuan muslim menunjukkan adanya
harapan atau ekspektasi sekaligus upaya-upaya penyesuaian terhadap nilai-nilai Islam.
Kewaspadaan terhadap gambaran perempuan modern Eropa yang cenderung bebas menunjukkan
adanya benturan budaya Timur versus Barat. Budaya Timur diwakili oleh negara-negara di kawasan Asia
di antaranya negara yang berpenduduk mayoritas Islam, sementara itu Barat diwakili oleh negara-negara
Eropa yang dianggap non-Islami. Cara berpikir yang mengkontraskan antara budaya Barat dan budaya
Timur atau cara berpikir dikotomis seperti ini sesuai dengan semangat zaman pada masa tersebut.
Gambaran benturan kebudayaan yang lebih nyata terlihat pada representasi perempuan dalam surat kabar
Sinar Islam yang salah satu pengelolanya adalah Sosrosoedewa, SAR (belum diketahui kepanjangannya,
pen.) dan Abdullah Fatah sebagai redaktur. Afiliasi Sinar Islam perlu ditelusuri lebih jauh karena
informasi tentang surat kabar ini sulit untuk ditelusuri. Di lain pihak, pada tahun yang sama, yaitu 1917,
surat kabar Oetoesan Islam yang menjadi corong informasi organisasi Sjarekat Islam malah tidak memuat
rubrik khusus tentang perempuan.
Sementara itu, berkaitan dengan representasi perempuan yang berorganisasi dan melakukan
gerakan kesetaraan gender, terlihat gambaran perempuan yang progresif. Gambaran perempuan yang
terdapat dalam surat kabar Pewarta Arab dan Lembaga Baroe ini merupakan gambaran yang bersifat
dialogis antara kenyataan yang ada dengan kondisi ideal yang diharapkan. Selain itu, tidak dapat
dimungkiri munculnya representasi perempuan dalam kedua surat kabar tersebut berkaitan dengan peran
AR Baswedan sebagai kepala redaksi. Dalam hal ini, AR Baswedan membentuk pandangan terhadap
perempuan di dalam dua surat kabar tersebut. Begitu pula dengan konteks kebangsaan kaum muslimin di
Indonesia yang sedang terbentuk menjadi negara persatuan setelah deklarasi Sumpah Pemuda juga turut
membentuk pandangan kedua surat kabar tersebut.
Peran AR Baswedan dalam memunculkan representasi perempuan tidak terlepas dari
perhatiannya pada masa depan kaum wanita yang muncul sejak ia aktif di Jong Islamieten Bond (JIB)
pada tahun 1925. Saat itu, AR Baswedan berusia 17 tahun dan sudah menikah dengan Syekhun yang
berusia 14 tahun (Suratmin, 1989: 28-29). Di JIB, ia diberi tugas untuk memberi ceramah dan kursus bagi
JIB bagian wanita atau JIB DA (Dames Afdeeling). AR Baswedan juga dikenal sebagai juru dakwah dari
Majelis Tabligh Muhammadiyah Surabaya yang dipimpin oleh Kyai Haji Mas Mansyur. Ia pun
mempelajari pemikiran termutakhir pada masa itu tentang gerakan kaum wanita di Mesir yang ditulis oleh
Qasim Amin sejak 1899.
Gagasan Qasim Amin tentang emansipasi kaum wanita ini dibawa ke Hindia Belanda bersamaan
dengan gelombang pan Islamisme atau kebangkitan Islam yang tersebar melalui majalah al Urwah al
Wuthqa yang dipimpin oleh Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir yang memimpin pemberontakan
terhadap pemerintahan bentukan kolonial Inggris di Mesir (Siregar, 2016: 255). Majalah yang diterbitkan
dari Paris—tempat pembuangan Abduh—ini hidup beberapa bulan sebelum akhirnya dibredel oleh
pemerintah jajahan. Akan tetapi gagasan-gagasannya telah tersebar ke berbagai tempat. Di Hindia
Belanda, gagasan Muhammad Abduh dan seorang tokoh ulama Mesir lainnya, Jamaludin al Afghani,
mempengaruhi organisasi masyarakat Islam keturunan Arab—Al Irsyad—tempat AR Baswedan sempat
menimba ilmu di Jakarta. Pemikiran-pemikiran progresif AR Baswedan tentang kaum wanita yang
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kemudian dituangkan dalam lembaran Taman Isteri di Lembaga Baroe, serta perhatiannya pada gerakan
wanita muslim internasional yang diperlihatkannya di Pewarta Arab. Ini merupakan bagian dari upaya AR
Baswedan untuk memajukan agama dan membangun dasar identitas Peranakan Arab di Hindia Belanda
pada masa itu.
Dalam konteks yang lebih luas, kebangkitan umat Islam di Hindia Belanda pada awal abad ke-20,
turut membentuk lanskap sosial dan politik di wilayah jajahan saat itu. Kebangkitan ini digambarkan
prosesnya secara lebih kompleks dalam Laffan (2003: 144-145) yang meliputi pengaruh budaya cetak
(printed tradition) serta penggunaan huruf Arab dan Latin dalam membentuk rasa kebangsaan umat Islam
di Hindia Belanda sejak pertengahan abad ke-19. Laffan tidak serta merta menyederhanakan kebangkitan
umat Islam di Hindia Belanda, khususnya Jawa dan Sumatera, sebagai semata-mata pengaruh dari
masuknya gagasan reformis Islam melalui majalah al Urwah al Wuthqa. Ia melihat faktor bahasa dan
budaya cetak turut mempengaruhi keterlambatan pengaruh gagasan reformis tersebut ke wilayah Jawi ini.
Selain itu, penyatuan kaum etnis keturunan Arab ke dalam gerakan kebangsaan Indonesia mulai
pertengahan 1930-an, dilihat oleh Laffan sebagai dampak tak terelakkan dari reformisme Islam
Muhammad Abduh. Meski demikian, de Jonge sebelumnya telah meneliti tentang keterlambatan kaum
keturunan Arab di Hindia Belanda untuk menyatu dengan gerakan kebangsaan Indonesia, sementara
kelompok etnis keturunan Tionghoa telah memproklamasikan penyatuan mereka terhadap tanah jajahan
sejak tahun 1926 (de Jonge, 1993)(Coppel, 2002). Adanya pertikaian di kalangan internal etnis Arab di
Hindia Belanda mengakibatkan lambatnya kelompok etnis ini berintegrasi dengan gerakan kebangsaan
Indonesia. Solidaritas dalam bentuk proklamasi Sumpah Pemuda Keturunan Arab pada tahun 1934—yang
dilakukan oleh Persatuan Arab Indonesia (PAI), dipimpin AR Baswedan—yang menyatakan keturunan
Arab di Hindia Belanda akan menyatu bersama gerakan kebangsaan lainnya untuk memperjuangkan
Indonesia, memberikan energi pendorong luar biasa bagi kontribusi keturunan Arab dalam perjuangan
kemerdekaan Indonesia. Salah satu strategi menciptakan rasa solidaritas tersebut dalam surat kabar
Pewarta Arab adalah dengan jalan menciptakan rasa kepemilikan terhadap nasib umat Islam di seluruh
dunia, melalui berita-berita tentang gerakan wanita muslim di berbagai belahan dunia lain. Gambaran
modernisme dan kosmopolitanisme Islam tersebut yang digunakan sebagai strategi representasi oleh
ketiga surat kabar tersebut untuk menciptakan representasi perempuan di dalam pers Islam.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa (1) kata-kata yang mengindikasikan representasi
perempuan dalam pers Islam abad XX adalah perampoean, isteri, gadis, dan perempoean. (2) representasi
perempuan yang ditampilkan dalam pers Islam abad XX adalah perempuan modern digambarkan sebagai
perempuan yang dapat mengakses pendidikan tanpa melupakan pendidikan agama, perempuan modern
juga digambarkan sebagai perempuan yang aktif dalam organisasi; perempuan modern juga ditampilkan
sebagai perempuan yang menyuarakan hak-hak perempuan. Representasi ini dipengaruhi oleh para
redaktur yang menjadi afiliasi pers Islam, salah satunya adalah AR Baswedan yang menjadi punggawa
redaksi koran Lembaga Baroe dan Pewarta Arab, serta berkembangnya budaya cetak, literasi bahasa, dan
pembentukan kebangsaan Indonesia.
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METAFUNGSI DAN KOMUNIKASI OSTENSIF-INFERENSIAL DALAM LANSKAP
LINGUISTIK AQUA PADA MASA PANDEMI COVID-19
Netiasa Adab
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
netiasa.adab01@ui.ac.id
ABSTRAK
Pada masa pandemi Covid-19, banyak pihak memanfaatkan media daring untuk memasarkan produknya.
Akan tetapi, AQUA masih memanfaatkan media luring, yaitu lanskap linguistik berupa papan iklan. Data
yang akan dianalisis dalam makalah ini adalah dua papan iklan AQUA di masa Covid-19. Moda verbal
dalam kedua data dianalisis dengan teori metafungsi dari Halliday sedangkan moda visual dianalisis
dengan teori metafungsi Kriss dan Leeuwen. Sementara itu, keberhasilan penyampaian pesan dalam
kedua lanskap akan dianalisis dengan teori komunikasi ostensif-inferensial dari Sperber dan Wilson.
Dengan begitu, tujuan penelitian ini adalah menemukan fungsi dan situasi kebahasaan lanskap.
Berdasarkan analisis metafungsi yang telah dilakukan, kedua data mengandung moda verbal dan
non-verbal yang berfungsi memasarkan produk AQUA serta menghimbau pembaca mematuhi protokol
kesehatan. Selain itu, kedua data juga memiliki derajat kontekstual yang tinggi karena mengangkat isu
yang dialami oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, proses komunikasi kedua data tersebut
berhasil.
Kata Kunci: iklan, metafungsi, ostensif-inferensial, pandemi, AQUA.
Pendahuluan
Tahun 2020 merupakan masa yang penuh tantangan bagi masyarakat. Virus baru muncul dan menyebar
di seluruh dunia. Penyebaran virus ini akhirnya membuat WHO (World Health Organization)
memberikan pernyataan bahwa virus COVID-19 merupakan pandemi global (2020). Yurianto (2020)
mengatakan upaya mengatasi COVID-19 adalah dengan memutus rantai penularan, yaitu menghimbau
orang-orang yang berasal atau pernah bepergian dari daerah episenter COVID-19 untuk melakukan
isolasi mandiri selama empat belas hari, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Untuk masyarakat
yang lain, Yurianto mengatakan agar masyarakat tetap tinggal di rumah karena pembawa virus tidak
dapat diketahui dengan mudah. Apabila terpaksa ke luar rumah, masyarakat diwajibkan mematuhi
protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, membatasi waktu, menghindari kerumunan, dan tidak
menaiki kendaraan umum yang penuh (https://covid19.go.id/).
Di sisi lain, adanya himbauan untuk tidak ke luar rumah mengakibatkan perubahan drastis dalam
gaya hidup masyarakat. Berbagai perusahaan produksi mengubah cara pemasaran produk mereka, yaitu
melalui daring. Adanya masyarakat yang masih berkebutuhan ke luar rumah membuat beberapa badan
usaha masih memasarkan produknya secara luring, salah satunya AQUA. Data penelitian yang akan
dianalisis dalam makalah ini adalah lanskap iklan produk AQUA yang dapat dilihat pada gambar 1 dan 2.
Lanskap iklan tersebut ditampilkan pada masa pandemi di pinggir jalan raya. Moda verbal kedua lanskap
akan dianalisis dengan teori metafungsi yang disampaikan oleh Halliday (1994) yang terbagi atas fungsi
ideasional, interpersonal, dan tekstual. Dalam hal ini, fungsi ideasional atau pengalaman adalah
representasi tentang apa yang terjadi, dialami, dilakukan, di mana, kapan, dan bagaimana hubungan logis
terjadi. Setelah itu, fungsi interpersonal adalah realitas sosial dalam interaksi antar peserta dan hubungan
sosial. Terakhir, fungsi tekstual berfungsi menghubungkan ideasional dan interpersonal melalui teks atau
berkaitan dengan penciptaan teks.
Sementara itu, moda non-verbal akan dianalisis dengan teori Kriss dan Leeuwen (2006) yang
terbagi atas representasional, interaksional, dan komposisional. Dalam hal ini, representasional
menggambarkan bagaimana bentuk atau gambar merepresentasikan masyarakat, objek, kejadian, atau
tempat; interaksional menggambarkan warna, ukuran, dan sudut pandang gambar; sedangkan
komposisional menggambarkan posisi atau penempatan gambar. Setelah itu, keberhasilan penyampaian
pesan akan dianalisis dengan teori komunikasi ostensif-inferensial yang disampaikan oleh Sperber dan
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Wilson (1995). Komunikasi dalam iklan menurut Sperber dan Wilson merupakan komunikasi
ostensif-inferensial yang melibatkan efek kontekstual dan stimulus ostensif yang dimaknai oleh mitra
tuturnya.
Penelitian metafungsi iklan telah dilakukan sebelumnya. Salah satunya, penelitian Yunita Sari
(2017) dengan judul “Multimodalitas dalam Gambar Iklan Luwak White Koffie Versi Lee Min-Ho”. Data
penelitian ini adalah gambar iklan kopi luwak yang diperankan oleh Lee Min-Ho. Data tersebut dianalisis
dengan sosial semiotik dari Kress dan van Leeuwen tentang multimodalitas yang terdiri atas metafungsi
representasional, interpersonal, dan komposisional. Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis makna
terselubung dari poster iklan Luwak White Koffie yang terunggah dalam Facebook. Hasil penelitian Sari
menunjukkan adanya representasi fantasi minum kopi. Ketiga metafungsi menunjukkan adanya
pergeseran dari fokus produk kopi menuju duta merek. Fokus berlebihan terhadap duta merek, yakni Lee
Min-Ho, bertujuan menarik perhatian konsumen muda yang aktif menggunakan media sosial.
Sementara itu, penelitian yang menggunakan teori komunikasi ostensif-inferensial dalam iklan
telah dilakukan oleh Neneng Nurjanah (2016). Data yang dianalisis adalah iklan WRP 6 day diet pack,
produk susu untuk diet perempuan. Nurjanah mengatakan agensi iklan memanfaatkan efek kontekstual
dalam benak pangsa pasarnya agar mereka tertarik dan membeli produk yang tersebut. Tujuan penelitian
ini adalah mengetahui relevansi iklan. Temuan yang diperoleh Nurjanah adalah agensi iklan WRP 6 day
diet pack menunjukkan iklan tersebut kepada perempuan dewasa dari golongan menengah atas sebagai
mitra tutur atau pangsa pasar. Agensi iklan juga memanfaatkan beberapa efek kontekstual, seperti wacana
tubuh, kesehatan, program diet lain, serta memanfaatkan stimulus ostensif berupa pemilihan warna dan
ukuran huruf untuk menghasilkan tuturan dengan derajat relevansi yang tinggi.
METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis lanskap iklan AQUA di masa pandemi covid-19
adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000:3) mengatakan pengertian metode
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, pendekatan deskriptif memiliki fungsi
mendeskripsikan atau menginterpretasi kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang tumbuh, proses
yang berlangsung, akibat atau kecenderungan yang tengah berkembang (Faisal, 2007:119). Dalam hal ini,
metode kualitatif digunakan untuk menguraikan unsur metafungsi dan komunikasi ostensif-inferensial
yang terkandung dalam lanskap. Uraian tersebut akan dijelaskan dengan pendekatan deskriptif. Langkah
yang dilakukan untuk menganalisis metafungsi dalam lanskap iklan AQUA adalah menganalisis tiga
klasifikasi metafungsi yang terdiri atas fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Setelah
itu, pengolahan data dilanjutkan dengan analisis komunikasi ostensif-inferensial dalam lanskap. Hasil
analisis diuraikan dalam dua bagian berdasarkan teori yang digunakan, yaitu metafungsi dan komunikasi
ostensif-inferensial. Penjelasan analisis metafungsi iklan juga terbagi atas klasifikasi fungsi yang
dianalisis.
1. Metafungsi dan Komunikasi Ostensif-Inferensial dalam Lanskap iklan AQUA di Masa Pandemi
Hasil analisis akan dijelaskan dalam tiga bagian, yaitu metafungsi data pertama, metafungsi data kedua,
dan komunikasi ostensif-inferensial.
1.1 Metafungsi Data Pertama
Gambar 1 di bawah merupakan lanskap iklan AQUA yang menjadi data pertama dalam penelitian ini.
Moda yang terkandung dalam data di atas didominasi oleh moda verbal sedangkan moda non-verbal atau
visual yang muncul hanya logo yang berada di bagian pojok kanan bawah. Untuk itu, metafungsi data
tersebut akan dianalisis berdasarkan tiga metafungsi Metafungsi (Halliday, 1994), yaitu fungsi ideasional
atau pengalaman, fungsi interaksional atau interpersonal, serta fungsi tekstual. Fungsi ideasional dalam
gambar pertama dapat dilihat dari proses, partisipan, dan sirkumtansi yang terkandung. Proses yang
dimaksud berupa mental yang ditandai oleh kata melihat dan perilaku yang ditandai oleh kata tetaplah.
Kata melihat termasuk dalam proses mental karena kata tersebut bermakna proses yang melibatkan panca
indera sedangkan kata tetaplah termasuk dalam proses perilaku karena bermakna melakukan aktivitas.
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Gambar 1. Lanskap iklan Produk AQUA saat Pandemi COVID-19
(https://twitter.com/aqua_lestari)
Setelah itu, partisipan yang terkandung dalam data pertama ditandai oleh kata kami yang
menandai pembuat iklan, yaitu AQUA, dan kata kalian yang menandai pembaca iklan, yaitu masyarakat.
Sementara itu, sirkumtansi yang terkandung dalam gambar di atas berupa lokasi waktu yang ditandai oleh
klausa untuk pertama kalinya. Selain fungsi ideasional, terdapat fungsi interaksional atau interpersonal
dalam data pertama. Fungsi interaksional dapat dilihat dari fungsi utama klausa. Dalam data pertama,
fungsi utama klausa kami tidak ingin kalian melihat billboard ini adalah pernyataan. Di samping itu,
kebanyakan iklan menggunakan kalimat perintah dan persuasif untuk memasarkan produknya. Dalam hal
ini, AQUA menggunakan pernyataan dan mengandung kata yang bermakna negatif—kata tidak dalam
frasa tidak ingin. Selain itu, modus dalam moda verbal data pertama adalah indikatif karena menyatakan
pertukaran informasi. Dalam modus indikatif, terdapat subjek dan finit. Berikut uraiannya.
Untuk pertama kalinya, kami
tidak ingin
Proposisi
partisipan operasional modus

kalian
melihat billboard ini.
partisipan
proposisi

Setelah itu, dalam fungsi interaksional/interpersonal terdapat fungsi tekstual yang berupa tema
dan rema. Pada data pertama, tema ditunjukkan oleh klausa untuk pertama kalinya sedangkan rema
ditunjukkan oleh frasa melihat billboard ini. Moda visual dalam data pertama dianalisis menggunakan
teori metafungsi representasional, interaksional, dan komposisional (Kriss dan Leuwen, 2006).
Representasional yang terkandung dalam data tersebut, yakni tidak ada gambar. Akan tetapi, terdapat logo
produk AQUA. Sementara itu, interaksional yang terkandung berupa warna biru yang merupakan warna
produk AQUA dan seringkali digunakan untuk menggambarkan air. Dalam hal ini, AQUA merupakan
produk air mineral. Fungsi terakhir adalah komposisional yang ditunjukkan oleh posisi logo, yakni di
pojok kanan bawah dan berukuran kecil.
Kalimat pernyataan yang bermakna negatif tidak biasa digunakan dalam iklan. Hal ini
menjadikan iklan ini unik sehingga memunculkan daya tarik agar masyarakat membeli produk yang
dipasarkan. Di sisi lain, kalimat pernyataan tersebut juga mengandung makna yang sesuai dengan
himbauan pemerintah terkait protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, lanskap
ini tidak hanya digunakan untuk memasarkan produk, tetapi juga menyebarkan himbauan protokol
kesehatan.
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1.1. Metafungsi Data Kedua

Gambar 2: Lanskap iklan Produk AQUA saat Pandemi COVID-19
(https://www.marketing-interactive.com/)
Gambar di atas merupakan lanskap iklan AQUA yang menjadi data kedua dalam penelitian ini.
Gambar tersebut didominasi oleh moda visual. Moda verbal yang terkandung adalah frasa kali ini dan
kata tetaplah yang diikuti oleh dua tagar. Sementara itu, moda verbal yang terkandung adalah frasa kali
ini dan kata tetaplah yang diikuti oleh dua tagar. Metafungsi yang digunakan untuk menganalisis data
kedua terbagi atas tiga fungsi, yakni representasional, interaksional, dan komposisional. Representasional
data tersebut adalah gambar masker yang menutupi moda verbal. Seperti halnya manusia yang
mengenakan masker untuk menutupi hidung dan mulutnya, moda verbal yang diproduksinya tidak akan
terdengar dengan jelas. Hal ini sesuai dengan penggambaran yang muncul dalam gambar di atas. Selain
itu, representasional yang terkandung dalam data di atas adalah gambar produk atau botol AQUA.
Setelah itu, fungsi interaksional gambar di atas ditunjukkan dengan adanya warna biru yang
menggambarkan AQUA dan produknya, yaitu air mineral. Sementara itu, komposisional yang terkandung
dalam data kedua dilihat dari posisi gambar yang muncul. Gambar masker berada di tengah dan
berukuran besar. Hal ini menandakan gambar masker dijadikan sorotan. Sementara itu, gambar produk
AQUA berada di pojok kanan bawah. Gambar produk tersebut menandakan barang yang dipasarkan atau
dijual sekaligus menandakan pihak yang membuat iklan.
Pada umumnya, iklan tidak memuat gambar yang mendominasi lanskap. Dengan demikian,
gambar masker yang berada di tengah dan berukuran besar menjadikan iklan ini unik. Hal tersebut
memunculkan daya tarik agar masyarakat melihat lanskap dan menerima pesan yang disampaikan.
Berdasarkan moda yang terkandung dalam data kedua, lanskap tersebut tidak hanya digunakan untuk
memasarkan produk. Akan tetapi, lanskap tersebut juga digunakan untuk menyebarkan protokol
kesehatan karena adanya moda yang sesuai dengan himbauan pemerintah terkait protokol kesehatan di
masa pandemi Covid-19.
1.2. Komunikasi Ostensif-Inferensial dalam Iklan AQUA
Sperber dan Wilson (1995) mengatakan komunikasi ostensif didasari oleh makna yang disampaikan
penutur dalam berkomunikasi. Sementara itu, komunikasi inferensial didasari oleh pemaknaan mitra tutur
atas hal yang disampaikan oleh penutur. Sebuah ujaran dianggap relevan apabila mengandung efek
kontekstual dan tidak membutuhkan banyak usaha untuk memproses ujaran tersebut (Gunarman,
2007:169—234). Data pertama dan kedua memiliki derajat kontekstual yang tinggi karena mengangkat
isu yang dialami oleh seluruh masyarakat pada saat lanskap ditayangkan. Kedua data sama-sama
membawa himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Protokol
kesehatan semakin dijelaskan dalam penggunaan tagar di bagian bawah, yaitu #DiRumahAja dan
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#PakaiMasker. Dengan demikian, komunikasi ostensif yang terkandung dalam lanskap iklan pertama dan
kedua tidak hanya bermaksud memasarkan produk AQUA, tetapi juga menyebarkan himbauan protokol
kesehatan kepada pembaca. Selain itu, komunikasi inferensial dalam kedua data juga tercapai karena
adanya konteks yang dipahami oleh penutur dan mitra tutur. Dalam hal ini, konteks yang dimaksud
adalah protokol kesehatan yang disampaikan melalui kalimat pernyataan dalam data pertama, gambar
masker dalam data kedua, serta penggunaan tagar dalam kedua data.
Dalam data pertama dan kedua, penggambaran produk ditempatkan di pojok kanan bawah dengan
ukuran kecil. Hal tersebut tidak membuat AQUA sebagai produk yang dipasarkan terabaikan. Adanya
penggunaan moda verbal dan non-verbal yang tidak biasa membuat lanskap ini memiliki daya tarik yang
unik. Selain itu, warna biru sebagai warna produk AQUA yang seringkali muncul di berbagai media juga
menjadi konteks bersama yang dipahami oleh penutur dan mitra tutur. Oleh karena itu, pembaca sebagai
mitra tutur tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memahami bahwa kedua lanskap mengandung
iklan produk AQUA.
KESIMPULAN
Di tengah gencarnya pemasaran di media daring, AQUA tetap mempertahankan media luring untuk
memasarkan produknya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, AQUA menggunakan penggunaan
moda yang tidak biasa, yaitu kalimat pernyataan yang menggunakan unsur negatif dan tidak persuasif,
gambar masker yang memenuhi lanskap dan menutupi tulisan, serta penggunaan moda yang minimalis
dalam satu lanskap. Hal ini menjadikan lanskap iklan tersebut mengandung daya tarik sehingga pembaca
dapat menerima pesan yang disampaikan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa AQUA tidak
hanya memasarkan produknya. Akan tetapi, AQUA juga ikut menyebarkan himbauan protokol kesehatan
karena pembaca lanskap iklannya adalah masyarakat yang pergi ke luar rumah sehingga harus mematuhi
protokol kesehatan. Dengan demikian, komunikasi antara penutur dan mitra tutur dalam kedua lanskap
berhasil karena adanya konteks yang dipahami oleh kedua pihak. Berdasarkan pesan yang disampaikan
dan dimaknai oleh pembaca, dua data dalam penelitian ini dapat berfungsi sebagai lanskap iklan
komersial dan layanan masyarakat. Di samping itu, dua lanskap AQUA ini juga berpotensi menjadi bukti
sejarah adanya pandemi COVID-19 di Indonesia.
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ABSTRAK
Lanskap Linguistik ( LL) merujuk pada objek penggunaan bahasa di ruang publik. Menurut Landry and
Bourhis (1997) yang termasuk dalam LL adalah bahasa di ruang-ruang publik seperti nama-nama jalan,
papan-papan reklame, nama-nama tempat, nama-nama bangunan, toko komersial, dan penggunaan
bahasa pada bangunan-bangunan pemerintah. Berdasarkan Trumper-Hecht (2010) yang melihat LL
sebagai fenomena sosiolinguistik, penelitian ini akan memetakan lanskap linguistik dalam konteks
multilingual yang distimulasi oleh internasionalisasi, bertujuan untuk membahas konstruksi linguistik
lanskap di sekitar kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Data dikumpulkan dengan cara
mendokumentasikan foto-foto yang diambil dari ketiga lokasi kampus (A, B,C) kemudian dianalisis
berdasarkan konstruksi LL dan multilingualisme. Hasil analisis konstruksi LL ini menunjukkan adanya
kontestasi antara bahasa-bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Berdasarkan
penggunaan bahasanya LL Unair dapat dikategorikan menjadi LL yang monolingual, bilingual, dan
multilingual. LL kategori monolingual terdiri atas bahasa Indonesia, bahasa Inggris ; kategori bilingual
adalah campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.
Keseluruhan LL yang ada di Unair, didominasi oleh bahasa Indonesia terutama yang berkaitan dengan
pengumuman resmi baik dari universitas maupun dari fakultas. Untuk slogan-slogan sebagian besar
menggunakan bahasa campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan beberapa
menggunakan bahasa campuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Satu hal yang menarik dari LL
Unair ini adalah banyaknya muncul akronim-akronim baik akronim dari bahasa Inggris maupun bahasa
Indonesia. Realitas LL di Unair ini memberikan banyak gambaran dan informasi tentang identitas,
makna, pesan, tujuan universitas. Penggunaan bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan suatu
kebutuhan sebagai cermin dari internasionalisasi, modernitas dan globalisasi, karena Unair saat ini
dalam rangka menuju World Class University. Walaupun begitu, LL Unair tetap mengutamakan bahasa
Indonesia sebagai identitas bangsa dan melestarikan bahasa daerah sebagai ciri kelokalan budaya Jawa.
Kata Kunci: internasionalisasi, kampus, linguistik lanskap, Universitas Airlangga
PENDAHULUAN
Salah satu isu mutakhir dalam kajian linguistik akhir-akhir ini adalah lanskap linguistik (LL) yaitu
sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Landry and Bourhis (1997) atau disebut juga cityscape (Spolky,
2009). LL merupakan bahasa (signs) di ruang publik seperti tanda-tanda jalan, papan-papan iklan,
nama-nama jalan, nama-nama jalan, tempat, nama-nama toko komersial, dan nama-nama bangunan
pemerintah dan lain-lainnya. Sebagai kajian yang relatif baru, lanskap linguistik dapat dikaji dari berbagai
sudut pandang seperti linguistik terapan, sosiolinguistik, sosiologi, antropolinguistik, psikologi dan
geografi budaya (Ben-Rafael, Shohamy and Barni, 2010). Kajian lanskap linguistik dapat memetakan
secara mendalam situasi politik, ekonomi, identitas budaya suatu kota atau wilayah. Di samping itu,
lanskap linguistik dapat memberikan gambaran bagaimana regulasi dan kebijakan bahasa diterapkan di
ruang-ruang publik sebuah wilayah atau institusi.
Penelitian LL sangat penting dilakukan karena LL dapat menjadi potret penerapan regulasi
bahasa di Indonesia pada umumnya dan di instansi-instansi khususnya. Di samping itu, LL dapat
menunjukkan suatu sikap dan penghargaan terhadap bahasa tertentu. Badan Bahasa sebagai perpanjangan
tangan pemerintah Republik Indonesia yang mengatur masalah kebahasaan telah mengeluarkan berbagai
aturan dan pedoman dalam penggunaan bahasa di ruang publik. Oleh sebab itu, urgensi penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk LL di Universitas Airlangga dan variasi bahasa yang
digunakan dalam beraneka bentuk LL yang tersebar di ruang-ruang publik Universitas Airlangga.
Keberadaan LL di sebuah kampus menunjukkan fakta sosial lewat distribusi bahasa di kampus. Hasil
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penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai model dan konstruksi LL di
kampus Unair yang akan menuju World Class University.
METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dalam konteks multilingual yang distimulasi oleh
internasionalisasi. Data dikumpulkan dari lokasi jalan-jalan utama (main street) Unair, menggunakan
kamera untuk mendokumentasikan foto-foto LL yang ada di ketiga kampus Universitas Airlangga dan
kantor pusat Unair. Data berupa nama-nama bangunan, pengumuman, spanduk, banner,
petunjuk-petunjuk, tulisan-tulisan (inscription) pada gedung atau bangunan, perpustakaan, kantin dan
segala informasi yang ada di ruang publik sekitar kampus. Pengambilan data dibantu dengan teknik catat
untuk melengkapi informasi terhadap data yang difoto. Untuk menginvestigasi dan mengeksplorasi
lanskap linguistik kampus Unair akan dilihat dari bagaimana konstruksi lanskap linguistik di kampus ini
yang meliputi languages displayed dan bagaimana dipresentasikan pada pembaca. Dalam analisis data
dilakukan identifikasi dan klasifikasi data berdasarkan konstruksi lanskap linguistik yaitu LL yang
monolingual, bilingual, dan multilingual. Kemudian akan dijelaskan implikasi dari penggunaan LL
tersebut.
ANALISIS
Sebelum menganalisis lebih lanjut LL yang ada di Universitas Airlangga, akan dijelaskan terlebih dahulu
kebijakan-kebijakan bahasa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Aturan yang terbaru adalah Perpres RI No
63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Sehubungan dengan itu, LL telah diatur dalam
pasal 40 ayat (1) yang berbunyi ; BI wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas
umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; (2) Informasi lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tulisan atau gambar yang ditampilkan dan/ atau suara
yang diperdengarkan di tempat umum; (3) Tulisan, gambar, dan/atau suara sebagaimana dimaksud ayat(2)
dapat disertai dengan Bahasa Daerah dan/ atau Bahasa Asing sebagai padanan. Walaupun begitu LL
bilingual ini tidak menyalahi aturan kebijakan bahasa karena seperti pada pasal 40 ayat (2) dinyatakan
bahwa Tulisan, gambar, dan/atau suara sebagaimana dimaksud ayat(2) dapat disertai dengan Bahasa
Daerah dan/ atau Bahasa Asing sebagai padanan. Dengan mengacu pada rambu-rambu tersebut, berikut
akan dianalisis tipe-tipe LL yang ada di Universitas Airlangga.
Secara umum tidak ada aturan dan regulasi yang khusus mengatur penggunaan bahasa pada LL di
Unair. Namun aturan-aturan lain yang berkaitan dengan penempatan, etika, estetika, dan lainnya pasti
sudah ada aturannya. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa LL di Unair ini telah menyediakan informasi
multilingual, media dan pelayanan baik untuk mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing yang datang
dan belajar di Unair. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan lanskap linguistik Universitas Airlangga
akan diklasifikasikan berdasarkan bahasa yang digunakan yaitu monolingual atau unilingual, bilingual,
dan multilingual. Lanskap linguistik monolingual adalah LL yang terdiri atas satu bahasa, bilingual
terdiri atas dua bahasa dan LL multilingual terdiri atas lebih dari dua bahasa. Berikut adalah konstruksi
LL yang ditemukan di Universitas Airlangga.
1. Lanskap Linguistik Monolingual
Lanskap Linguistik (LL) ini terdiri atas satu bahasa baik bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, maupun
bahasa Jawa. Jenis-jenis LL yang merupakan monolingual (unilingual) menggunakan bahasa Indonesia
adalah nama-nama gedung, fasilitas umum, pengumuman-pengumuman resmi dari universitas atau
fakultas, petunjuk-petunjuk umum, visi-misi universitas, aturan-aturan, tata tertib, ucapan selamat, baik
yang ada di fakultas maupun di kantor pusat. Contoh: Wakaf Amerta Airlangga, “Yakin Mau Jadi
Mahasiswa Tua dan Abadi?”, “Selamat dan Sukses dalam Promosi Doktor”, “ Satu Perlawanan Satu
Perubahan Rebut Demokrasi”, “ Memperingati Hari Kesehatan Nasional”dan sebagainya.
Lanskap linguistik monolingual yang menggunakan bahasa Inggris terdapat pada banner untuk
World University Ranking, spanduk-spanduk, slogan-slogan, petunjuk, dan pengumuman untuk
mahasiswa internasional; “Stop Bullying”,”Imagining Learning & Creating for Life”.
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Lanskap linguistik monolingual bahasa Jawa memang tidak banyak namun
ada fakultas yang menggunakan bahasa Jawa sebagai ciri kelokalan Jawa
Timur seperti “BUDAL NANG Penyebar Semangat”, “Sinau Rek”. Dari
ketiga LL monolingual tersebut, mayoritas menggunakan monolingual bahasa
Indonesia. Sebagian besar LL monolingual tersebut adalah pengumuman
resmi, tata tertib, petunjuk-petunjuk umum. Walaupun dalam rangka menuju
World Class University, penggunaan LL di Unair dengan monolingual bahasa
Indonesia merupakan upaya untuk menerapkan kebijakan bahasa yang telah
ditetapkan dengan Perpres nomor 63 tahun 2019 pasal 40 ayat (1) BI wajib
digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan
alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Contoh untuk LL
monolingual salah satunya seperti foto tersebut.
2. Lanskap Linguistik Bilingual
Lanskap linguistik (LL) bilingual adalah LL yang menggunakan dua bahasa. Model LL bilingual yang
ditemukan di kampus Universitas Airlangga ini sebagian besar terdiri atas bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris. LL ini terdapat pada spanduk-spanduk seminar atau konferensi internasional, spanduk kuliah
tamu, petunjuk-petunjuk umum, nama-nama tempat, arah dan sebagainya. Dalam petunjuk-petunjuk
umum, mengutamakan bahasa Indonesia dan padanan bahasa asingnya
ada di bawah bahasa Indonesia. Dalam spanduk, banner, dan
poster-poster penggunaan bahasanya semacam campur kode dan alih
kode artinya ada kata-kata bahasa asing yang diselipkan dalam
kalimat-kalimat atau kalimat-kalimat bahasa asing di tengah-tengah
bahasa Indonesia. Konstruksi LL bilingual juga disusun dari bahasa
Indonesia dan bahasa Jawa. Hal ini berkaitan dengan mayoritas
mahasiswa Unair berasal dari Jawa. Contoh-contoh untuk LL bilingual
antara lain ; “TATA TERTIB PERPUSTAKAAN UNAIR” Keep area
Clean, No Smoking, No Sandals ..., “Profil Lulusan, Decision Maker,
Researcher, Manager,Planner”, Mahasiswa Unair HEBAT, Humble,
Excellent, Brave, Agile, Transcendent”, “DILARANG MASUK bagi
Anda yang mengenakan kaos oblong / t-shirt, celana sobek/ ripped
jeans...,”
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK/
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE dan sebagainya.
3. Lanskap Linguistik Multilingual
Lanskap Linguistik multilingual merupakan penggunaan bahasa di ruang
publik yang terdiri atas lebih dari dua bahasa. Dalam LL multilingual di
Unair ini ditemukan campuran penggunaan bahasa bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Contoh: DEAR AREK FISIP, NDANG
LULUS, REK. ONOK WISUDA BULAN
DESEMBER 2019. Dalam contoh tersebut
digunakan tiga bahasa; Dear (bahasa
Inggris), Arek, ndang, onok (bahasa Jawa),
FISIP, lulus, wisuda, bulan Desember
(bahasa Indonesia); “BEM FIB UNAIR
Presents “SATU PINTU”... Butuh info ta
lur? Nyoh!”Contoh ini juga menunjukkan
LL multilingual yang terdiri atas tiga
bahasa; bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa; ‘Butuh info
ya kawan? Ini!’.Tidak banyak tipe multilingual yang ditemukan dalam LL
di Unair ini. Namun yang menarik adalah penggunaan bahasa Jawa
sebagai ciri lokalitas Jawa Timur.
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KESIMPULAN
Analisis data LL Unair menyimpulkan bahwa LL di kampus-kampus Unair terdiri atas tiga tipe yaitu tipe
monolingual, bilingual, dan multilingual. LL monolingual terdiri atas satu bahasa yakni bahasa Indonesia,
Inggris, dan Jawa. Sementara LL yang bilingual terdiri atas bahasa Indonesia dan Inggris, bahasa
Indonesia dan Jawa. LL dalam multilingual tersusun dari tiga bahasa sekaligus yaitu bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Dalam LL Unair ini juga diwarnai dengan banyaknya akronim baik
akronim dari bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia yang merupakan ciri dari masyarakat akademik
Unair seperti akronim HEBAT (Humble, Excellent, Brave, Agile, Transcendent). Penggunaan bahasa
asing terutama bahasa Inggris merupakan suatu kebutuhan sebagai cermin dari internasionalisasi,
modernitas dan globalisasi, karena Unair saat ini dalam rangka menuju World Class University.Walaupun
demikian, pengutamaan terhadap bahasa Indonesia terlihat dalam LL di Unair dan diwarnai juga dengan
penggunaan bahasa daerah Jawa sebagai ciri lokalitas Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun
dalam rangka World Class University, namun LL di Unair tetap menonjolkan ciri kelokalan sebagai
identitas daerahnya. Dapat disimpulkan bahwa LL Unair tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai
identitas bangsa dan melestarikan bahasa daerah sebagai ciri kelokalan budaya Jawa. Dengan demikian,
realitas LL di Unair ini memberikan banyak gambaran dan informasi tentang identitas, makna, pesan, dan
tujuan universitas.
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ABSTRACT
This study aims at analysing the role of figure of speech and its meaning in literary works. The use of
figure of speech in literary works is not only to create layers of meaning but also sense of beauty,
complexity, power, etc. Figure of speech, among others, metaphor, simile, personification, hyperbole refer
to a group of words that deviate from literal interpretation that must be taken in a non literal sense or
figurative way in order to understand the meaning. This study is a descriptive qualitative research in the
semantic field which uses a short story in Balinese Language Da Nakonang Adan Tiyange ‘Jangan Tanya
Namaku’ as the data source. The descriptive qualitative method will be applied in data collection, data
analysis, and analysis presentation. The theory of meaning entitled Semantic: The Study of Meaning
proposed by Geoffrey Leech will be used as the main theory for the needs of data analysis. The result of
the study will be expected to be useful either in realizing the important role in using figure of speech in
literary works and how its meanings are interpreted.
Keywords: figure of speech, meaning, literary works
INTRODUCTION
Language is a system of sign which belongs to the most important tools for human beings to
communicate. Human beings use languages to express either their ideas, thoughts, opinions, or to deliver
messages and even statements. Wardhaugh (2002: 2) defines language to be a knowledge of rules and
principles and of the ways of saying and doing things with sounds, words, and sentences rather than just
knowledge of specific sounds, words, and sentences. Hill (1958:9) states language is the primary and
most highly elaborated form of human symbolic activity. Its symbols are made up of sounds produced by
the vocal apparatus, and they are arranged in classes and patterns which make up a complex and
symmetrical structure. The entities of language are symbols, that is, they have meaning, but the
connection between symbol and thing is arbitrary and socially controlled.
Language is generally divided into two categories in terms of its meaning: conceptual or
denotative/cognitive meaning (Leech, 1981:9) and connotative or literal and nonliteral/figurative
meanings. Literal meaning based on the real definition of words or phrases. Non literal or figurative
meaning, on the other hand, refers to implied meanings, which can be understood differently depending
on the place or setting and the person who uses it. The following two examples will differentiate the
meaning of the word blue respectively. In the sentence The sky is blue, the word blue refers to the literal
meaning or dictionary meaning in which blue here is the colour of the sky. Meanwhile in the expression
Once in a blue moon, the word blue is not the modifier of the noun moon. The word blue here relies on
the figurative meaning in which the meaning of that expression is “very seldom”. Based on the two
examples it can be determined that figures of speech rely on the use of figurative language for their
meaning.
This paper focuses on the use of figures of speech or figurative language as a literary device in a
literary work. Figures of speech function as literary devices because of their expressive use of language.
As a literary device, figures of speech develop or improve the meaning of a word whether it is used in
written or spoken language. In spoken language or oral communication, figures of speech can clarify,
enhance description, and create interesting use of language. In written language or writing, figures of
speech have the possibility to improve the writer’s ability for description and expression so that readers
have a better understanding of what is being conveyed.
It is understood that one function of a literary work is to entertain readers and that is the reason
the use of figurative language which contains non literal meaning is a must. It is clearly stated that
figures and symbols are images used in a particular way to explore the less known through the known
(Knickerbocker, 1963).
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Therefore it can be concluded that figures of speech or figurative language which refers to
language style is a way of describing something through a beautiful language for the purpose of
increasing the effect by introducing and comparing the way of a particular object or thing with objects or
anything else that is more common.
RESEARCH METHOD
This is a qualitative research which applied an observation method and note-taking technique in collecting
data, a descriptive method in analyzing and presenting data. The data source of this research is a Balinese
short story entitled Da Nakonang Adan Tiyange ‘Jangan Tanya Namaku’ ‘Do Not Ask My Name’.
The procedures applied are first eliciting a number of short stories in Balinese Language in order to find
the use of figure of speech. Second, determining one short story as the data source. Third, reading the
short story repeatedly, underline the figure of speech, and followed by the procedure of note-taking. Then
it is continued with the process of classifying the data to find types of figure of speech used in the data
source. Next, the classified data was analysed qualitatively based on the theory of meaning proposed by
Leech and two other supporting theories. The last step in the research method is presenting the result of
the analysis descriptively.
The main theory is the theory of meaning proposed by Leech for analyzing the meaning of figures
of speech found in the data. Leech divides seven types of meaning and one of those seven is connotative
meaning which can be equalized to non literal or figurative meaning. According to Leech (1981:12-13),
connotative meaning is the communicative value an expression has by virtue of what it refers to, over and
above its purely conceptual content. Connotative meaning is peripheral compared with conceptual
meaning is that connotations are relatively unstable: that is, they vary considerably, according to the
culture, historical period, and the experience of the individual. Connotative meaning is indeterminate and
open-ended. Based on Leech's understanding of connotative or nonliteral meaning the analysis of implicit
or implied meanings in the types of figures of speech found in the data can be analysed correctly. The
supporting theories are theory of interpreting literature from Knickerbocker (1963) and theory of
figurative language from Mezo (1999). Theory of interpreting literature from Knickerbocker (1963) is
used for interpreting the meaning of each type of figure of speech in the data which can be related to the
culture where the setting of the story happened. Knickerbocker (1963:282-284) states that figures and
symbols are images used in a particular way to explore the less known through the known. Figurative
language is sometimes called metaphorical language or simply metaphor which means to carry meaning
from the literal to the figurative level. A symbol is something used to stand for, to represent another thing.
A lion stands for strength and courage, a lamb stands for gentleness, a burning torch held aloft stands for
liberty. Theory of figurative language from Mezo (1999) is used for determining and classifying the type
of figures of speech. Mezzo (1999:7) in his handbook states that figurative language is different from
literal language and must be read somewhat differently. Mezzo (1999: 9-10) states that there are seven in
the common type of figures of speech which also divided into three groups or classes respectively: types
of figurative comparison (simile, metaphor, and personification); types of figurative substitution
(metonymy and synecdoche); and types of exaggeration (hyperbole and litotes).
ANALYSIS
Figures of speech is a literary device used in literary works. This part presents the analysis of three types
of figures of speech (simile, personification, and euphemism) found in the data source and their role or
function in literary works. Detail of analysis applies theory of meaning which states that connotative
meaning is the communicative value an expression has by virtue of what it refers to, over and above its
purely conceptual content (Leech, 1981: 12).
Data 1-5 are classified to simile which is a stated comparison, introduced by like or as
(Knickerbocker, 1963:283) and Mezo (1999) also states that simile is a comparison between two different
things using the word like or as.
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DATA
…, tiang seken-seken maan nlektekang adeg goler nyempaka, betekan batis mulus mamudak, …,
…, liat ludru manis bibih cara delima engkag, cunguh manohara, bokne sada kriting demdem,
gigine putih kedas cara mutiara matata apik.
Cara sikep nyander, jrijine mamiu gancan ento jangkuak tiang.
Membah cara blabus kapat yeh paningalanne nuut pipinne ane masemu barak nguda.
Bulane masunaran nayuhin. Peningalanne ane waluya bintang sing ngedas lemahang, ane dikenkene
ngintip nyledetin tiang.
Jrijine ane lanjar cara bulun landak ento enu gisiang tiang.

Data (1) …, tiang seken-seken maan nlektekang adeg goler nyempaka, betekan batis mulus
mamudak, …, uses simile figures of speech which can be seen from the following two phrases… (a)
adeg goler nyempaka… ‘body shape is compared to cempaka flower’ and (b) …betekan batis mulus
mamudak, …, ‘the condition and the legs skin colour are compared to coconut flower’. The first
phrase (a) adeg goler nyempaka refers to the body shape of the female main character in the story. Her
body shape is compared to the shape of a cempaka flower. Balinese consider the shape of a cempaka
flower to be proportional or perfect. Furthermore, in Balinese culture cempaka flower has an important
role because it is always needed. The second phrase (b) betekan batis mulus mamudak refers to the
condition of her legs which are healthy, clean, bright, and have very nice colour. The writer prefers to use
figures of speech although it is quite possible to present the picture or image of proportional body shape
and nice skin colour in words which have literal meaning. However as a literary work the writer wants
his/her work interesting and entertaining readers. The writer realizes that the use of figures of speech has
its important roles as stated by Knickerbocker (1963:282-284) that figures and symbols are images used
in a particular way to explore the less known through the known. Figurative language is sometimes called
metaphorical language or simply metaphor which means to carry meaning from the literal to the
figurative level.
Data (5) Jrijine ane lanjar cara bulun landak ento enu gisiang tiang also uses figures of speech
which are applied in the first half of the sentence Jrijine ane lanjar cara bulun landak…. This clause
refers to the finger shape compared to one animal’s fur called landak. The writer compares the finger
shape of the female main character as slim and straight exactly as landak’s fur so that readers will have
pictures or images of how beautiful her finger shape is. This condition will also entertain readers. The use
of figures of speech instead of words with literal meaning absolutely refers to the role of figures of speech
itself. Its role as a literary device is to give colour to the literary work. If we pay attention in the way the
writers applying figures of speech in the two data (1 and 5) analysed above we can see that the first data
(1) applies the process of word form or morphological process (cempaka 🡪 nyempaka; pudak 🡪
mamudak). However, the second data (5) uses the word cara which means like or as.
Data 6-11 are classified using personification figures of speech. According to Knickerbocker
(1963: 283) personification is giving human characteristics to an object, animal, or an abstract idea.
Personification is a metaphor, of course, in the sense that there is an implied comparison between a
non-human thing and a human being. Mezo (1999: 9) states that personification is a comparison of
something not human (abstract or concrete) to human being. It gives something non-human the
characteristics or attributes of a human.
NO
6
7
8
9
10

DATA
Kerugan ombake cara gegitan sekaa shanti ngidungang wirama Bhasantatilaka.
Sinaran bulane ane aparo nuju pangelong, rasa nyaputin ukudane, nudupang apan leplep dipaipian.
Ombake putih-putih majejer goler cara janger mangigel.
…, ane kahayonne uli ngawit suba ngulgul nalaning tuas, misbis ulunati. Bulane aparo nuju
pengelong, ane sedekan ngambara di langite nyinarang kaulangunan ngetisin jenyana.
Kuusan munyin mesin kapale ane monotone, tusing ngulgul leplep sirep panumpange.

Data (6) Kerugan ombake cara gegitan sekaa shanti ngidungang wirama Bhasantatilaka. It
applies personification figures of speech. Personification in this data is giving human characteristics to an
object that is the wave sound which can be classified abstract. The wave sound (kerugan ombake) is
personified as a group of choir (sekaa shanti) which sings a typical spiritual hymn (wirama) entitled
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Bhasantatilaka. One of human characteristics is to communicate which can be delivered through spoken
(sing songs, deliver speech, make a phone call, etc.) or written language (write a report, an essay, etc.) In
this data human characteristic is delivered through spoken language in which the object (abstract), the
wave sound which can be heard like a choir singing a spiritual balinese (Hindu) hymn entitled
Bhasantatilaka. The writer prefers to use figures of speech although it is not impossible to present the
picture or image of wave sound in words which have literal meaning. However as a literary work the
writer wants his/her work interesting and entertaining readers. It gives a strong impression by saying that
something which is non-human can do exactly the same thing as humans can do. In this data it says that
the wave sound is assumed singing a spiritual hymn and can be heard as if human beings do it. The writer
realizes that the use of figures of speech has its important roles as stated by Knickerbocker
(1963:282-284) that figures and symbols are images used in a particular way to explore the less known
through the known. Figurative language is sometimes called metaphorical language or simply metaphor
which means to carry meaning from the literal to the figurative level.
Data (8) Ombake putih-putih majejer goler cara janger mangigel. It applies personification
figures of speech. Personification in this data is giving human characteristic to an object that is the white
waves in rows harmoniously (Ombake putih-putih majejer goler). The white waves in rows harmoniously
have the implied comparison with one of human characteristics, that is to perform a dance (cara janger
mangigel) ‘as janger dance on performance or on the show.’ The writer prefers to use figures of speech
although it is quite possible to present the picture or image of white wave in rows in words which is very
concrete and does not imply meaning which is rather difficult to understand. However as a literary work
the writer wants his/her work interesting and entertaining readers. The writer realizes that the use of
figures of speech has its important roles as stated by Knickerbocker (1963:282-284) that figures and
symbols are images used in a particular way to explore the less known through the known. Figurative
language is sometimes called metaphorical language or simply metaphor which means to carry meaning
from the literal to the figurative level.
Data 11-15 are classified as hyperbole. According to Knickerbocker (1963:284) hyperbole is an
exaggeration used for special effect. For example ‘Go and catch a falling star.’ Mezo (1999: 10) states
that hyperbole is an overstatement of the literal – an exaggeration. Other understanding of hyperbole is a
figure of speech that utilizes extreme exaggeration to emphasize a certain quality or feature.
NO
11

12
13
14
15

DATA
“Tan pasangkan, petenge ene, di tongose sepi jampi, di tengah pasihe linggah, tiang macunduk ngajak
anak wikan ane prasida ngabag isin keneh. Tunangan tiange mrarakang duhkita di ukudan tiange,
nues ulunatin tiange baan ngaad, ngetelin baan cuka. Ngaape tan gigisan, sengsarane tan pegatan. Ia
nganten ajak timpal tiange akost, nglempasang janji-janjinne ngajakin masesanjan di ambarane
nyujur ka suargan.
Kapale gangsar tan rerenan, nyibak sayonge nyaputin pasihe. Ambune ba dangin cara langse
kabukah baan daa-truna wawu mapawarangan, nywagaten pamedal suryane.
… prajani magejeran ulunatine ulihan tresnane makedapan.
Kewala, tresnane jag teka ngulgul turmaning malabuh sid ukudan Dewine.
… madasar keneh satulusa lakar mautsaha nandan Dewi nyujur bagiane.
… tur unduk katreptian desa palekadan tiange, desa Kintamani, ane dinginne ngutgut tulang

Data (11) Tan pasangkan, petenge ene, di tongose sepi jampi, di tengah pasihe linggah, tiang
macunduk ngajak anak wikan ane prasida ngabag isin keneh. Tunangan tiange mrarakang duhkita di
ukudan tiange, nues ulunatin tiange baan ngaad, ngetelin baan cuka. Ngaape tan gigisan, sengsarane
tan pegatan. Ia nganten ajak timpal tiange akost, nglempasang janji-janjinne ngajakin masesanjan di
ambarane nyujur ka suargan.
It applies hyperbole figures of speech that utilizes extreme exaggeration to emphasize a certain
quality or feature. Hyperbole in this data is an exaggeration used for special effect. di tongose sepi jampi,
di tengah pasihe linggah, mrarakang duhkita di ukudan tiange, nues ulunatin tiange baan ngaad,
ngetelin baan cuka. Ngaape tan gigisan, sengsarane tan pegatan. The hyperbole figures of speech
applied in this data exaggerate the meaning of the literal word in order to get impressive implied meaning.
For example di tongose sepi jampi ‘at a place which is extremely quiet’; di tengah pasihe linggah ‘in a
large ocean’; mrarakang duhkita diukudan tiange ‘break the promise’; nues ulunatin tiange baan ngaad
‘seriously broke my heart.’ All of those non literal words which have implied meanings expressed by the
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female main character in the story. The writer applied hyperbole figures of speech because of its potential
role to make the story interesting, entertaining, vivid, and more colourful. Its role also gives challenges to
the readers to grasp the implied meaning conveyed in the figures of speech used. This condition will also
improve or expand readers’ knowledge in understanding or even using language style.
Data (15) … tur unduk katreptian desa palekadan tiange, desa Kintamani, ane dinginne
ngutgut tulang. This sentence expressed by the male main character in the story. The hyperbole figures of
speech applied in this data exaggerate the meaning of the literal word in order to understand the implied
meaning. For example part of this sentence which says ane dinginne ngutgut tulang. The exaggerated
meaning in this hyperbole figure of speech derives from the word dingin ‘cold.’ Readers will absolutely
understand the meaning of the word dingin. However, when it is combined with the words ngutgut tulang
readers need more knowledge to understand it. Writers used the words ngutgut tulang in order to give
exaggerative meaning of the word dingin. It is quite possible for writers to use dingin sajan which means
very cold but the writer will not reach what he/she really wants to achieve. One important thing to be
achieved by a writer is to gain readers’ interest to read his/her work. One among a number of strategies is
to use literary devices and one of these is figure of speech. By applying the words ngutgut tulang after the
word dingin in hyperbole figure of speech dinginne ngutgut tulang readers will have pictures or image of
a village named Kintamani. How cold the temperature is in that village until we cannot stand it which also
makes the bones keep rattling or clanging. As what has been stated that hyperbole is an exaggeration
used for special effect (Knickerbocker,1963: 284). Based on this statement it is clear that the special effect
needed by the writer in using hyperbole figure of speech is its role or function in order readers in this case
will have a real picture of the Kintamani village. Beside the temperature is not only very cold but
extremely cold which means that we have to be well prepared facing the exaggerated condition.
CONCLUSION
Based on the analysis of a number of data found in the data source it can be concluded that figures of
speech as a literary device has a very important role in literary works in which its basic function always
carries meaning from the literal to figurative level. Figures of speech are calculated as needed, when they
are required by the context of use. In this research three types of figures of speech are used in this
romance short story (simile, personification, and hyperbole). Refers to its role to carry meaning from the
literal to figurative level in order to give colour to the literary works through the implied meaning. This
condition will make the story more interesting and entertaining because readers will have excellent and
challenging pictures in their mind by understanding the role of non literal meaning applied.
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PENANDA KESANTUNAN BERBAHASA PADA MASYARAKAT BUGIS DI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nuraini iKasman
nurainikasman@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ABSTRAK
Untuk menciptakan komunikasi yang komunikatif antara penutur dan mitra itutur dalam suatu proses
komunikasi, diperlukan kesantunan berbahasa. Strategi kesantunan ijuga perlu digunakan untuk lebih
menghargai orang lain.iNamun, dalam komunikasi sehari-hari, konsep kesantunan belum diterapkan
secara proporsional. Tujuan penelitian ini adalahi(1) mendeskripsikan bentuk kesantunan berbahasa
masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang dani(2) mendeskripsikan wujud ikesantunan
berbahasa masyarakat iBugis di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam penelitianiiniidigunakan
pendekatan pragmatik sesuai dengan konteks dan situasi ditinjau dari aspek isemiotik isosial. Hasil
ianalisis idata menunjukkan bahwa bentuk kesantunan berbahasa masyarakat iBugis di Kabupaten
Sidenreng Rappang, meliputi penggunaan afiks dalam bentuk morfem proklitik ta-, enklitik ipronomina
–ta, i-ki’, -ni’, kosakata honorifik iye’, tabe’, taparajangnga dampeng/ taddampengekka, idan
ipenggunaan ikata isapaan ‘idi’. Dalam refleksi strategi kesantunan berbahasa masyarakat iBugisidi
Kabupaten Sidenreng Rappang ditemukan ragam pragmatik idalam ibeberapa imaksim, yaitu maksim
kebijakan, kemurahan, ipenerimaan, kerendahan ihati/ isimpati, iserta irealisasi dan implikasi budaya
siri’ yang terealisasi dalam konsepsi nilai dasar etika dan kesopanan berbahasa, aktualisasi diri, icitra
idiri, ikeberanian, idan kerja isama.
Kata Kunci: penanda ikesantunan iberbahasa, ietnik iBugis, ipragmatik
PENDAHULUAN
Bahasa merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, seperti halnya bernafas, makan,
minum,idanikegiatan lainnya yang bersifat alamiah. Bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
manusia. Bahasa bersama manusia dalam berbagai situasi dan kondisi. Otero iet ial. i(2007) menjelaskan
bahwa bahasa imanusia iadalah ikekayaan iyang itak iterukur inilainya. Seiring dengan itu, Al Gazali
memosisikan ilmu ibahasa ipada ilevel itertinggi isetelah iilmu alam di atas urutan ilmu-ilmu lainnya.
Kegiatan berbahasa tidak luput dari kehidupan manusia sehingga kesantunan berbahasa sangat
iperlu dikaji. Kesantunan merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan ’kesopanan’, ’rasa hormat’
i’sikap yang baik’, atau ’perilaku yang pantas’. Perilaku kesopanan sangat erat kaitannya dengan ibudaya
dan bahasa suatu etnik. Kedua ihalitersebut sangat iterkait. Bahasa imerupakan perwujudan ibudaya.
Sebaliknya, budaya merupakan inilai, prinsip iyang idapat diyakini ikebenarannya idalam isuatu
imasyarakat ibahasa, dan dapat dijadikan pedoman idalam berkomunikasi iserta iberinteraksi, termasuk
ibudaya masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. (Gunawan,
i2013).
Danty (2017) mengemukakan bahwa kesantunan dalam suatu interaksi ididefinisikan isebagai
ialat yang idigunakan iuntuk imenunjukkan ikesadaran iakan icitra idiri ipublik iyang iberasal idari
ikeinginan muka iseseorang. iLanguages i& iClarke i(2000) imenyatakan ibahwa ikesantunan iperlu
idigunakan ibila ada itindak itutur iyang iberpeluang imengancam imuka i(face ithreatening iact, iFTA).
iOleh ikarena iitu, kesantunan idimaknai isebagai itindakan imelindungi imuka i(face isaving iact; iFSA).
iMuka iyang iperlu dilindungi iitu ibukan ihanya imuka ipetutur itetapi ijuga imuka ipenutur i(Hasrianti,
2014).
Sementara iitu, i(Casandra iet ial., i2017) imengatakan ibahwa iagar ikomunikasi iantara
ikomunikator dan ikomunikan iberhasil, ibahasa iseharusnya imemenuhi iminimal itiga ifungsi, iyaitu:
iuntuk imengenal dunia ikita, iberinteraksi idengan iorang ilain, idan iuntuk imenciptakan ikeutuhan idan
ikeserasian idalam kehidupan. i(Tiyahamitasari, i2020).
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Teori ikesantunan iberbahasa iyang imemiliki isifat iuniversal, idiperkenalkan ioleh i(Lakoff,
i1977). Teori itersebut iberfokus ipada idua iaspek, iyaitu iaspek irasionalitas idan imuka i(face) iyang
iterdiri idari dua ikegiatan, iyaitu imuka ipositif idan imuka inegatif. iMuka ipositif imerujuk ipada
imartabat iseseorang sehingga isemua ikegiatan iyang idilakukannya imendapat ipenghargaan idari
ikomunitasnya. Teori Lakoff dan Leech itersebut idilengkapi ioleh iBrown idani(Locher &iWatts,
i2005)idengan Teori Konsep Wajah (face want). Teori itu fokus pada strategi kesantunan berbahasa
dengan imemanfaatkan Teori iSosial idari iGoffman. iDasar iteori iitu imenyelamatkan imuka i(face
ithrethening iact) imitra itutur, yakni ipenutur imenyeleksi ituturan iberdasarkan itiga ifaktor isosial,
iyaitu ihubungan isosial, ikekuatan hubungan isimetris, idan iskala ipenilaian itingkat ipenekanan. iHal
iitu idisampaikan idalam i iface threathening iact i(FTA).
Osman i& iWahab i(2018) membahas iteori ikesantunan idengan imenitikberatkan iatas idasar
inosi. i(1) ibiaya/ cost idan ikeuntungan/ benefit, i(2) ikesetujuan/ agreement, i(3) ipujian/ approbation,
i(4) isimpati/ antipati. iOsman i& iWahab i(2018) imendefenisikan ikesantunan idengan icara
imeminimalkan iungkapan iyang idiyakini itidak isantun.
Dengan imerujuk ipada iuraian itersebut, iteori iyang idigunakan ipada ipenelitian iini iadalah
iteori iyang idiangkat idari iLakoff idan iLeech iyang imengklasifikasikan ikorpus ituturan ikesantunan
iberbahasa ike idalam iempat istrategi, iyakni strategi ibald ion irecord. iStrategi ibald ion irecoed iketika
ipenutur imengujarkan iketerangan iseperti adanya isebagai iefek isuatu isituasi, imisalnya idalam isituasi
idarurat. iIndikator ikesantunan ipositif adalah iujaran iyang menghargai imitra itutur iatau iujaran
ikesetiakawanan. iStrategi ikesantunan negatif iadalah iujaran iyang imenunjukkan irasa ihormat itidak
iditekankan ipada imitra itutur. Strategi kesantunan ioff irecord imerupakan isuatu ibentuk iujaran iyang
isifatnya imenyelamatkan imuka imitra itutur imelalui iilokusi iyang idinyatakan isecara itidak ilangsung.
METODE iPENELITIAN
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi iSulawesi iSelatan. iPenelitian iini
fokus pada karakteristik bahasa masyarakat Bugis Sidenreng Rappang dalam berinteraksi ikomunikasi
sehari-hari. Penelitian iini imerupakan ipenelitian ikualitatif deskriptif, yakni ipenelitian iyang idilakukan
berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang secara iempiris ihidup ipada ipenuturnya i(Sudaryanto,
1988). Hasil iyang idiperoleh dalam penelitian iberupa iperian ibahasa. iMiles idan iHuberman (2014) dan
(Sugiyono, i2014) imenyatakan bahwa iaktivitas idalam ianalisis idata ikualitatif idilakukan isecara
iterus-menerus ipada isetiap itahapan penelitian isehingga isampai ituntas idan idatanya isampai ijenuh.
iJenis idata penelitian ini iberupa idata ikualitatif. Data tersebut idiperoleh imelalui istudi ikepustakaan
i(library research), tuturan ibahasa imasyarakat setempat, idan iwawancara idengan imempertimbangkan
ipemarkah kesopanan yang multidimensional. Oleh karena iitu, idalam ipenjaringan idata idigunakan
istrategi sampel bertujuan (purposive sampling) dan snow ball dengan imetode simak yang
idikembangkan idengan iteknik bebas libat cakap, teknik rekaman idan idokumentasi, serta teknik elisitasi
dan wawancara (Maksum, 2005). Analisis yang digunakan ialah compenencialutterance (Brown dan
Yule, 1983), yaitu mengkaji imakna interpretatif i(pragmatik) dan nilai kalimat iberdasarkan ikonteks idan
isituasi iditinjau idari iaspek isemiotik isosial.
ANALISIS iDAN iPEMBAHASAN
Bentuk idan iCiri iLinguistik
Penanda ikesantunan iberbahasa ipada itataran imorfologi idapat idicermati ipada ikutipan ituturan
dengan itopik ituturan i‘menyuruh’.
1. iTa-la-ni ilo-ka-ta iiyaro iutaroe iokko ibola-ku.
(Ambillah ipisangmu iyang ikusimpan idi irumahku)
2. Ala-ni iloka-mu iiyaro iutaroe iokko ibola-ku. i
(Ambillah ipisangmu iyang ikusimpan idi irumahku)
Kata italani ipada ikalimat inomor i1 idan ikata ialani ipada ikalimat inomor i2 imempunyai iarti
iyang isama, iyaitu i‘ambillah’. iPerbedaannya iadalah italani idiawali idengan imorfem i/ta-/, iyaitu
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imenyuratkan ipronoun i/ta/ ipada ikata iyang isifatnya iimperatif isebagai isuatu iformula ilinguistik
ikesantunan idalam ibahasa iBugis iSidenreng iRappang. iSebaliknya, iapabila imorfem i/’ta’/ itidak
idisebutkan ipada ikata iimperatif, iseperti ikata ialani, imaka iitu imenunjukkan isuatu iformula
ilinguistik iyang ikurang isantun ikarena imengandung imakna isuruhan iyang iyang isifatnya ilangsung,
itanpa ipenghalus ipronomina i/ta/. iHal iyang isama idapat idicermati ipada ipemakaian imorfem
ienklitika /ta-/ pada kata lokata i‘pisangmu’ pada kalimat nomor 1iyang imerupakan ipenanda
ikesantunan isedangkan imorfem ienklitika i/mu/ ipada ikata ilokamu idalam ikalimat inomor i2 iterkesan
itidak isantun. iDengan idemikian, ikedua imorfem iitu idapat imenjadi ipenunjuk iformula ikesantunan
iberbahasa.
Ciri ilain ipenanda ikesantunan iberbahasa iadalah ipenggunaan iiye, itabe, idan iidi, imengawali
ikalimat. Contoh:
3. iIye, inarekko ide’ icaui iengkamokka’tu imatu ipole. i
(Iya, ikalau itidak iada ihalangan isaya iakan idatang).
4. iIyo inarekko ide’caui’ iengka imokka’ itu imatu ipole.
(Iya, ikalau itidak iada ihalangan isaya iakan idatang).
5. iTabe itaddampengek-ka, italeng isaka isurek imotorokku iokko ibolana iPuang iAbu.
(Mohon imaaf, itolong iambilkan isurat imotorku idi irumahnya iPuang iAbu).
6. iAlessaka isurek imotorokku iokko ibolana iPuang iAbu.
(Ambilkan isurat imotorku i idi irumahnya iPuang iAbu).
Penggunaan imorfem iiye i‘iya’ ipada ituturan inomor i3 imerupakan irefleksi inilai ibudaya
isipakaraja i‘saling imenghargai’ iatau isipakalebbi i’saling imemuliakan’. iKata iiye imerupakan isistem
ileksikal iyang imempunyai imakna isosial ikesantunan. iKata iiye idalam imasyarakat iBugis idi
iKabupaten iSidenreng iRappang imerupakan ikata iyang imemiliki imakna isosial ikesantunan. iKata iitu
idigunakan iuntuk imengiyakan iatau imenyetujui isesuatu ihal iyang idisampaikan ioleh imitra itutur
iyang ilebih itua iatau imitra itutur iyang idihormati iSelain iitu, ipenggunaan imorfem iiyo ijuga
ibermakna i‘iya’ ibiasanya idigunakan iuntuk imengiyakan iatau imenyetujui ipernyataan imitra itutur
iyang isebaya iatau imitra itutur iyang ilebih imuda.
Selain iitu, iperwujudan inilai ibudaya isipakaraja i‘saling imenghargai’, iatau
isipakalebbi`’saling imemuliakan’ iditandai ijuga idengan ipenggunaan imorfem itabe i‘permisi’,
ipenggunaan imorfem itaparajangnga idampeng/ itaddampenge-ka i‘maafkan isaya’. iContoh ipada
ikalimat inomor i5 itabe itaddaampenge-kka italassaka isure’ imotoro’ku iokko ibolana iPuang iAbu.
i‘permisi, imaafkan isaya, itolong iambilkan isurat imotorku idi irumahnya iPuang iAbu. iKata
iPuang-Abu imenandakan ibahwa iposisi imitratutur ilebih itinggi i(power). Berbeda idengan ikalimat
inomor i6, iyang itidak imenggunakan ikata itabe, itaddampenge-kka; yang menandakan ibahwa iposisi
imitra itutur iasimetri i(tidak isetara) iatau ipenutur imempunyai ikekuasaan dibanding idengan imitra
itutur.
Pada iumumnya imasyarakat etnik iBugis idi iKabupaten iSidenreng iRappang imemiliki ikarakter
isantun dalam berbahasa kepada orang lain. Karakter itu disebut mappakalebbi ‘memuliakan’ atau
imappakaraja ‘menghormati’ walaupun nterlokuternya itidak saling mengenal. iContoh ipercakapannya
idapat idilihat iseperti iberikut iini.
Percakapan nomor 7i(P2) menunjukkan bahwa tuturan tersebut bersifat formal yang
imengindikasikan ikesantunan, iyakni imemiliki iformula ilinguistik iyang ibaik dan iteratur. iSelain iitu,
ipenggunaan morfem /iye/ dan leksem /puang/ imerupakan irealisasi iimplikasi nilai ibudaya isipakaraja
idan isipakatau iterhadap imitra itutur. Sapaan puang ipada imasyarakat iBugis idi iKabupaten iSidenreng
iRappang imerupakan isapaan ihormat secara umum tetapi dalam konteks ini, imitra itutur itetap
imenggunakan isebutan iitu ipada iorang iyang belum dikenal statusnya. Hal iitu idipicu ioleh ifaktor
ikarakter psikologis iuntuk berlaku isantun ipada iorang ilain, iyang idisebut imappakalebbi i‘memuliakan’
iatau imappakaraja i‘menghargai’.
Selanjutnya, tampak juga pada contoh percakapan iantara ikakak idengan iadik idalam isituasi
iakrab. Dalam ihal iini idapat dikatakan bentuk ihubungan ipeserta itutur iyang ilebih ibersifat iasimetris,
ibukan setara iseperti umumnya dimiliki oleh interaksi akrab/intim. Percakapannya idapat idilihat
ipadaicontoh berikut iini.
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8. iP1: iHae iDi iengkamaelo’ iupoda-ko.
(Oh, Dik, ada yangiinginikusampaikanipadamu.)
P2: iIye, aga roiDaeng. (Apa iitu iKak.)
P1: iMillauitulu-kkaiabbicara-koijolo sibawaiAmbo.
(Saya minta tolong kepada kamu agar kamu memberitahukan Bapak.)
P2: Aga imaelo iu-pau iDaeng?, imaga-memeng-ki iDeang’? i
(Apa yangiakanisayaikatakan iKak?, iKenapakah iKak?
Kedua ipeserta itutur ipada idialog itersebut imasih imenunjukkan ipola istrategi ikesantunan
isimetris. iP1 imenggunakan ipola isapaan iumum iyang ilebih ikasual iatau ikurang isantun, iseperti
i‘-ko’ i(kamu).iSementara, iP2 ilebih imemilih ipola ibentuk isapaan iyang ilebih isantun, iseperti i‘-ki’
i(kamu) idan i‘iyye’i(iya). iApabila idicermati isecara isaksama idialog itersebut, iterlihat ijelas ibahwa
iaspek isenioritas ijuga imemiliki iperan ipenting idalam ipola istrategi ikesantunan iyang idipilih ioleh
ipeserta itutur dalam suatu komunikasi. I
Selanjutnya, pola strategi kesantunan skala status denganbkedudukan sosial si interlokutor
iberjarak i(distance), kuasa versus nonkuasa (power vsipowerless) tampak pada percakapan berikut.
9. iP1: Tabe,ita-ddampengengngiiata-tta Puang, iwedding imokaga imaccio iokko iidi ilao
ibotting- e?
(Permisi, imohon imaaf iPuang, iapakah isaya ibolah iikut idenganmu ike iacara ipengantin?)
P2: iIyo, iacciomokko! i(Iya, silakaniikut).
10. P1: iTabe, itaddampenge-kka iPuang, iidi’ iuduppa-I, ilao itudang-tudang iokko
iappabbotingenna iana’na iPuang iSaripodding, itette ipitu iwenninna iKamisi-e.
(Permisi, imohon imaaf iPuang, ikami iundang iPuang iberkunjung ike irumahnya iPuang
iSaripodding ipukul i7 imalam iguna imenghadiri ipesta ipernikahan ianaknya).
P2: iIyo, iinsya iAllah, iasellengekka iokko iPuang iSaripodding.
(Iya, iInsya iAllah, ititip isalam ikapada i iPuang iSaripodding).
Percakapan ipada inomor i9 idan i10 imenunjukkan ibahwa iP2 imempunyai istatus iyang ilebih
itinggi idaripada iP1, iternyata ituturan iitu imenggunakan ikalimat-kalimat itidak ilangsung, iseperti
ipada ituturan inomor i09. iDemikian ipula ipada ituturan inomor i10, iyang imenggunakan ikalimat itidak
ilangsung iatau istrategi isangat iformal idengan imenggunakan ioff irecord istrategy iatau itidak
ilangsung, ijuga imenggunakan ileksem iyang imenunjukkan ikesantunan iberbahasa iyang iberterima,
iseperti ikata itabei‘permisi’,itaparajangngadammpengi‘maafkanisaya’, iatatta ipuang i‘suruhan ipuang’
idalam ituturan inomor i9 idan i10.iDi isamping iitu, iformula ikebahasaan ipada ituturan iP2
imenggunakan ipola-pola ikalimat ilangsung, iseperti ipada ituturan inomor i9.iDemikian ipula ipada
ituturan inomor i10, isifatnya ikalimat ilangsung iatau istrategi iseperti iadanya ibald ion-record
istrategy.iDengan idemikian, iP2 i(kedudukan itinggi) icenderung imenggunakan ikalimat ilangsung iatau
istrategi ibald ion irecord isaat iberkomunikasi idengan imitra itutur iyang ilebih irendah istatus
ikemasyarakatannya. iSedangkan iP1 i(status irendah) icenderung imenggunakan ikalimat-kalimat iformal
isebagai irefleksi imappakalebbi i‘memuliakan’ imitra ituturnya.
Ragam MaknaiPragmatikiKesantunaniBerbahasaiMasyarakatiBugisidiiKabupaten
Rappang i

Sidenreng

Berkaitan idengan ipragmatik,ikesantuan iberbahasa imasyarakat iBugis diiKabupaten iSidenreng
Rappang iditemukan iempat imaksim. Keempat imaksim iyang idimaksud diuraikan berikut ini. i
1. iMaksim iKebijakan
Maksimikebijakanimenggarisbawahiibahwaisetiapipesertaituturi memaksimalkan ikeuntungan iorang
ilain.
Contoh:
11. iP1: iWedding moga iEtta uwappaloloang pakkamaja isikola-na iata-tta iko ilao-kii
iJuppandang?
(Bolehkah isaya ikirimkan ipembayaran isekolahnya ianak isaya ikalau iEtta i(sapaan ibangsawan
iBugis) ipergi ike iJuppandang?)
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P2: iIye, ialengmokka imai ipakkamaja-na i(Iya, iberikan isaja ipembayarannya)
Ujaran ipada inomor i11 imencakup imakna iilokusi, iyaitu imeminta ibantuan iyang ibermakna
isuruhan, inamun idiperhalus idengan iformulasi ikalimat iTanya,iseperti iujaran iP1iyang dimulai
idengan iaspek ihadge istrategy, iyakni iwedding imoga…? i‘Bolehkah….?’Konteks iini imerupakan
ifokus iTeori iKesantunan idalam ibentuk istrategi inegatif i(negative ipoliteness). iHal itersebut itercakup
idalam imaksim ikebijakan iatau ikearifan. iKekuatan iilokusi ilain iyang ibertaut idengan imaksim
ikebijakan, idi iantaranya: i(1) imemohon idan imemerintah, i(2) imenuntut idan imemberi inasihat, i(3)
imenjanjikan, idan i(4) imenawarkan. iFaktor ilain iyang iditunjukkan ioleh ikedua iinteraksi iitu, iadalah
iterjadinya irespons antara P1 dan P2. Pada interaksi P1, pertanyaan polar yang diajukan oleh iP1
idilakukan secara tidak langsung agar P1 terhindar dari kesan memerintah. Begitu pula iP2 imenjawab
secara tidak langsung dengan menggunakan kata iye bukan iyo agar terhindar idari ikesan iangkuh iatau
isombong.
2. iMaksim iKemurahan
Penunjuk maksim ini mempunyai ciri-ciri asertif dan ekspresif. Tuturan iasertif imelibatkan ipembicara
ipada kebenaran iproposisi yang diekspresikan, imisalnya imenyatakan, mengeluh, menyarankan, dan
melaporkan. iSedangkan ituturan iekspresif imemiliki ifungsi imengekspresikan, mengungkapkan, atau
memberitahukan isikap ipsikologis iseseorang, iberwujud ipernyataan iilokusi iseperti imengucapkan
iterima ikasih, imemuji, idan imenyatakan ibelasungkawa. iHal iitu idapat dilihat ipada kutipan iwacana
berikut idengan itema imengucapkan iterima ikasih. i i i i i
12. iP1: iSukkuru iladde-ka iNdi inaengkatamo ipaitangngi ilaleng ianaureta inaitarima imancaji
iguru
(Saya i isungguh ibersyukur iDik, ikarena iAdik itelah imenunjukkan ijalan ikepada
ikemenakanmu isehingga iia iditerima imenjadi iguru.)
P2: iIye, iterima ikasih iDaeng! i(Iya, iterima ikasih iKak.)
Wacana ike-12 imenunjukkan ikerja isama. iSelain imengemukakan ileksem iseperti i/iye/, i/ndi/,
idan ieklitika ipronominal i/-ki/ iyang imelekat ipada inomina iengka imo-ki i‘ada ikamu’, iwacana iitu
ijuga imenggunakan ikata ianure-ta i‘kemenakanmu’ sebagai permarkah ikesopanan. iUjaran itersebut
imerupakan ipola istrategi ikesantunan iyang ilebih ibersinambung iyang idipilih ioleh ikedua ipenutur
itersebut. iP2 imerespons ipernyataan iP1 idengan imengatakan iiye.
3. iMaksim iPenerimaan
Maksim ipenerimaan imemiliki ikarakter imeminimalkan ikeuntungan ibagi idiri isendiri, iseperti
iterungkap ipada ikorpus idata iberikut iini. i
13.

P1:IIdi’miiuwakkataiiu-pissengi-ki’ laoitudangisipulungiokkoibola-e abbaca doangenna
hakika-naianak-ku,iessona iAraba itette iseppulo.
(Saya mengundang kamu datang ke rumah guna menghadiri acara akikah ianak isaya.) i
P2: iIye, tarima kasi insya Allah melo’ mokka tu lao okko appagauketta.
(Iya, terima ikasih, iinsya iAllah isaya iakan ipergi ike iacaramu)

Dengan merujuk pada percakapan nomor 13, terlihat ekspresi ujaran menggunakan formulasi
linguistik iyang ibaikidan santun, serta situasi tuturan yang isangat formal, leksem iye ‘ya’, leksem idi’mi
‘hanya iengkau’, dan u-akkatai ‘saya sengaja’, dan enklitika pronomina –ki pada kata u-pissengi-(ki’),
‘mengundang kamu’ berperan sebagai penanda kesantunan untuk mewujudkan budaya sipakatau
i‘memuliakan’ i
4.

Maksim iKerendahan iHati

Maksim ikerendahan ihati iialah imaksim yang imengharuskan ipenutur imemaksimalkan irasa isimpati
ipada imitra itutur idan imeminimalkan irasa iantipati. iBerikut idikemukakan icontoh ituturan iyang
itermasuk ikerendahan ihati.
14. iP1: iIye, imacca imemeng ianak-ta. i(Ya imemang icerdas ianakmu)
P2: Ah deito, ikebetulan-mi iro, ibiasa- ibiasa imo. i(Ah itidak, ihanya ikebetulan, ibiasa-biasa
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i saja).
Pada tuturan nomori14, iP1imemaksimalkan rasaihormat pada mitra tutur karena suatu ikesuksesan. Akan
tetapi, tuturan pada iP2, berusaha meminimalkan rasa tidakihormat diri isendiri. iArtinya, tuturan simpat
itu, menunjukkan itingkat isantun iyang itinggi, i
Ciri dan bentuk ilinguistik ipenanda kesantunan berbahasa masyarakat Bugis di Kabupaten
Sidenreng iRappang iterdapat idua itataran, iyaitu itataran morfologi dan tataran sintaksis. Pada tataran
morfologi iterdapat: i(1) ienklitika –ta (-mu tidak santun) yang menunjukkan ipossessive ipronoun, (2)
proklitika ita- idan imorfofonemik ta- ikombinasi ikata ikerja, idan i(3) ienklitika i–ki i(-ko itidak isantun)
idan ienklitika i-mi i(-mo itidak isantun). iPada itataran isintaksis iterdapat i(1) ikosakata ipemarkah
ikesantunan iiye i‘ya’, itabe i‘permisi’, itaddampenge-ka i‘maafkan isaya’, itatulungnga i‘bantulah isaya’,
iupuminasai i‘saya iberkeinginan’. i iKata-kata ikhusus iitu idiperuntukkan ikepada ipeserta itutur iyang
imempunyai istatus isosial iyang itinggi idalam isituasi iresmi; i(2) iPenggunaan ikata ihonorifik,
imisalnya: ipuang, ipetta, idaeng, iamure/ ianure i i(uwa’, i iye,), idan indi; i(3) iPenggunaan ikata-kata
imenggantung i(hedging istrategy) iatau itidak imemaksa iseperti inaulle i‘mungkin’ idan inarekko i
i‘kalau’. i i i
Kekuatan ituturan iyang ibermakna ipragmatik idan isemiotik, imisalnya idalam ihal imelarang:
imaloppo iladde’i isadda’ta idaeng i‘terlalu ibesar isuara ikakak’. iLarangan iitu itermasuk ikategori
iyang isopan ikarena imenggunakan ikalimat ideklaratif iyang isebenarnya ibermaksud imelarang.
iTemuan ipenelitian iini irelevan idengan itemuan i(Achmad, i2012) idan ipenelitian i(Thamrin i&
iWantoro, i2014) iyakni ikeduanya imemiliki ikeuniversalan iformulasi ilinguistik, iseperti ipenggunaan
imorfem, ipartikel, idan ikosa ikata itertentu, iserta isapaan iyang itepat, ipanjang ipendeknya ituturan,
idan ikinesik, iserta ifitur-fitur ipragmatik.
Terkait idengan ipragmatik, ikesantunan iberbahasa imasyarakat iBugis idi iKabupaten
iSidenreng iRappang, iditemukan iempat imaksim, iyaitu: i(1) imaksim ikebijakan, (2) maksim
ikemurahan, (3) imaksim ipenerimaan, idan i(4) imaksim ikerendahan ihati. iDalam imaksim iGrice
idengan ikeempat imaksimnya iitu imenyatakan ibahwa ihal iyang iharus idilakukan ipeserta itutur iagar
imereka idapat iberbicara isecara iefisien, irasional, idan idilandasi ikerja isama. iArtinya, ipeserta itutur
iharus iberkata ijujur, irelevan, ijelas idengan imemberikan iinformasi isecukupnya. iApabila idalam
ipercakapan ipenutur iatau imitra itutur imelanggar iprinsip ikerja isama idari iGrice, itidaklah iberarti
imereka igagal idalam imenggunakan ibahasa ikarena ipada idasarnya imereka imenyadari
ipenyimpangan iitu. iDi isinilah iperan imakna ipragmatik idalam imengatasi imasalah iyang imungkin
itimbul ibila imemberlakukan iprinsip ikerja isama idari iGrice idengan ikeempat imaksimnya itersebut.
Oleh ikarena iitu, i(Thamrin & Wantoro, i2014) imenyatakan ibahwa ipragmatik isebagai imedia isolusi
dalam iinteraksi ikomunikasi.
KESIMPULAN
Kesantunan iberbahasa ipada imasyarakat iBugis idi iKabupaten iSidenreng iRappang imerefleksikan
penerapan inilai-nilai ibudaya i“siri” isebagai inilai isentral. iBerlandaskan inilai-nilai itersebut
masyarakat ibahasa iBugis idi iKabupaten iSidenreng iRappang imenciptakan iragam iatau ivariasi
tuturan isebagai istrategi ikesantunan iberbahasa. iSelain iitu, ikesantunan iberbahasa ijuga idipengaruhi
oleh ifaktor istatus ipeserta itutur idalam isituasi. iTerkait idengan iformulasi ilinguistik, ikesantunan
berbahasa imasyarakat ibahasa iBugis idi iKabupaten iSidenreng iRappang isangat iberagam, iyakni
terdiri iatas ipenggunaan ipronominal isebagai iproklitika idan ienklitika, ipenggunaan ikosa ikata khusus,
seperti itabe, itaddampenge-ka idan ikosakat ihonorifik iseperti ikata isapaan ipuang, iiye, daeng, indi,
sappiseng/sappo, inure, iamure i(uwa, iye), idsb. iPada itataran isintaksis, ikesantunan berbahasa ijuga
idilakukan idengan ipenggunaan ikalimat itidak ilangsung i(hint istrategy) isebagai pengejawantahan
imakna inilai ibudaya i“siri” idan iperangkat inilai imakna ibudaya isipatangngari, sipakainge, idan
isipakalebbi.
Refleksi ikesantunan iberbahasa imasyarakat ibahasa iBugis idi iKabupaten iSidenreng iRappang
dihubungkan idengan ipragmatik, iditemukan idalam ibeberapa imaksim, iyakni: imaksim ikebijakan,
maksim ikemurahan, imaksim ipenerimaan, idan imaksim ikerendahan ihati. iSelain iitu, istrategi ekspresi
tuturan iterdapat iempat istrategi, iyaitu: ibald ion irecord, ikesantunan ipositif, ikesantunan negatif,
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ikesantunan ioff irecord iyang iwujudnya imerupakan ipengejawantahan inilai irealisasi ibudaya “siri”.
iKeempat istrategi iitu iberimplikasi ipada ikecermatan iberbahasa i(language iawarness), solidaritas,
iperilaku ikesantunan iberbahasa, idan ietika iberbahasa ipada imasyarakat ibahasa iBugis idi Kabupaten
iSidenreng iRappang.
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ABSTRAK
Upaya Revisi terhadap Undang-undang no 30 tahun 2002 telah menimbulkan perang wacana antara
kelompok yang setuju terhadap revisi UU KPK dan yang menolak. Hal tersebut berpotensi menjadikan
masyarakat sebagai objek dalam pertarungan kuasa. Masing-masing mencoba mempengaruhi minda
masyarakat Indonesia bahwa pemaknaan mereka terhadap isi kedua teks itulah yang benar. Media yang
diharapkan memberikan informasi yang objektif terkait fenomena sosial tersebut justru melakukan
keberpihakan. Oleh karena itu, agar tidak menjadi korban dari pertarungan kuasa tersebut, masyarakat
Indonesia perlu mendapatkan pemahaman tentang isi UU KPK dan revisinya yang disahkan menjadi UU
no 19 tahun 2019 dari aspek kebahasaan yang digunakan untuk menyusun teks tersebut. Tujuan
penelitian ini adalah menjelaskan bentuk dan cara merepresentasikan KPK dalam UU No 30 Tahun 2002
dan UU No 19 Tahun 2019 dengan menggunakan ancangan analisis wacana kritis sehingga hasil analisis
dalam penelitian ini dapat menjawab apakah dibentuknya revisi UU KPK tahun 2019 tersebut
menguatkan atau melemahkan KPK. Data penelitian berupa teks Undang-Undang Republik
IndonesiaNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diunduh
dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002 dan UU No 19 Tahun 2019
yang diunduh dari http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20160226-020528-8407.pdf. Data
dianalisis dengan menggunakan ancangan analisis wacana kritis yang mencakupi deskripsi terhadap alat
kebahasaan yang digunakan untuk menyusun kedua teks, interpretasi terhadap pengaruh konteks situasi
dan intertekstual terhadap proses berwacana, dan eksplanasi bahwa wacana revisi UU KPK tahun 2019
tersebut merupakan bagian dari praksis sosial dalam relasi kuasa. Hasil analisis menunjukkan bahwa
perbedaan teks dalam UU no 30 tahun 2002 dan UU No 19 Tahun 2019 terletak pada perubahan dari
representasi generik ke spesifik. Dalam teks UU no 30 tahun 2002 terdapat ungkapan-ungkapan generik
yang digunakan untuk melakukan identifikasi KPK, kewenangan KPK, dan tugas KPK, sedangkan dalam
UU No 19 Tahun 2019 entitas, tugas, dan kewenangan KPK direpresentasikan secara lebih spesifik
melalui alat kebahasaan yang berupa post-modifier, sirkumstan, dan klausa. Perubahan representasi dari
generik ke spesifik menghasilkan makna pembatasan. Jika dikaitkan dengan konteks sosiokultural dan
intertekstual, pembatasan entitas, tugas, dan kewenangan ini merupakan bagian dari praksis sosial
dalam pertarungan kuasa antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Kata Kunci: Relasi kuasa; representasi sosial; praksis sosial
PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan teknologi digital, kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi
tentang peristiwa politik baik dalam tingkat regional, nasional, trans-nasional, maupun global melalui
media semakin besar. Peristiwa politik yang dahulu hanya menjadi konsumsi golongan masyarakat
tertentu karena keterbatasan akses sekarang dapat dinikmati oleh hampir semua golongan. Media hadir
tidak saja sebagai institusi pembawa informasi kepada publik, tetapi juga sebagai wahana publik dalam
turut serta membentuk struktur politik dalam sebuah kelompok masyarakat. Melalui media, masyarakat
dari berbagai lapis memiliki kesempatan untuk menjadi bagian aktif dari berbagai peristiwa politik. Oleh
karena itu, kehati-hatian para politisi atau penguasa dalam melakukan praksis sosial, yang di dalamnya
termasuk praksis wacana, merupakan sebuah keniscayaan.
Praksis wacana yang tepat dalam sebuah tindak politis (political action) akan mampu
mempengaruhi orang lain, atau bahkan lawan politik, mengakui bahwa pihaknya benar. Sebaliknya,
praksis wacana yang tidak dipersiapkan dengan baik berpotensi melemahkan posisi penghasil wacana
tersebut, karena dalam berpolitik, praksis wacana harus mampu mencapai kondisi ideal yang oleh van
Dijk (2000) dinamakan ideological square atau conceptual square, yaitu: (i) menonjolkan semua yang
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positif tentang kami; (ii) menonjolkan semua yang negatif tentang mereka; (iii) Mengaburkan semua yang
negatif tentang kami; dan (iv) mengaburkan semua yang positif tentang mereka. Oleh karena itu, dalam
melakukan praksis wacana politik, seorang politisi harus memilih bahasa (leksiko-gramatika) yang tepat,
agar ideological square tersebut tercapai tanpa menimbulkan resistensi. Fenomena ini menunjukkan
bahwa peristiwa politik, khususnya yang dilakukan melalui tindak wacana, tidak hanya dikaji dengan
perspektif ilmu sosial, tetapi juga harus dikaji dari aspek bahasanya.
Kolaborasi antara kajian sosial dan kajian linguistik, khususnya ihwal teks politik, menarik
perhatian para peneliti seperti Duranti (1990) yang meneliti peristiwa sosial yang disebut fono oleh
masyarakat Samoa, Mole (2007) yang mengkaji impak dari wacana politik terhadap sikap politik para
remaja Latvia; Reyes (2011) yang meneliti strategi legitimasi dalam wacana politik, dan Khoo (2017)
yang melakukan penelitian tentang kata kode politik (code words) dalam wacana politik. Mereka
menggunakan ancangan yang kurang lebih sama, yaitu melihat fenomena politik dalam bentuk wacana
dengan menggunakan perspektif analisis wacana kritis. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan
bahwa dalam ranah politik, praksis sosial dilakukan melalui praksis wacana dengan cara memilih kode
bahasa tertentu agar tujuan politis yang diinginkan tercapai. Bagi masyarakat Samoa, penonjolan agen
sosial dilakukan melalui alat transitivitas (Duranti 1990). Sementara itu, Khoo (2017) melihat bahwa
kata-kata yang secara umum sudah memiliki makna tertentu dan yang dianggap sebagai kode politik
dapat dimanipulasi untuk menyerang balik pihak yang menggunakan kode tersebut. Hal itu disebabkan
pemaknaan sebuah kata atau ungkapan bergantung pada aspek-aspek sosial yang lain.
Di sisi lain, penelitian tentang wacana politik yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan
ancangan analisis wacana kritis juga banyak dilakukan. Para peneliti, seperti Blackwood (2005); Farram
(2014); Nurhayati (2015a; 2015b; 2016; 2017); Putra, dkk. (2015); dan Setianto (2015) meneliti berbagai
teks politik yang merupakan aktualisasi dari wacana politik yang dilakukan oleh para politisi di Indonesia.
Blackwood (2005) menunjukkan adanya perubahan wacana negara mengenai gender melalui
undang-undang. Perubahan ini terkait dengan kontrol negara terhadap pemaknaan konsep pernikahan,
relasi seksualitas, dan gender. Nurhayati (2015a; 2015b; 2016) menemukan adanya manipulasi makna
dalam sebuah pidato politik atau praksis wacana politik yang lain dengan tujuan untuk mengontrol minda
masyarakat. Alat yang digunakan adalah naturalisasi nilai-nilai ideologis yang diungkapkan secara
presuposisional. Farram (2014), Setianto (2015) dan Nurhayati (2017) menunjukkan bahwa wacana
politik yang dilakukan oleh kelompok tertentu dilakukan melalui lagu, iklan, dan bahkan doa untuk
menghindari tuduhan resistensi dari kelompok dominan.
Berbagai kajian tentang wacana politik di atas menunjukkan bahwa bahasa tidak sekedar alat
(tools) untuk mengungkapkan realitas politik, tetapi bahasa juga mampu membentuk tatanan politik
sesuai dengan keinginan penguasa, sekaligus sebagai bentuk resistensi terhadap bentuk penguasaan oleh
kelompok tertentu. Bentuk bahasa tertentu dipilih oleh kelompok masyarakat untuk melakukan
penguasaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Di pertengahan sampai penghujung tahun 2019, suasana politik di Indonesia diwarnai oleh prodan kontra- mengenai revisi Undang-Undang no 30 tahun 2002 tentang KPK. Pro- dan kontra- ini tidak
saja antar-anggota DPR, atau antara badan legislatif dan eksekutif, tetapi juga memicu pro- dan kontradari anggota masyarakat secara luas. Fenomena politik ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar, yaitu
perubahan seperti apa yang dilakukan oleh DPR mengenai UU no 30 tahun 2002 ini sehingga
menimbulkan reaksi yang sangat beragam dalam skala nasional. Karena undang-undang adalah produk
hukum yang manifesnya berupa teks verbal, bentuk perubahan itu dapat diidentifikasi melalui analisis
terhadap teks undang-undang itu sendiri, baik sebelum direvisi maupun sesudah direvisi. Penelitian ini
bertujuan menjelaskan bagaimana KPK direpresentasikan dalam undang-undang yang lama dan dalam
undang-undang yang baru.
METODOLOGI
Fokus penelitian ini terletak pada perubahan praksis wacana dalam merepresentasikan KPK. Data dalam
penelitian ini adalah teks Undang-Undang no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan
teks Undang-Undang no 19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK. Dua teks tersebut merupakan
realisasi dari praksis wacana yang diproduksi oleh DPR. Bagian data yang dianalisis diambil secara
purposif, yakni bagian data yang berbeda antara UU no 30 tahun 2002 dan UU no 19 tahun 2019. Data
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dianalisis dengan menggunakan ancangan analisis wacana kritis (Fairclough 2003). Analisis dilakukan
dalam tiga tahap, yakni tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi (Fairclough 2003). Pada tahap
deskripsi, sampel data diperbandingkan dengan menggunakan teori tata-bahasa fungsional sistemik
(Halliday 2004). Dari tahap ini didapat penjelasan bentuk representasi KPK versi UU no 30 tahun 2002
dan versi UU no 19 tahun 2019. Pada tahap interpretasi, analisis fokus pada praksis wacana, yakni
analisis terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi teks, dan juga pada kondisi praksis wacana
(Fairclough 2001). Pada eksplanasi, analisis dilakukan untuk menjelaskan mengapa ada revisi terhadap
Undang-undang no 30 tahun 2002. Pada bagian ini juga dijelaskan efek ideologis dan efek relasi kuasa
dari wacana politik revisi undang-undang tersebut. Tahap ini dilakukan tidak berurutan tetapi ada
kemungkinan tumpang tindih dan bolak balik. Artinya, analisis dapat dimulai dari tahap manapun,
kemudian bergerak ke tahap yang lain, dan ada kemungkinan kembali ke tahap yang pertama lagi.
ANALISIS
UU no 30 tahun 2002 dan UU no 19 tahun 2019 masing-masing terdiri atas 70 pasal. Hasil perbandingan
antara isi teks UU no 30 tahun 2002 dan UU no 19 tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori
revisi, yakni revisi yang berupa perubahan pasal, penambahan pasal, dan pengurangan pasal. Perubahan
pasal berjumlah 24 pasal yang berupa perubahan bagian wacana dalam ayat, penambahan bagian wacana
dalam ayat, dan penghapusan bagian wacana dalam ayat. Penambahan pasal dalam UU no 19 tahun 2019
dilakukan dengan menggunakan point tambahan, misalnya 70A, 70B, dan 70C. Di dalam Undang-undang
yang baru ini terdapat 20 pasal yang baru dan 3 pasal yang dihapus. Gambaran pasal dan ayat apa saja
yang diubah, ditambah, atau dihapus terdapat dalam Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan Kuantitatif UU No 30 Tahun 2002 dan UU No 19 Tahun 2019

Perubahan Pasal

Penambahan Pasal
Penghapusan
Pasal/Ayat

Perubahan dalam
ayat
Ps: 6,7,8,9,10, 12,
13, 21, 24, 37,38,
40, 43, 44, 45, 47

Penambahan
dalam ayat
Ps: 1, 3, 5, 6, 11,
15, 29, 32, 33

Penghapusan
dalam ayat
Ps: 19 (2), 21(4,6) ,
46(2)

10A, 12A, 12B, 12 C, 12D, 37 A, 37 B, 37C, 37D, 37E, 37F,
37G, 43A, 47A, 69A, 69B, 69C, 69D, 70A, 70B
Ps 14, 22, 23

JUMLAH
24 Pasal
(16 perubahan
dalam ayat; 9
tambahan dalam
ayat, 4
penghapusan ayat)
20 Pasal
3 Pasal

Perubahan di dalam ayat yang ada berupa perubahan urutan, perubahan penempatan pasal, perubahan
struktur, perubahan wacana, dan perubahan isi. Contoh perubahan urutan ada di dalam pasal 6 mengenai
tugas KPK. Di dalam UU no 30 tahun 2002, tugas KPK adalah koordinasi; supervisi; penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan; pencegahan, dan monitoring. Dalam UU no 19 tahun 2019, tugas KPK
adalah pencegahan; koordinasi; monitoring; supervisi; penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; di
tambah satu tugas baru dalam poin f, yakni tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks tertentu, urutan mungkin tidak
menimbulkan implikasi makna tertentu. Namun, dalam praksis wacana revisi UU ini, perubahan urutan
dapat ditengarai sebagai manifes adanya praksis wacana tertentu, yakni urutan berdasarkan tingkat
keutamaan. Apabila urutan tidak berimplikasi pada derajat keutamaan, mengapa urutan tersebut harus
diubah. Perubahan UU tersebut dapat dimaknai sebagai alat kontrol terhadap KPK, yakni tugas yang
paling utama adalah pencegahan bukan supervisi. Pengubahan urutan tugas tersebut menghasilkan
representasi baru, yakni pembatasan tugas KPK secara kualitatif. Jika dilihat dari aspek penggunaan
kuasa, tugas supervisi lebih besar kuasanya dibandingkan dengan pencegahan. Dengan ditempatkannya
tugas pencegahan pada urutan pertama, praksis wacana yang dilakukan oleh DPR ini dapat menimbulkan
interpretasi bahwa tugas KPK lebih pada pencegahan.
Praksis wacana pembatasan kewenangan KPK ini diperkuat dengan munculnya ayat baru, yaitu
ayat 2, pada pasal 7 UU no 19 tahun 2019. Ayat tersebut menyebutkan bahwa dalam tugas dan
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kewenangan pengawasan, KPK wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada Presiden, DPR, dan BPK.
Kewajiban ini tidak ada dalam UU no 30 Tahun 2002. Representasi pembatasan kewenangan KPK juga
dilakukan melalui penambahan bagian isi ayat atau pasal. Perubahan tersebut berimplikasi antara lain
berupa perubahan makna dari generik ke spesifik, perubahan Identitas dari tunggal ke kolegial, dan
pembatasan tindakan. Perubahan makna generik ke spesifik antara lain terdapat dalam bagian
pertimbangan. UU no 30 tahun 2002 menyebutkan yang menangani tindak pidana korupsi adalah
Lembaga Pemerintah. Sementara itu, dalam UU no 19 tahun 2019 frasa Lembaga Pemerintah diganti
dengan kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan frasa
generik ke spesifik tersebut berimplikasi perubahan representasi KPK, bahwa KPK bukan satu-satunya
Lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi.
Implikasi pembatasan KPK ini antara lain juga diperkuat dengan wacana pada bagian
pertimbangan dalam UU no 19 tahun 2019, dan Pasal 10A ayat 5. Dalam bagian pertimbangan, ada
penekanan bahwa ketiga Lembaga Pemerintah, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK harus ditingkatkan
sinergitasnya. Wacana tersebut mengandungi makna presuposisional yang dianggap sebagai pengetahuan
yang terberikan secara bersama (shared knowledge) bahwa ketiga lembaga tersebut bersinergi, tidak
berjalan sendiri-sendiri. Di samping unsur sinergitas, sirkumstan berdasarkan kesetaraan kewenangan
dalam melaksanakan pemberantasan tindak korupsi menghasilkan makna presuposisi bahwa di antara
ketiga Lembaga tersebut tidak ada yang memiliki kewenangan lebih dari yang lain. Sementara itu, pasal
10A ayat 5 merupakan tambahan ayat yang isinya adalah kewajiban KPK untuk “memberitahukan kepada
penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi” pada waktu KPK melakukan
pengambilalihan penyidikan dan penuntutan.
Perubahan representasi KPK yang berupa pembatasan tindakan antara lain dilakukan dengan
menambahkan sirkumstan pada klausa dalam pasal 12B mengenai tindak penyadapan. Klausa yang
berbunyi “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan
izin tertulis dari Dewan Pengawas.”(Pasal 12B ayat 1) mengandung makna ideasional persyaratan tindak
penyadapan. Bagian makna ini tidak muncul dalam UU no 30 tahun 2002. keberadaan Dewan Pengawas,
seperti yang tertuang dalam Bab VA Pasal 37 A-G merupakan representasi baru KPK yang apabila dilihat
dari perespektif relasi kuasa adalah bentuk pembatasan kewenangan KPK.
Deskripsi perubahan UU KPK ini dapat menghasilkan interpretasi yang tidak tunggal berdasarkan
konteks yang digunakan untuk melakukan interpretasi. Sebagai contoh, dibentuknya Dewan Pengawas
pada UU no 19 Tahun 2019 dapat menghasilkan interpretasi pelemahan KPK ataupun penguatan KPK.
Apabila konteks yang digunakan adalah perlunya independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya sehingga KPK dapat menangkap siapapun yang ditengarai melakukan tindak pidana
korupsi, maka pembentukan Dewan pengawas diinterpretasi sebagai upaya pembatasan kewenangan
KPK. Namun, apabila konteks yang digunakan adalah tidak ada kewenangan yang tidak tak terbatas,
transparansi, mengedepankan sinergitas, dan melindungi hak asasi manusia, maka pembentukan Dewan
Pengawas adalah memperkuat KPK karena Dewan Pengawas akan melakukan pengawasan terhadap
kinerja KPK agar KPK dapat lebih transparan dan tetap melindungi hak asasi manusia dalam melakukan
tugas dan kewenangannya.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, bentuk wacana perubahan UU KPK yang berupa pengurangan klausa (dalam
bentuk pasal atau ayat), penambahan klausa (dalam bentuk pasal atau ayat), penambahan sirkumstan yang
memberi makna spesifik, dan perubahana struktur urutan wacana mengandung implikasi bahwa terdapat
pembatasan kewenangan KPK. Lembaga ini tidak lagi mempunyai independensi seperti yang tertuang
dalam UU KPK no 30 Tahun 2002. Pembatasan inilah yang memicu pro dan kontra di dalam masyarakat
pada waktu perubahan UU KPK ini sedang dirancang.
Di satu sisi, pembatasan kewenangan ini dimaknai sebagai upaya pelemahan KPK karena selama
ini KPK telah menoreh banyak prestasi dengan menangkap sejumlah pejabat negara, anggota dewan,
bahkan penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi. Prestasi ini dapat dicapai karena KPK
memiliki independensi dalam melakukan tugas dan kewenangannya.
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Di sisi lain, pembatasan kewenangan ini dimaknai untuk memperkuat upaya memberantas
korupsi di Indonesia karena mengedepankan transparansi dan sinergitas dengan Lembaga yang lain. UU
hasil revisi ini juga menekankan pada perlindungan hak asasi manusia.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan salah satu kajian dalam linguistik,
yakni kajian pragmatik untuk menyelesaikan sebuah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Adapun perkara yang menjadi data dalam penelitian ini adalah Perkara Gugatan No.
313/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Perkara gugatan tersebut terkait dengan penggunaan beberapa kata dalam
sebuah surat yang diajukan oleh tergugat yang dirasakan memiliki nilai atau makna yang dapat diartikan
sebagai pengakuan sebuah kesalahan. Berdasarkan kata-kata tersebut maka penggugat melayangkan
surat gugatan yang kemudian memunculkan perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. Kata-kata yang dijadikan permasalahan oleh penggugat di antaranya adalah penggunaan
kata “maaf”, “klarifikasi”, dan penggunaan kalimat “Kami mohon maaf atas kesimpulan hasil yang
diterima oleh bapak/ibu”. Ahli bahasa dalam perkara tersebut memanfaatkan kajian pragmatik sebagai
upaya penyelesaian perkara. Kajian pragmatik menyelidiki penggunaan kata atau kalimat sesuai dengan
konteks kemunculan kata atau kalimat tersebut. Dengan memanfaatkan kajian tersebut kata dan kalimat
yang muncul dalam surat gugatan dilihat konteks penggunaannya yakni konteks sosial, budaya, dan
psikologis. Secara sosial dan budaya, penggunaan kata-kata dan kalimat tersebut oleh tergugat tidak
dapat dimaknai sebagai sebuah pengakuan kesalahan karena konteks sosial dan budaya Indonesia
sebagai negara timur yang mengedepankan kesantunan. Sementara itu, secara konteks psikologi tergugat
menggunakan kata-kata dan kalimat tersebut untuk memberikan penjelasan hal yang sebenarnya mereka
alami.
Kata Kunci: linguistik forensik; pragmatik; PN Jakarta Pusat; perkara gugatan
PENDAHULUAN
Dewasa ini masyarakat Indonesia telah mengalami kesadaran yang tinggi dalam bidang hukum.
Masyarakat menyadari betapa pentingnya memahami hukum dan segala hal yang terkait dengan hukum.
Hal tersebut tidak terlepas dari peran media baik media sosial maupun media cetak. Melalui berbagai
media itulah masyarakat disadarkan akan pentingnya memahami hukum. Peningkatan pemahaman
tersebut membawa banyak perubahan pada pelayanan dan kegiatan hukum di beberapa pengadilan.
Pelayanan dan kegiatan di pengadilan terutama dalam hal melayani banyaknya pengaduan
masyarakat terkait berbagai kasus hukum yang mereka hadapi. Kasus-kasus yang dewasa ini banyak
dilaporkan oleh masyarakat umum antara lain terkait dengan pencemaran nama baik, penghinaan terhadap
anggota tubuh (body shaming), kesalahan simpulan suatu tes, dan beberapa kasus lain. Salah satu
pemicunya adalah penggunaan bahasa yang dirasakan memiliki makna yang kurang atau bahkan tidak
enak. Hal tersebut muncul dalam bentuk penggunaan kata-kata yang memiliki makna ambigu sehingga
memunculkan banyak penafsiran. Dengan munculnya berbagai penafsiran tidak menutup kemungkinan
membuat seseorang atau bahkan kelompok merasa tersinggung. Dengan begitu penggunaan kata yang ada
dapat berimbas pada ranah hukum berupa pelaporan.
Hal yang sama terjadi pada perkara gugatan No. 313/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Gugatan tersebut
ditangani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam isi gugatannya penggugat mempermasalahkan
adanya atau penggunaan kata-kata yang dirasakan bermakna ambigu. Pada beberapa kata yang digunakan
oleh tergugat dimaknai oleh penggugat sebagai sebuah bentuk pengakuan kesalahan akan sebuah
keputusan. Dalam hal ini penggugat adalah individu yang melakukan tes di sebuah laboratorium.
Sementara itu, tergugat adalah pihak-pihak yang terdapat dalam laboratorium tempat penggugat
melakukan tes guna melamar pekerjaan.
Perkara gugatan bernomor 313/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dilayangkan oleh penggugat karena dipicu
oleh penggunaan bahasa yang ambigu. Makalah ini membahas pandangan saksi ahli bahasa dalam
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menjelaskan penggunaan kata dan kalimat yang dipermasalahkan oleh penggugat. Adapun pendekatan
yang digunakan oleh saksi ahli bahasa dalam menjelaskan kasus tersebut adalah kajian pragmatik.
Dengan demikian, judul makalah ini adalah “Pemanfaatan Kajian Pragmatik dalam Penyelesaian Perkara
Gugatan No. 313/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.
Beberapa penelitian mengenai linguistic forensik telah dilakukan di antaranya oleh Nasution
(2019), Kusmanto (2019), Siti Maryam (2018), Minowati (2016), Nazmi (2016), dan Supriyadi (2010). Di
antara beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut penelitian yang dilakukan Nasution juga
memanfaatkan kajian pragmatic, tetapi lebih pada penggunaan tindak tutur. Sementara itu, untuk beberapa
penelitian yang lain fokus pada penggunaan kesantunan di media social, linguistic kritis, maupun pada
tindakan pencemaran nama baik. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada
penggunaan pragmatic sebagai upaya penyelesaian kasus. Focus pada pragmatic yang melihat makna
tuturan berdasarkan konteks tuturan.
Pragmatik merupakan salah satu kajian dalam linguistik yang membahas mengenai keterkaitan
tuturan dengan konteksnya.1 Konteks dalam hal ini dapat berupa segala hal yang melatarbelakangi tuturan
tersebut. Konteks dapat membentuk atau menggiring ke arah mana makna tuturan yang dimaksud oleh
penutur. Seperti disampaikan oleh Austin bahwa salah atau benar sebuah tuturan atau ujaran bergantung
tidak hanya pada makna kata tersebut melainkan pada hal-hal yang mengelilinginya.2 Untuk itulah,
seperti yang disampaikan oleh Sibarani bahwa untuk memahami maksud pembicara maka pembicara
harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang konteks, yang antara lain meliputi latar belakang
sosial dan budaya pembicara.3 Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa konteks dalam kajian
pragmatik memiliki peran yang sangat penting. Setiap pemaknaan terhadap sebuah tuturan harus dilihat
konteks sosial, budaya, maupun psikologis si penutur.
Leech memberikan batasan bahwa pragmatik memperlakukan makna sebagai suatu hubungan
yang melibatkan segitiga (triadic). Dalam pragmatik setiap kata yang dituturkan maka akan ditanyakan
“apa maksudmu dengan ini?” tidak hanya sekedar “apa artinya ini?”.4 Searle memberikan contoh bahwa
ketika seseorang menuturkan “I wish you wouldn’t do that”, tuturan tersebut dalam konteks saat itu
mungkin hanya sebagai ekspresi sebuah harapan untuk diri si penutur. Tuturan tersebut akan bermakna
menjadi sebuah permintaan pada konteks ketika poin tuturannya adalah meminta orang untuk berhenti
melakukan sesuatu.5 Secara lebih jelas Leech menyampaikan bahwa pragmatik adalah studi tentang
makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar (speech situation) yang dalam penjelasan
sebelumnya diistilahkan sebagai konteks. Dalam pragmatik setiap makna diberi definisi dalam
hubungannya dengan penutur atau pemakai bahasa.6
Thomas menjelaskan kecenderungan dalam pragmatik terbagi menjadi dua bagian. Pertama,
dengan menggunakan sudut pandang sosial, menghubungkan pragmatik dengan makna pembicara; dan
kedua, dengan menggunakan sudut pandang kognitif, menghubungkan pragmatik dengan interpretasi
ujaran.7 Dengan mengandaikan bahwa pemaknaan merupakan proses dinamis yang melibatkan negosiasi
antara pembicara dan pendengar serta antara konteks ujaran (fisik, sosial, dan linguistik) dan makna
potensial yang mungkin dari sebuah ujaran, Thomas mendefinisikan pragmatik sebagai bidang yang
mengkaji arti dalam interaksi (meaning in interaction).8 Berdasarkan berbagai hal terkait pragmatik yang
telah disampaikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kajian pragmatik adalah kajian yang terkait
dengan pemberian makna terhadap sebuah ujaran atau tuturan dengan melihat konteks yang
mengelilinginya. Konteks dalam pragmatik dapat meliputi konteks sosial, budaya, fisik, psikologis,
maupun konteks linguistik (kebahasaan) yang menyertai setiap tuturan si penutur. Oleh karena itu, dalam
memaknai setiap ujaran yang disampaikan tidak dapat hanya menggunakan makna kata itu sendiri tanpa
melibatkan unsur lain yang menyertainya.
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Sutanto menjelaskan bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus
diselesaikan dan diputus oleh pengadilan9. Dalam hal ini, kasus gugatan perkara ditangani oleh
pengadilan negeri. Sementara itu, Harahap menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan adalah
permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau
kuasa hukumnya yang ditunjukkan kepada Pengadilan Negeri.10
Perkara gugatan yang diajukan oleh pemohon di dalamnya mengandung perkara atau sengketa
yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih. Sementara itu, permasalahan yang diajukan merupakan
sengketa atau perselisihan di antara pihak-pihak tersebut. Adapun pihak-pihak yang bersengketa dalam
kasus gugatan perkara dalam makalah ini adalah antara individu dengan sebuah perusahaan. Dalam
hukum gugatan perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut sebagai penggugat dan bagi
yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap melanggar disebut sebagai tergugat.11 Dengan
demikian, sebagai pihak yang merasa haknya telah dilanggar maka penggugat diberikan kesempatan
untuk melakukan gugatan kepada pihak yang dianggap telah melanggar hak penggugat. Adapun isi
gugatan tuntutan sepenuhnya diserahkan kepada pihak penggugat. Sementara itu, apapun hasilnya maka
yang menentukan adalah pengadilan negeri.
METODOLOGI
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis teks. Teks yang menjadi
bahan analisis adalah dua teks berisi gugatan. Sumber data adalah gugatan terdakwa yang dianggap
memiliki nilai dan makna ambigu. Data berbentuk dokumen tertulis berupa surat. Analisis data dilakukan
menggunakan teknik membaca. Tahapan analisis data diawali dengan membaca atau mempelajari data,
menandai kata-kata kunci dan ide-ide yang terdapat dalam data, mempelajari kata kunci, mencoba
mencari tema yang berasal dari data dan menuliskan 'model' yang ditemukan berdasarkan pengkodean
yang telah dipahami. Fokus analisis menggunakan teori pragmatik dalam konteks forensik yaitu
menggunakan konteks tuturan. Konteks yang menjadi fokus adalah konteks sosial, budaya, dan
psikologis.
ANALISIS
Perkara gugatan merupakan suatu hal yang secara hukum diajukan oleh penggugat yang ditujukan kepada
tergugat. Banyak hal yang memicu timbulnya pengajuan gugatan ini. Salah satunya dipicu oleh
penggunaan bahasa yang dirasakan memiliki makna ganda. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dengan perkara gugatan No. 313/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Gugatan tersebut dilayangkan
karena adanya penggunaan bahasa dalam wujud beberapa kata yang dirasakan bermakna ambigu sehingga
memicu penggugat untuk melayangkan gugatan.
Berikut poin-poin yang menjadi permasalahan dalam perkara gugatan di atas beserta jawaban
yang disampaikan oleh saksi ahli bahasa.
1. Mohon Ahli jelaskan, dalam Ilmu Bahasa apakah pengertian dari kata “Klarifikasi”?
Jawab:
Secara umum kata “klarifikasi” dimaknai sebagai “pemberian keterangan atau penjelasan atas rumor yang
beredar”. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “klarifikasi” diartikan
“penjernihan, penjelasan, dan pengembalian kepada apa yang sebenarnya (tentang karya ilmiah dan
sebagainya)”. Dengan kata turunan berupa “mengklarifikasi” maka dapat dimaknai “memberikan
penjelasan atau keterangan terkait dengan suatu hal yang dipermasalahkan”.
2. Mohon Ahli jelaskan, dalam Ilmu Bahasa apa sajakah klasifikasi dari kata “Maaf”?
Jawab:

9
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Untuk memberikan klasifikasi kata maaf, akan menggunakan dua sudut pandang kajian dalam ilmu
bahasa, yakni leksikologi dan pragmatik. Leksikologi adalah memaknai kata dari sisi makna yang
tercantum di dalam kamus. Sementara itu, sudut pandang pragmatik mengkaji makna kata berdasarkan
konteks ketika kata tersebut digunakan.
Kata “maaf” dalam Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga (3) makna, yakni:
a. Pembebasan seseorang dari hukuman (tuntutan, denda, dan sebagainya) karena suatu kesalahan;
ampun.
Contoh pemakaian: Dia sudah mendapat maaf atas kesalahannya.
b. Ungkapan permintaan ampun atau penyesalan.
Contoh pemakaian: Maaf, saya datang terlambat.
c. Ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu.
Contoh pemakaian: Demikian penjelasan kami, mohon maaf jika ada yang kurang.
Berdasarkan kajian leksikologi di atas maka dapat disampaikan bahwa pemakaian kata “maaf”
dapat digunakan dalam berbagai situasi dan konteks. Kata “maaf” dapat digunakan untuk memberikan
pengampunan, menyampaikan permohonan maaf atas suatu kesalahan, dan permohonan izin untuk
menyampaikan atau menjelaskan sesuatu. Sementara itu, untuk memaknai pemakaian kata “maaf” itu
sendiri masuk dalam kategori yang mana maka menggunakan kajian pragmatik untuk melihatnya.
Penggunaan kata “maaf” digunakan untuk tujuan apa maka dilihat konteks ketika ujaran kata tersebut
digunakan.
Sibarani menjelaskan bahwa berbahasa tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya. Konteks
budaya ini yang “menggiring” bahasa sesuai dengan norma-norma budaya masyarakatnya. Lebih lanjut
Sibarani menyampaikan bahwa secara umum Indonesia termasuk negara yang memiliki budaya konteks
tinggi (BKT), yakni mengacu pada kelompok budaya yang menghargai orientasi kelompok dan
sandi-sandi komunikasi yang samar serta mempertahankan struktur norma yang homogen dengan ciri-ciri
aturan budaya yang ketat.12
Terkait dengan konteks budaya inilah maka tidak serta merta kata “maaf” yang terdapat dalam
gugatan dapat dikatakan sebagai bentuk pengakuan kesalahan. Pembuat surat (yang dalam hal ini adalah
tergugat) tercatat sebagai warga Indonesia yang secara jelas memiliki kebudayaan Indonesia. Selain itu,
sebagai pihak tergugat dan pihak yang “dianggap” sebagai pihak yang melanggar hak penggugat maka
sudah sewajarnya pihak tergugat menyampaikan “maaf” sebagai bentuk “merendahkan” diri sebagai salah
satu ciri budaya orang Indonesia. Oleh sebab itu, berdasarkan kajian pragmatik dengan melihat konteks
yang mengelilinginya, penggunaan kata “maaf” dalam perkara gugatan tersebut tidak dapat diartikan
sebagai rasa orang yang telah berbuat suatu kesalahan melainkan sebagai bentuk penghormatan guna
memberikan keuntungan dan rasa lebih nyaman kepada mitra tuturnya, yang dalam hal ini adalah pihak
penggugat.
3. Mohon pendapat Ahli atas email berikut: (Vide Bukti P-4a):
To: (penggugat)
Cc:(kuasa hukum, pengacara, dll.)
Subject: Klarifikasi hasil laboratorium Tn. (Penggugat)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Setelah kami lakukan konfirmasi atas sampel urin yang sama menggunakan metode gass
chromatography-mass spectrometry (GC-MS), didapati kesimpulan tidak terdeteksi komponen
THC pada sampe urin tersebut (hasil terlampir).
Berdasarkan hasil ini kami hendak menerangkan bahwa pemeriksaan kualitatif obat
menggunakan reagen jenis rapid test hanya dapat memberikan analisa awal secara kualitatif.
Metode analisa lanjutan adalah metode gass chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Terdapat kemungkinan reaksi silang antara komponen dalam reagen dengan beberapa jenis obat
12
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lain yang umum digunakan pada pengobatan secara medis sehingga menyebabkan hasil positif
palsu pada reagen jenis rapid test.
Kami mohon maaf atas kesimpulan hasil yang diterima oleh bapak/ibu. Berikut ini kami
lampirkan hasil pemeriksaan kuantitatif menggunakan metode gass chromatography-mass
spectrometry (GC-MS) a.n Tn. (penggugat). Dimana hasilnya negatif.
Demikian klarifikasi ini kami buat, besar harapan kami agar dapat digunakan sebagaimana
mestinya. Terima Kasih.
Hormat kami,
........................................
4.1. Ditinjau dari Ilmu Bahasa, apakah maksud Klarifikasi yang disampaikan oleh Laboratorium Klinik
Gunung Sahari pada email tersebut?
Jawab:
Menurut pandangan bahasa, klarifikasi dilakukan guna memberikan penjelasan atau keterangan
tambahan yang dirasakan perlu. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam subjek judul.
Melihat pada subyek judul di atas maka dapat disampaikan bahwa surat ini dikeluarkan guna
memberikan penjelasan lebih lanjut atas hasil pemeriksaan laboratorium atas nama yang
bersangkutan. Pada kasus di atas, penggunaan kata “klarifikasi” dilakukan oleh pihak laboratorium
sebagai bentuk penjelasan supaya informasi yang diterima oleh semua pihak yang menjadi tujuan
surat ini dapat diterima dan dipahami secara utuh. Hal tersebut dikuatkan dengan penjelasan dalam
kalimat-kalimat berikutnya yang memuat uraian secara rinci dan detail. Dengan membaca uraian
yang disampaikan secara rinci dan detail dalam klarifikasi di atas maka informasi yang ada dapat
dipahami semua pihak tentang kronologis dari awal sampai munculnya surat penjelasan ini.
4.2. Ditinjau dari Ilmu Bahasa, apakah maksud kalimat “Kami mohon maaf atas kesimpulan hasil yang
diterima oleh bapak/ibu”pada Paragraf 6 (enam) email tersebut?
Jawab:
Pada judul surat disampaikan mengenai “klarifikasi” yang bermakna “memberikan penjelasan atau
keterangan tambahan”. Hal tersebut sesuai dengan kalimat-kalimat dalam isi surat yang berisi
mengenai penjelasan kronologis dari tahap ke tahap terkait dengan proses dan jalannya pemeriksaan.
Saya melihat dalam surat tersebut sudah diuraikan semua hal terkait dengan proses pemeriksaan
sesuai dengan standar operasional dan hasil-hasil pemeriksaan di setiap tahap juga telah
disampaikan. Melihat penjelasan yang demikian detil tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak
tertentu yang merasa tidak berkenan dengan penjelasan yang diberikan. Oleh karenanya, di akhir
surat pihak laboratorium menggunakan kata “maaf” sebagai bentuk eufemisme (penghalusan
makna). Penggunaan kata “maaf” di atas lumrah dilakukan oleh masyarakat dengan budaya timur.
Dalam kajian pragmatik, melihat penggunaan kata “maaf” dengan melihat konteks penjelasan
kronologis yang detail di atas maka dapat dimaknai sebagai bentuk penghalusan makna jika ada
pihak-pihak terkait yang tidak atau kurang berkenan atas penjelasan yang disampaikan.
4.3. Dengan demikian, menurut Ahli apakah konteks kata “Maaf” pada email tersebut termasuk dalam
pengakuan kesalahan?
Jawab:
Tidak. Karena kata “maaf” di atas konteks pemakaiannya adalah sebagai penghalusan makna atas
penyampaian keterangan yang dilakukan secara detil maka merujuknya adalah permintaan izin telah
melakukan sesuatu yang dimungkinan beberapa pihak kurang berkenan.
KESIMPULAN
Kesimpulan dalam makalah ini adalah kajian pragmatik dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pilihan
untuk menangani kasus sebuah perkara gugatan di Pengadilan Negeri. Setiap menangani kasus perkara
gugatan yang fokus permasalahannya adalah data bahasa (linguistik), baik berupa penggunaan kata,
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kalimat, maupun tuturan maka kajian pragmatik menjadi pilihan untuk menjelaskannya. Hal tersebut
karena dalam pragmatik tidak hanya memahami atau memaknai kata, kalimat, dan tuturan berdasarkan
munculnya tuturan tersebut. Dengan menggunakan pragmatik setiap tuturan dapat dilihat dengan melihat
konteks yang melingkupinya.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap wacana secara kritis dari review melalui kebahasaan dan
dampak sosial dari “review produk” yang digunakan oleh influencer Raffi Ahmad dan Nagita Slavina
untuk mempromosikan suatu produk di media sosial khususnya di Instagram. Peneliti menggunakan data
berupa caption review produk dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang merupakan influencer dengan
pengikut terbanyak pada media sosial Instagram. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
Norman Fairclough tentang analisis wacana kritis dengan metode penelitian kualitatif, dan pendekatan
deskriptif. Melalui kajian analisis wacana kritis dengan metode Norman Fairclough, peneliti
menjabarkan hasil penelitian ke dalam tiga pembahasan, yaitu (1) dimensi teks berdasarkan bahasa yang
komunikatif, interjeksi, dan pronomina persona yang terdapat pada wacana Raffi Ahmad dan Nagita
Slavina, (2) dimensi diskursif dari review produk oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Instagram, dan
(3) dimensi sosial berdasarkan latar belakang dan dampak sosial yang ditimbulkan dalam review produk
oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Instagram.
Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis Fairclough, Review Produk, Instagram, Raffi Ahmad dan Nagita
Slavina
PENDAHULUAN
Dewasa ini, wacana bisa ditemukan dimana saja, tak terkecuali pada media sosial. Di media sosial,
banyak tersebar tulisan berupa wacana yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang kita ketahui,
anak-anak, remaja, hingga orang dewasa sudah tidak bisa lepas dari gawai. Fenomena tersebut
dimanfaatkan oleh para pebisnis guna mengiklankan produk mereka pada khalayak umum dengan
berbagai macam cara. Salah satunya adalah endorse, yaitu mengiklankan produk melalui influencer
terkenal dengan cara mengunggah foto dan membuat review terhadap suatu produk.
Di Indonesia, influencer yang memiliki pengikut terbanyak adalah akun Instagram milik Raffi
Ahmad dan Nagita Slavina, @raffinagita1717 dengan jumlah pengikut sebanyak 51,6 juta per tanggal 16
April 2021. Hal tersebut berpengaruh pada postingan-postingan yang diunggah, sehingga lebih
mendapatkan perhatian dari masyarakat. Selain itu, penggunaan kebahasaan yang menarik serta tagar
yang digunakan pada sebuah postingan dapat mempengaruhi target pasar yang dituju. Dengan cara-cara
tersebut akan meningkatkan ketertarikan konsumen pada sebuah produk sehingga juga berdampak pada
peningkatan penjualan produk yang telah diulas.
Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu poin terpenting dari review produk adalah wacana
yang digunakan. Oleh karena itu, Sumasari (2014:5) menyimpulkan bahwa influencer memberikan hasil
review produk tertentu dengan mengedepankan keapikan bahasa dalam wacana. Berbeda dengan iklan,
review produk tidak hanya terbatas pada informasi-informasi dasar produk yang diiklankan secara
persuasif, tetapi review juga berisi tentang opini pribadi influencer terhadap produk tersebut. Iklan review
pada wacana yang dibuat oleh akun @raffinagita1717 tidak lepas dari kreativitas pembuat wacana. Hal
yang sama juga terjadi pada iklan TV. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Analisis Wacana Kritis
terhadap Iklan-iklan Pajak dalam Pembentukan Realitas pada Kehidupan Masyarakat oleh Nugroho
mengungkapkan bahwa citra baik dan fungsi persuasif yang diberikan pembuat wacana sangat penting
dalam mengiklankan sebuah produk.
Agustina (2017:2) mengungkapkan bahwa analisis wacana adalah proses klasifikasi wacana yang
kompleks ke dalam bagian-bagian kecil, yang mempelajari aspek sentral yang berasal dari penggambaran
suatu subyek dan bahasa ideologi yang berada di dalamnya. Sedangkan analisis wacana kritis menurut
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Fairclough (2003:2) berdasar pada sebuah asumsi, dimana bahasa adalah bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan sosial, dan secara dialek saling berhubungan dengan elemen kehidupan sosial
lainnya, sehingga analisis dan penelitian sosial perlu memperhitungkan bahasa. Kemudian menurut Van
Dijk dalam Santoso (2008:11) wacana bisa meliputi persoalan-persoalan besar seperti ketidakadilan,
perbedaan kelas, gender, rasisme, kekuasaan, maupun hal lain-lain yang melibatkan lebih dari teks.
Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin menjelaskan analisis strategi review produk
menggunakan teori analisis wacana kritis untuk mengungkapkan (1) dimensi teks berdasarkan bahasa
yang komunikatif, interjeksi, dan pronomina persona yang terdapat pada wacana Raffi Ahmad dan Nagita
Slavina, (2) dimensi diskursif dari review produk oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Instagram, dan
(3) dimensi sosial berdasarkan latar belakang dan dampak sosial yang ditimbulkan dalam review produk
oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Instagram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
strategi review produk oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada sosial media Instagram.
METODOLOGI
Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan
analisis deskriptif yang berfokus pada analisis wacana kritis dari kajian Norman Fairclough, dengan
menghubungkan antara aspek bahasa dengan aspek sosial. Menurut Rukin (2019:11) penelitian kualitatif
digunakan untuk mendefinisikan subjek dengan runtut dan jelas. Penggunaan analisis deskriptif juga
melengkapi metode penelitian untuk menjabarkan hasil penelitian dengan gamblang serta sesuai dengan
hasil yang ditemukan oleh penulis. Analisis deskriptif yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan
cara memaparkan dan mendeskripsikan kebahasaan dari segi sintaksis, mulai dari pembentukan kalimat
dalam unsur penggunaan bahasa, interjeksi, dan pronomina.
Penelitian ini memfokuskan 3 poin dimensi berupa dimensi teks, dimensi diskursif, dan dimensi
sosial. Data penelitian yang digunakan berupa caption pada postingan Instagram yang ditulis oleh Raffi
Ahmad dan Nagita Slavina dalam akun Instagramnya @raffinagita1717 guna mengiklankan sebuah
produk demi menarik para konsumen. Kemudian pada dimensi diskursif, peneliti akan mendeskripsikan
apa saja yang melandasi pembuatan wacana yang mengarah pada pembuat teks wacana. Selanjutnya
untuk dimensi sosial, peneliti akan mengungkap tujuan pembuatan teks wacana yang dihubungkan
dengan aspek sosial berupa latar belakang dan dampak sosial yang berpengaruh terhadap masyarakat.
ANALISIS
Dimensi Teks
Fairclough (1992:194) mengungkapkan analisis dimensi teks merupakan analisis secara tekstual yang
selalu berhubungan dengan organisasi dan bentuk teks wacana untuk memahami makna pada wacana
tersebut. Cenderamata & Darmayanti (2019:3) mengungkapkan bahwa dimensi teks dianalisis secara
linguistik dan mencakup kosakata, semantik, dan sintaksis.
Wacana I : Pocari Sweat
Yeayyy
happy banget kemarin sahur pertamaku sama Rafi kedatangan tamu orang koreaaaaaaa,
@xolovelyayana & Pocari Sweat @pocariid
Teruuss kita cerita cerita soal kebiasaan pas puasa, kalo Ayana ngasih tips untuk minum Pocari
Sweat supaya puasa tahan seharian, dengan ION saat sahur
Nahhh pasti kepokan kenapa harus minum Pocari Sweat saat sahur, Pocari Sweat mengandung
ion yang gampang diserap tubuh, sehingga kita nggak cepat haus selama puasa
kandungannya tuh mirip cairan tubuh kita sendiri lho.. Jadi aman buat semua
aku emang udah minum Pocari Sweat mau rutin ngestock di rumah pas puasa biar puasaku raffi &
rafathar tahan seharian
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yuk mulai kebiasaan baik dengan ion saat sahur Pocari Sweat ada botol 2 L untuk keluarga di
rumah loo!! #IONsaatsahur jaga cairan tubuh
Wacana II : Tissue Wipes Wipol
Moms Coba dong kalian info ke aku peralatan perang apa yg kalian bawa kalau mau aktivitas di
luar rumah? Kalau aku ya selalu bawa handsanitiser & tissue wipes disinfectant dari Wipol ini
karena ini bisa bantu mengdisinfeksi segala kuman dipermukaan benda yg sering dipegang2
orang dengan sekali usap loh & packagingnya simple jadi enak di bawa kemana2, oh yaa Tissue
wipes wipol disinfektan ini sudah ada di Alfamart jugaaa lohh! Jdi cus buruan kalian juga belii
#WIPOL
Berdasarkan kedua wacana di atas peneliti menemukan beberapa penggunaan teks yang
cenderung dominan digunakan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina seperti penggunaan bahasa yang
komunikatif, kalimat yang mengandung interjeksi, dan pronomina persona. Penggunaan pola kebahasaan
tersebut bersifat persuasif karena mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap produk yang diiklankan.
1. Bahasa Komunikatif
Rukman (2016:284) mengungkapkan bahwa pada dimensi teks terdapat komentar penulis, etika
dan evaluasi, hubungan yang telah dibangun antara penulis dengan pembaca/pendengar, dan
peran komunikasi yang digunakan dalam memberikan informasi, biasanya seperti bertanya,
menyapa, memberikan kesan persuasif, dan sejenisnya. Sehingga sebuah iklan dapat menarik
konsumen untuk membeli sebuah produk.
Wacana I : Pocari Sweat
1. … kalo Ayana ngasih tips untuk minum Pocari Sweat supaya puasa tahan seharian …
2. aku emang udah minum Pocari Sweat mau rutin ngestock di rumah pas puasa biar
puasaku raffi & rafathar tahan seharian
3. kandungannya tuh mirip cairan tubuh kita sendiri lho..
Wacana II : Tissue Wipes Wipol
1. Moms Coba dong kalian info ke aku peralatan perang apa yg kalian bawa kalau mau
aktivitas di luar rumah?
2. cus buruan kalian juga belii
3. oh yaa Tissue wipes wipol disinfektan ini sudah ada di Alfamart jugaaa lohh!
Wacana di atas menunjukkan bahasa yang digunakan oleh Raffi Ahmad dan Nagita
Slavina bersifat komunikatif ditandai dengan kalimat seperti pertanyaan, ajakan, kalimat
informatif, dan kalimat kesan yang menunjukkan hubungan antara penulis dengan pembaca.
Dengan penggunaan bahasa informal, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memberikan nuansa yang
akrab dengan pembaca. Selain itu, pembaca juga dapat memahami maksud yang ingin
disampaikan oleh penulis secara jelas dan mudah karena dalam mengiklankan produk,
menggunakan bahasa yang komunikatif membuka peluang besar untuk mendapatkan perhatian
dari masyarakat.
1.

Kalimat Interjeksi
Norrick (2009:866) mengungkapkan bahwa interjeksi berfungsi sebagai penanda pragmatis.
Bentuk dari interjeksi sangat banyak dan beragam, salah satu faktornya adalah bahasa yang
digunakan dalam wacana yang telah tertulis. Pada wacana yang ditulis oleh Raffi Ahmad dan
Nagita Slavina, interjeksi dihadirkan berupa penekanan dalam kalimat, hal ini dilakukan oleh
penulis untuk membangun kepercayaan pembaca dengan apa yang telah dituliskannya. Dalam hal
ini, penulis menginginkan pembaca untuk tidak merasa ragu dengan penjelasan maupun
kelebihan produk yang diiklankan.
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Wacana I : Pocari Sweat
1. Yeayyy, happy banget kemarin sahur pertamaku sama Rafi kedatangan tamu orang
koreaaaaaaa
2. nahhh pasti kepokan kenapa harus minum….
3. yuk mulai kebiasaan baik….
Wacana II : Tissue Wipes Wipol
1. Jdi cus buruan kalian juga belii.
Pada wacana pertama mengandung interjeksi kepuasan yang ditandai dengan kata
‘yeayyy’. Berdasarkan konteks wacana, kata tersebut digunakan di awal untuk menunjukkan
nuansa bahagia yang dialami oleh penulis. Selain itu juga terdapat interjeksi ajakan berupa ‘yuk’
dan interjeksi simpulan yang berupa ‘nahhh’ yang dituliskan di awal paragraf/kalimat baru
sebagai penanda responsif atas penjelasan produk yang sebelumnya dituliskan. Sedangkan pada
wacana kedua terdapat interjeksi ajakan berupa ‘cus’. Pada wacana tersebut, ‘cus’ merupakan
sinonim dari ‘ayo’ atau ‘yuk’ yang memiliki makna mengajak pembaca untuk membeli produk
yang sedang diiklankan. Kedua wacana tersebut memiliki makna interjeksi berbeda-beda yang
dapat menggambarkan perasaan pembuat wacana.
1.

Pronomina Persona
Menurut Kusumanegara dkk (2016:12) analisis teks pada nilai relasional berdasarkan beberapa
aspek, dan salah satu diantaranya adalah pronomina persona. Pada wacana caption yang ditulis
Raffi dan Nagita, pronomina yang digunakan adalah pronomina persona jamak inklusif, yaitu
‘kita’. Berdasarkan data yang telah diperoleh, penggunaan pronomina ‘kita’ pada wacana,
memberikan nuansa bahwa penulis seolah-olah telah menggunakan produk yang diiklankan.
Wacana I : Pocari Sweat
1. Teruuss kita cerita cerita soal kebiasaan pas puasa …
2. … sehingga kita nggak cepat haus selama puasa.
Berdasarkan penggalan wacana di atas, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menggunakan
pronomina persona jamak inklusif yang ditandai dengan penulisan ‘kita’. Penggunaan ‘kita’ dapat
membuat pembaca merasa bahwa penulis menghadirkan dirinya bersama dengan orang-orang
yang disebutkan dalam wacana.

Dimensi Diskursif
Analisis praktik diskursif menurut Rukman (2016:285) menyatakan bahwa sebuah analisis teks dapat
dibuat dengan menganalisis terlebih dahulu hal apa yang terjadi sebelum teks tersebut dibuat, serta
perubahan apa saja yang ada pada teks tersebut saat proses pembuatan. Oleh karena itu, analisis ini
mencakup tentang bagaimana sebuah teks diterima oleh pembaca, dan dapat dilakukan dengan
menganalisis bagaimana menafsirkan teks tersebut.
Wacana I : Pocari Sweat
(1) Nahhh pasti kepokan kenapa harus minum Pocari Sweat saat sahur, Pocari Sweat
mengandung ion yang gampang diserap tubuh, sehingga kita nggak cepat harus selama
puasa.
Wacana II : Tissue Wipes Wipol
(1) … peralatan perang apa yg kalian bawa kalau mau aktivitas di luar rumah? Kalau aku ya
selalu bawa handsanitiser & tissue wipes disinfectant dari Wipol ini karena ini bisa bantu
mengdisinfeksi segala kuman dipermukaan benda yg sering dipegang2 orang dengan sekali
usap loh & packagingnya simple jadi enak di bawa kemana2, ...
Dimensi diskursif berdasarkan kedua wacana Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dibuat sesuai
dengan fenomena yang terjadi. Misalnya, wacana Pocari Sweat yang dibuat ketika bulan Ramadhan untuk
menjaga ion tubuh saat puasa. Lalu pada tissue wipes Wipol, pebisnis juga berusaha menyesuaikan
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produk sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di seluruh dunia, yaitu penyebaran virus Covid-19.
Momen adanya pandemi yang mengharuskan masyarakat menjaga hidup bersih digunakan oleh Raffi
Ahmad dan Nagita Slavina guna menarik perhatian masyarakat dalam menjaga kebersihan ketika ada di
luar rumah. Tissue wipes Wipol berguna untuk mendesinfektan bakteri maupun virus yang ada di sekitar.
Oleh karena itu, pebisnis menggunakan pandemi Covid-19 untuk mempromosikan produk tissue wipes
tersebut.
Dimensi Sosial
Menurut Nugroho (2012:67) dimensi sosial pada analisis wacana kritis merupakan konteks sosial yang
ada pada luar media dan mempengaruhi munculnya wacana. Sehingga dimensi sosial ini yang akan
menentukan bagaimana teks diproduksi dan bagaimana teks dipahami oleh masyarakat.
Dalam wacana tersebut, dapat diidentifikasi bahwa Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selalu
mengiklankan produk dengan penulisan yang mengandung unsur dimensi sosial terkecil, yaitu keluarga.
Dengan didukung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang bernotabene sebagai pasangan suami istri yang
bahagia, secara tidak langsung membuat masyarakat menyukai citra tersebut, sehingga dapat
meningkatkan ketertarikan dari semua kalangan masyarakat dari tua hingga muda untuk membeli produk
yang mereka iklankan, atau sekadar menyukai setiap tulisan dan unggahan tentang keluarga Raffi Ahmad
dan Nagita Slavina.
Dalam mengiklankan sebuah produk, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membentuk persepsi
masyarakat terhadap produk. Misalnya pada Pocari Sweat mereka memberikan persepsi bahwa minuman
Pocari Sweat adalah minuman yang mirip dengan cairan tubuh sehingga mudah untuk diserap tubuh.
Selain itu, minuman tersebut dapat membuat daya tahan tubuh tetap terjaga saat puasa selama seharian
karena kandungannya yang mirip cairan tubuh.
Sedangkan pada wacana tissue wipes Wipol Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjelaskan bahwa
menggunakan tissue wipes Wipol hanya dengan sekali usap dapat membunuh kuman maupun bakteri
yang ada di sekitar. Dengan kemasannya yang mudah dibawa kemana-mana, penulis menunjukkan bahwa
dengan produk tersebut, orang yang memiliki kesibukan dan tidak sempat memperhatikan kesterilan
dirinya dan lingkungan sekitarnya pun masih dapat menggunakan produk tersebut dengan mudah dan
praktis.
Dengan memunculkan perspektif-perspektif baru kepada masyarakat, maka hal tersebut akan
semakin meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap produk sehingga dampak yang diperoleh pebisnis
adalah penjualan produk yang meningkat.
KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa strategi review produk yang dilakukan oleh
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terbagi menjadi 3 dimensi, antara lain analisis teks yang terdapat pada
dimensi teks, dimana dalam wacana yang dituliskan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menggunakan
bahasa yang komunikatif, interjeksi berupa kata “yeay, nah, yuk, dan cus” serta pronomina persona
“kita”. Dalam dimensi diskursif, caption Pocari Sweat dibuat dengan memanfaatkan momentum bulan
Ramadhan, dan caption tissue wipes Wipol dibuat bertepatan dengan maraknya pandemi virus Covid-19.
Pada dimensi sosial, terdapat aspek latar belakang dan dampak yang ditimbulkan dari wacana, latar
belakang dari penulisan wacana tersebut adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menggunakan dimensi
sosial terkecilnya, yaitu keluarga. Sedangkan dampak sosialnya adalah penulisan wacana yang
menggunakan unsur keluarga itu, akan lebih mudah diterima oleh pembaca dari seluruh kalangan. Selain
itu, Raffi dan Nagita juga membangun perspektif masyarakat terhadap produk yang diiklankan, dengan
menunjukkan kelebihan dari produk tersebut.
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ABSTRACT
Ci is the most favorite prefix found in many place names in Serang, Banten Province. Etymologically, ci is
derived from the word cai, which means water or something related to or similar to water. This paper is
aimed to investigate the toponymic pattern in Banten province and the lexical meaning of each place
name begins with ci. For many years, the use of ci on place names has become the latest trend in the
Banten toponymic system. Because a place name usually contains information about the history of the
people, migration, and identity, the meaning of place names becomes important for the people who live in
that place. This paper explains the lexical meaning of nama kelurahan or sub-district names in Banten.
This study uses a qualitative approach by applying toponymy theories from a linguistics perspective. 1565
names are the source of data but only 224 names (with prefix ci-) are analyzed by using linguistic
theories. Results show that the literal meaning of 224 place names begin with ci can be classified into 8
categories (plant-names or floranyms, animal names/faunanyms, colors, hydronyms, food-names,
adjectives, activities/verbs, and sea transportation). Meanwhile, the pattern of toponymic systems in
Banten province can be formulated as (1) ci + x, (2) ci + (a) + x, and (3) ci + x + (a).
Keywords: Toponymy of Serang, sub-district names, lexical meaning
INTRODUCTION
This paper aims to find the literal meaning of place names and all toponymic patterns in Banten province.
The observation was made due to data collection and the result of this observation shows that many place
names in Banten province begin with ci; originally derived from a Sundanese word that means water or
something related to water (Rigg, 1862). In some districts, like Lebak and Pandeglang, ci is the most
popular word used in naming a place e.g. Cidadap, Ciakar, Cibeureum, Ciherang, Cimoyan, Cibadak,
Cigeulis, etc. Over the years, the use of ci as a place name forms an interesting pattern in the toponymic
system of Indonesia, especially in Banten, one of the young provinces in the Republic of Indonesia.
Banten is situated in the very west of Java Island. Formerly, Banten was a part of the province of West
Java. However, in 2000, it was separated and made into a new province named Banten province. From the
massive use of the word ci as place names, it can be seen that a place name could bring much information
and also history from the past to the future. It reflects and relates the Sundanese people in the past with
those who live in the present. But, is there any distinction between the uses of ci in the Banten area with
other provinces? The researchers try to find the answer through this research.
The study of place names has a very broad scope. The study of place names or toponymy
(Toponomastics/Toponymy) can be viewed from various points of view e.g. history, philosophy,
linguistics, anthropology, sociolinguistics, and psycholinguistics. Toponymy is an onomastics
sub-discipline that discusses the development, origin, and distribution of topographical geographic names
(Perdana, 2019). The role of toponymy is very important in people's lives, especially in the fields of
cartography, geography, history, and language. Toponymy can help reveal various things about the
movement or movement of a group of people from time to time. Toponym can also be used as a tool to
see patterns of cultural exchange in different periods (Tichelaar, 2002).
Toponyms are the linguistic signs of a natural language denoting certain fragments of topographic
space (Urazmetova & Shamsutdinova, 2017). These linguistic signs form a system, called a toponymic
system, which is artificially contractual. Toponyms are also a kind of repositories of political, social, and
cultural views of the society which display certain language trends and peculiarities of word-formation.
Toponyms make up a significant part of the lexical fund of the language. According to Gelling (2000),
place names are an important part of our geographical and cultural environment. They identify
geographical entities of different kinds and represent irreplaceable cultural values of vital significance to
the people's sense of well-being and feeling at home. Therefore, place names are of major social
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importance. Society must also bear the responsibility for taking care of the place-name heritage. The
function of the place-name is to preserve the cultural heritage and protect them in a rapidly changing
society.
Gelling (2000) classifies toponymy according to these principles:
1. Parametric characteristics of an object.
2. Ontological characteristics of an object.
3. Type of toponymic basis.
4. Etymological characteristics of place names.
5. Motivational characteristics of place names.
6. Chronological characteristics of place names.
7. Structural characteristics of toponyms.
8. Toponymic polysemy.
9. Degree of toponymic nomination.
10. Variety of toponymic nominations.
11. Localization of an object.
Toponyms represent language units denoting elements of the topographic environment. Place
names have a complicated and multidimensional nature, which should be taken into account while
classifying them. Place names act as mnemonic devices, embodying histories, spiritual and environmental
knowledge, and traditional teachings (UNCSGN, 2002). In Banten, most of the place names could equally
well be Sundanese or Javanese in origin. For some names, the sources used to give only one of the
languages, but as Gelling (2000: 115) has noted, the similarities between vocabularies of the languages
make it often very difficult to decide whether a name is wholly Sundanese or Javanese.
Etymologically, ci comes from the word cai which means water or something related to water. In
A Dictionary of the Sunda Language (Rigg, 1862), Chai was described as (1) water; abbreviated into Chi,
means a river, and as such is placed before the proper names of rivers as Chidurian, Chidani; (2) Chi, a
contraction of the word Chai, water or river; (3) As Chi it is used in composition and prefixed to the
names of rivers, as Chidani, Chidurian. From these descriptions, we know that chi can function as a prefix
when it is attached to another word to form a place name.
Since place names generally contain important information in the form of history, migration, and
the identity of the people, the meaning of each name becomes important for those who live there. The
naming system in Banten province is very unique. There are 1565 kelurahan or sub-districts in Banten
while 224 of the names use ci as the prefix. As an example, Cinangka, a kelurahan or sub district which is
located in the district of Serang, is derived from the word ci and nangka. This place-name can be analyzed
firstly from its morphology aspect: ci + nangka. Both are free morphemes, ci functions as a prefix (Rigg,
1862) while nangka is a noun. Next, cinangka can be analyzed based on its semantic aspect by checking
its literal meaning through a dictionary. Both Sundanese and Javanese people have been familiar with the
meaning of nangka. In Rigg (1862), nangka or the Jack tree, Artocarpus iutegrifolia, belongs to the
family of Urticeae. People are also familiar with Nangka-beurit; a variety of the Jack fruit which is long
and round. Jack fruits can be found everywhere in the mountains. After analyzing this name we can
conclude that the area was named after the fruit, nangka, or jackfruit. So this is the first toponymic pattern
found in Banten province and we can put this place-name into groups or categories. We can
classify cinangka into floranym. Floranim is all names that have a correlation or relate to flora, plants, or
fruits. The following is a table that shows us the number of districts and sub-districts in Banten province
(Source: bantenprov.go.id).
Table 1. List of Sub-Districts/Villages Names Begin with Ci
No
1
2
3
4
5

District

City

Districts/Cities

Districts

Sub-districts/villages

Serang
Tangerang
Lebak
Pandeglang
Tangerang

29
29
28
35
13

326
274
346
352
104
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Cilegon
Tangerang Selatan
Serang
Total
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8
7
6
155

43
54
66
1565

5
5
7
224

The table above shows that there are 155 districts and 1565 sub-districts and villages in Banten
province. Generally, all districts in Banten have places that begin with ci. This trend can be found in most
of the Banten area but, according to data, place-name beginning with ci is highly dominant in the district
of Lebak (89 kelurahan). In contrast, the use of ci in big cities, like Tangerang Selatan and Cilegon, is
decreasing. The following map shows the widespread use of ci as a prefix on place names.

Picture 1. Ci on place names in Banten province
The element of ci on place names can be caused by the influence of the Sundanese language. It is
known that once, Banten was a part of the West Java province. Because of this reason, almost all of the
Banten area follow the toponymic system of West Java. However, the conditions of Banten people are
different. The people who live in Banten are not only Sundanese, we can find many Javanese people
inside Banten, especially those in the city center that is nearer to DKI Jakarta, the capital city of
Indonesia. This position influences the name of places. We can check the map above that shows the
spread of place names begin with ci. The map shows place names begin with ci are dominated in the
south area of Banten, mostly in Lebak and Pandeglang since the two of the areas are dominated by
Sundanese speakers. On contrary, the use of ci in the north area is less. It occurs since the north area of
Banten is where most of the speakers are Java-Banten Dialect (Suharsih, 2019).
RESEARCH METHOD
This research aims to investigate the lexical meaning of every place-name begin with ci while the findings
will guide us to the original toponymic pattern of Banten province. Research is based on
1565 kelurahan (sub-districts) and villages’ names, while 224 names among them are identified as
place-names begin with ci. Names were taken from the list of Kodepos published by the post office. 1565
names are the source of data but only 224 names (with prefix ci-) are analyzed by using linguistic
theories. This research uses a qualitative approach. The methodology includes the methods of descriptive
analysis, which consists of collecting and systematizing the collected facts, in their logical comprehension
and identification of specific patterns. A taxonomic method as a variant of the descriptive method is used
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for the categorization of toponymic units into certain classes and subclasses. Since place-name is a
linguistic product built up by words, the analysis of every place-name involves semantic and historical
aspects. The researchers analyze not only the words and how they are combined as names, but the
analysis also focuses on their lexical meaning. The lexical meaning of each name was collected by using
the dictionary as the reference. Here the researchers use the library research method in collecting the
meaning of every name. At the end of the process, all names were categorized based on their meaning to
find the toponymy pattern of Banten province.
ANALYSIS
A name is a unit of language. The meaning of a name can be found by analyzing the etymology and the
meaning of the name (Durkin, 2009). In the etymology approach, analyzing the process of a name
forming is used to find the root, history, and origin of the name. Besides, the cultural tradition of an ethnic
group can be explained through name (Sibarani, 2004). Based on the analysis, the literal meaning of 224
place-names, which reflect the nature of the toponymic system in Banten, can be classified as; (1)
plant-names or floranyms, (2) animal names/faunanyms, (3) colors, (4) hydronyms, (5) food-names, (6)
adjectives, (7) activities/verbs, and (8) sea transportation. The explanation is as follows:
1. Plant-names or floranyms
From 224 data, 45 place names correlate with plants or flowers (the list can be seen below). However,
the lexical meaning of these 45 place names can be categorized into fruits/trees, herbs, and flowers.
a. Fruits/Vegetables: Cikandondong, Cikadu, Cibuah, Cijeruk, Cinangka, Cipare, Cipete, Cipete,
Cikadu, Cihuni, Cijeruk, Cijengkol.
b. Trees/Herbs: Citangkil, Ciladaeun, Ciakar, Cicaringin, Cikaret, Cisereh, Cipinang, Cisalam,
Ciawi.
c. Flowers: Cibungur, Cimayang, Cibungur, Cisoka, Cibungur, Cidadap.
The analysis of Cikadu is started from its morphemes. Cikadu is derived from ci and kadu (ci + kadu).
Sundanese or Javanese people have been familiar with the meaning of kadu; durian, a fruit (Rigg,
1862).
2. Animal-names or faunanyms
Fourteen place names correlate to animals or fauna. Cikotok, Cibadak, Cikamunding, Cikuya,
Cibadak, Cikuya, Cimanuk, Cibadak, Cikalong, Ciwedus, Cirangkong, Ciodeng, Cimaung, Cibetok are
the examples. Cikamunding is derived from ci + ka + munding while munding means buffalo.
Sundanese people have been familiar with buffalo or kĕbo. ‘Ka’ which is inserted in the name
functions as a preposition. It might be related to the place where the animals usually take a bath or
kubangan. From the name Cikamunding which means ‘water of buffalo’, the writers found that
‘buffalo’ is one of the important animals in Banten province. These animals may help farmers in
plowing rice fields. Besides, buffaloes are also served as a meal rabeg when Ied lebaran or other
festivals are held.
3. Colors
Fourteen place names denote to colors; Cibereum, Cibodas, Cikoneng, Cibodas, Cibodas biru,
Cibeureum, Cibodas, Ciwarna, Cigelam, Ciherang, Ciherang. As the example, Cikoneng, derived
from the word 'ci’+ ‘koneng’ while koneng means yellow. We assume that the name koneng refers to
the color of the water that looks yellowish.
4. Hydronyms
Nine place names refer to hydronyms: Cipayung, Cihujan, Cipayung, Ciminyak, Cikedung, Cisaat,
Citeluk, Ciwaduk, and Cisitu. As the example, cihujan derived from ci + hujan. Cihujan means rain or
air hujan.
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5. Food-names
Two place names belong to this category; Cigemblong and Cisangu. Both refer to food made from
rice. These foods proved that, for most Banten people, consuming rice is a must; it functions as a
staple food. Another example is the name cigemblong. Morphologically, this name is derived from
‘ci’+’gemblong’. Gemblong is a traditional food made from rice served with sugar.
Besides, cisangu also refers to ‘rice’ since the word sangu means rice. Sang'u; boiled rice (Rigg,
1862). As cisangu and cigemblong have similar references, these names show us that Banten is an
agricultural area for many years.
6. Adjectives
Fifteen names are found as adjective; Ciherang, Ciherang, Cibarani, Cipanas, Cimanis, Ciabarani,
Ciherang, Cigeulis, Ciherang, Cidikit, Cigandeng, Cigoong, Ciherangjaya, Cikate, and Cipaeh. The
name cipaeh is derived from ‘ci’ + ‘paeh”. Paeh means dead. We assumed that the word Cipaeh
relates to ‘the water was not being used anymore/the water was dry’.
7. Activities or verbs
From the list of names, we found only one name that relates to this criterion; Cimoyan. It is derived
from ci + moyan. Moyan in Sundanese means sun-bathing or panas-panasan. This literal meaning
refers to human activities. It relates to the Serang people’s routine; they are used to sit out directly in
the sunlight each morning around 8 to 10 a.m. This activity is due to a healthy purpose, to keep their
body fit night and day.
8. Sea transportation
One name that relates to transportation is Ciparahu (ci + parahu). Parahu means boat, wooden
boat. Ciparahu is located in Cihara, the district of Lebak. Geographically, this place directly faces the
sea in the south of Banten province. In this area, most of the people work as fishermen who own boats.
Boats are used to catch fish in the middle of the ocean. That is why the place is known as Ciparahu.
After analyzing the lexical meaning of ci place names, three toponymic patterns of Banten
province are formulated as below;
ci + X
ci + (a) + X
ci + X + (a)

…………………. (1)
…………………. (2)
…………………. (3)

Most place names follow this classic pattern (1): ci + X. In Rigg (1862), ci is used in composition
and prefixed to the names of rivers, as Chidani, Chidurian, etc. From that explanation, we conclude that
ci has a function as a prefix when attached to another word (variable X) to form a place name. 213 place
names belong to this pattern or 95% of the total sum. However, only 5 names apply the second pattern: ci
+ (a) + X, while (a) can be a preposition as in Cikamunding, Cimangeunteung, Cimanyangray, Cikatapis,
Cipalabuh. Besides, there are 6 place names belong to the 3rd pattern: ci + X + (a). Variable (a) can be a
substitution of preposition as in Ciladaeun, Cikumbueun, Cilangkahan, Citepuseun Ciseureuheun,
Cikaduen.
From the analysis of lexical meaning and toponymic patterns above, it is clear that place names
are important to society. One reason is that place-names have their meaning and power that indicates the
cultural background of the name bearer. This research aims to investigate the lexical meaning of every
place name begin with ci, and find the original toponymic pattern of Banten province. The lexical
meaning of place names in Banten province can be seen below:
Table 2. Lexical Meaning Categories of Place Names Begin with Ci
Categories

%

plant-names or floranyms
animal names/faunanyms
Colors
Hydronyms
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food-names
Adjectives
activities/verbs
sea transportation

1
6,7
0,4
0,4

Data shows a significant result that 45 place names or 20,1% relate to floranyms. There are three
categories of floranyms in the Banten toponymic system; 12 names belong to Fruits/Vegetables, nine
names belong to Trees/Herbs, and six names belong to Flowers. It shows us that the reference of names is
very close to the life of Banten people.
This research proves that the study of names discusses scientific investigations about the origin,
age, meaning, development, and geographical distribution. It relates to what Tichelaar (2002) says that
each name contains very ancient language elements while the elements contain various information about
the history of human settlements, activities of the population, and economic development. The language
elements of Sundanese are involved in creating a name, also the use of prefix ci and preposition ka in a
name. The element of language consists of semantics and morphology aspects. It relates to Tichelaar’s
theory stated that in general, names begin as a group of semantic units.
CONCLUSION
The significant result of lexical meaning shows that 20,1% of total data of place names begin
with ci relate to the floranyms. Most plant names (fruits/vegetables, herbs/trees, and flowers) can be
found easily in the Banten area. This finding shows that Banten people, from time to time, already see
nature as the basis of their life. They eat food directly from the field and run their life from nature. In
short, Banten people genuinely depend on natural resources. They also use plants or herbs as medicine.
The reflection of natural resources can be seen in the place names.
In studying names, the pattern and process of creating names and even their connotations are also
considered. When a name is added to an object, the language used in that name will greatly influence the
form and its meaning. From 224 place names begin with ci, all names are originally from Sundanese.
There are 3 patterns of Banten toponymic system: (1) ci + x, (2) ci + (a) + x, and (3) ci + x + (a). In
conclusion, the name study cannot be separated from cultural research, which is certainly related to the
culture of the people who live in the place. Toponymy is not only related to the semantics and
morphology of words. It also relates to the culture and motivation behind the choice of a name. The
meaning of a name is comprehensive, including the origin, geography, socio-cultural values, and
religions. The values contained in a society will be seen in the form of naming and reflected in the
people's behavior.
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KEBEBASAN BERPENDAPAT BERALIH UJARAN KEBENCIAN:
KAJIAN MAKNA KONOTASI UJARAN KEBENCIAN
KEPADA PENGGEMAR K-POP DI TWITTER
Rd. Putri Annida Qisti
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
putriaqisty@gmail.com
ABSTRAK
Banyak orang menggunakan twitter sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat atau mengkritik
suatu hal. Namun tidak jarang, netizen twitter salah kaprah dalam menginterpretasi konsep kebebasan
berpendapat yang pada akhirnya menggiring kepada komentar kebencian, salah satunya mengkritik
penggemar K-Pop. Kebanyakan masyarakat Indonesia memandang sebelah mata terhadap penggemar
K-Pop. Sehingga, konsep kebebasan berpendapat berubah menjadi meluapkan emosi, menyebar berita
hoax, sampai menghina dan menjatuhkan orang lain. Makna konotasi diduga sering digunakan netizen
twitter untuk mengkritik penggemar K-Pop, tetapi lebih menonjolkan unsur-unsur ujaran kebencian. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk konotasi ujaran kebencian yang
mengakibatkan disfemisme serta tinjauannya dalam pandangan pragmatik. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari unggahan netizen twitter jangka
waktu Januari-Maret 2021 yang diduga bermuatan komentar kebencian. Berdasarkan analisis, bentuk
ujaran kebencian kepada penggemar K-Pop memiliki makna konotasi negatif seperti kata kasar, kotor,
dan tabu yang memiliki tujuan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang
tidak menyenangkan, serta provokasi atau menghasut. Dampak penggunaan konotasi dalam ujaran
kebencian mengakibatkan disfemisme tipe remodelling, akronim, pernyataan tersembunyi dan substitute.
Kata Kunci: makna konotasi, disfemisme, tindak tutur, ujaran kebencian, penggemar K-Pop
PENDAHULUAN
Platform twitter menjadi salah satu media sosial yang mewadahi kebebasan berpendapat. Setiap orang
memiliki hak untuk menyampaikan pendapat bahkan ada undang-undang yang telah mengatur kebebasan
berpendapat. Diberlakukannya undang-undang tersebut, diharapkan dapat menuntun masyarakat
pengguna sosial media agar mampu menjaga sikap dalam bertutur di dunia maya. Namun, tidak jarang
masyarakat, khususnya para pengguna media sosial twitter, salah kaprah dalam menginterpretasi konsep
kebebasan berpendapat. Banyak orang yang menggunakan platform twitter sebagai sarana untuk
mengemukakan pendapat atau mengkritik suatu hal namun pada akhirnya menggiring kepada komentar
kebencian, salah satunya mengkritik penggemar K-Pop. Dilansir dari situs kompasiana.com, K-Pop
merupakan bagian dari kultur pop yang menambahkan bahasa Korea sebagai lirik lagunya dan
menghasilkan sebuah genre musik baru yaitu K-Pop atau Korean Pop (Pramesti, 2019). Bagi anak muda
di Indonesia, K-Pop bukan merupakan sebuah hal yang baru bahkan akhir-akhir ini genre musik K-Pop
mulai banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia. Namun, kebanyakan masyarakat Indonesia sering
memandang sebelah mata terhadap para penggemar K-Pop. Mereka menganggap bahwa dengan
menggemari genre musik K-Pop akan menghilangkan rasa nasionalisme terhadap negara. Sehingga,
ketika hendak mengkritik hal tersebut, konsep kebebasan berpendapat itu berubah menjadi meluapkan
emosi, menyebar berita hoax, sampai menghina dan menjatuhkan orang lain.
Selama rentang waktu Januari-Maret 2021, muncul isu-isu perundungan yang melibatkan artis
Korea dan tersebar di berbagai macam situs berita Indonesia. Twitter menjadi media sosial yang banyak
membahas isu hangat tersebut, salah satunya oleh penggemar artis Korea yang berada di Indonesia. Di
Indonesia, isu perundungan yang melibatkan artis Korea tersebut memicu pro dan kontra antara netizen
Indonesia (penggemar dan non penggemar). Oleh sebab itu, muncullah berbagai jenis komentar dan kritik
terhadap penggemar K-Pop, salah satunya komentar kebencian. Penggunaan konotasi diduga sering
digunakan para pengguna media sosial untuk mengkritik penggemar K-Pop, tetapi lebih menonjolkan
unsur-unsur ujaran kebencian. Konotasi merupakan ungkapan yang muncul dari pengetahuan
ensiklopedia berupa kosa kata atau frasa berasal dari pengalaman, keyakinan, dan praanggapan yang
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berkaitan dengan konteks di mana bahasa tersebut digunakan (Allan, 2001; Saifullah, 2018). Penggunaan
makna konotasi berdampak pada munculnya disfemisme. Disfemisme merupakan penggunaan kata atau
frasa yang memiliki konotasi bermuatan nilai-nilai tidak sopan dan tidak senonoh atau segala sesuatu
yang ditabukan sehingga menghasilkan makna baru yang berfungsi pada suatu kelompok masyarakat
tertentu (Allan, 2001; Hasnita, 2020; Saifullah, 2018). Selain mengakibatkan disfemisme, penggunaan
makna konotasi dalam ujaran kebencian berpengaruh juga terhadap fungsi tindak tutur. Setiap tuturan
baik verbal maupun nonverbal memiliki maksud dan tujuan tertentu yang pada dasarnya dalam
menggunakan bahasa merupakan sebuah bentuk tindakan. Oleh karena itu, tindak tutur berbahasa
dihasilkan dari sebuah kenyataan yang terjadi di lingkungan kehidupan manusia. Penggunaan konotasi
dalam tuturan kebencian yang mengakibatkan disfemisme merupakan sebuah wujud dari tindak tutur
berbahasa, karena makna konotasi tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk mengungkapkan nilai-nilai
tidak sopan, tidak senonoh, serta segala hal yang ditabukan. Bahkan, terdapat penggunaan konotasi yang
memiliki tujuan untuk menyinggung SARA. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Rangkuti, dkk. (2019) tentang tindak tutur ujaran kebencian di kawasan Batu Bara, Ibrahim, dkk. (2020)
tentang tindak tutur ujaran seorang komika Indonesia yang menyinggung SARA, serta Thamrin, dkk.
(2019) tentang tindak tutur ujaran kebencian yang berdelik hukum dalam media sosial (Ibrahim, Qura, &
Rahman, 2020; Rangkuti, Pratama, & Zulfan, 2019; Thamrin, Bachari, & Rusmana, 2019).
Makna konotasi dalam tuturan kebencian kepada penggemar K-Pop meliputi kata-kata kotor yang
bersifat tabu, memiliki potensi menyinggung, menghina, dan merendahkan suatu hal. Misalnya dalam
unggahan akun @jokerlucu: ava korea plastik anjing, unggahan tersebut menggunakan dua makna
konotasi yaitu ava korea dan plastik. Secara literal, kedua kosa kata tersebut memiliki makna leksikal
yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yakni ava korea merupakan sebuah foto profil akun
twitter yang berhubungan dengan negara korea, serta plastik merupakan bahan sintetis yang memiliki
banyak warna. Makna ava korea dan plastik tersebut akan memunculkan makna baru apabila digunakan
oleh sekelompok masyarakat yang membenci hal-hal berkaitan dengan K-Pop. Makna konotasi tersebut
muncul atas dasar untuk mengkritik, tetapi kritik tersebut beralih menjadi menyatakan suatu hal yang
tidak disukai sehingga tuturannya bermuatan kebencian. Berkaitan dengan bertutur/berbahasa, hal itu
tidak lepas dari konsep semantik dan pragmatik. Tentunya dua konsep tersebut akan berbeda dalam
penerapannya, tetapi tetap berkaitan. Cara untuk membedakannya yaitu dengan mengetahui makna
kalimat dan makna penutur, hal itu dapat ditentukan dengan mempertimbangkan dukungan kontekstual
(Saeed, 2016).
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan terkait kebebasan berpendapat yang beralih
menjadi ujaran kebencian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan makna konotasi
beserta dampaknya terhadap tipe disfemisme dan fungsi tindak tutur dalam ujaran kebencian kepada
penggemar K-Pop di platform Twitter.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian berupa unggahan status netizen
twitter yang bermuatan unsur-unsur kebencian. Sumber data diperoleh dari unggahan-unggahan status
twitter netizen selama rentang waktu Januari-Maret 2021. Tahapan penelitian terdiri dari enam langkah
berdasarkan gagasan Creswell (2016). Pertama, mempersiapkan data untuk dianalisis, pada tahap ini
peneliti mencari dan memilah data unggahan status twitter netizen yang diduga bermuatan unsur
kebencian dengan mengetikkan kata kunci kpopers Indonesia, ava korea, dan fans kpop pada fitur search
bar, setelah itu merinci keseluruhan data unggahan status twitter tersebut. Kedua, membangun dan
merefleksikan keseluruhan makna dari data bahasa. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi unggahan status
twitter yang bermuatan komentar kebencian dan tidak bermuatan komentar kebencian. Ketiga,
mengklasifikasikan dan mengkategorikan data dengan memberi label atau kode pada unggahan status
twitter yang menggunakan makna konotasi. Keempat, mendeskripsikan hasil temuan dengan merinci
keseluruhan data yang ditemukan dengan jelas dan lengkap. Kelima, mengaitkan hasil temuan dengan
teori besar (grounded theory) yaitu mendeskripsikan bagaimana proses penggunaan makna konotasi
dengan menerapkan teori segitiga makna yang digagas Ogden dan Richards (1923). Terakhir,
menginterpretasikan data dengan mengungkap esensi dan gagasan yang muncul dari hasil temuan. Dalam
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tahap ini peneliti mencari perbedaan dan perbandingan antara hasil penelitian dengan literatur dan teori
yang berkaitan dengan kajian makna konotasi dalam ujaran kebencian.
ANALISIS
Makna konotatif dari sebuah kata muncul ketika ketika memiliki kekuatan baik positif maupun negatif.
Dalam penyebutan suatu nama, kekuatan, jarak sosial, dan gender menjadi hal yang sangat berkaitan
dengan penggunaan konotasi (Saifullah, 2018, hlm. 71). Makna konotasi dapat bersifat netral apabila
tidak memiliki efek rasa negatif atau positif. Kekuatan negatif atau positif itulah yang menjadikan makna
konotasi dikatakan sebagai sebuah perlambang. Ogden dan Richard menyebutkan bahwa lambang atau
simbol merupakan sebuah pengarah, pengatur, dan perekam sebuah komunikasi (Ogden & Richards,
1923, hlm. 9). Hal itu berkaitan dengan pikiran dan suatu hal, atau yang sering disebut dengan referen.
Makna konotasi berlaku hanya pada sekelompok masyarakat tertentu. Hal tersebut dipengaruhi
oleh pandangan, nilai, dan norma dari masyarakat tersebut. Penggunaan makna konotasi sering ditemukan
dalam ujaran kebencian dengan tujuan merendahkan hal-hal yang tidak disukai. Dalam ujaran kebencian,
biasanya makna konotasi digunakan melalui simbol dengan nilai kekuatan yang negatif seperti menghina,
menyinggung, dan merendahkan seseorang atau suatu hal. Simbol tersebut dapat berupa verbal maupun
non-verbal. Penggunaan simbol dapat diinterpretasi sejalan dengan teori segitiga makna yang digagas
oleh Odgen dan Richard yang menghubungkan kata dengan pikiran kepada sebuah objek. Simbol,
reference, dan referent menjadi tiga konsep utama dalam menginterpretasi penggunaan makna konotasi
ujaran kebencian. Simbol mengacu pada kata-kata yang merujuk pada benda, orang, kejadian/peristiwa.
Reference merujuk pada arti leksikal. Referent merujuk pada sesuatu yang berada di luar otak manusia
dan berada di dunia dipengaruhi oleh konteks. Analisis makna konotasi berdasarkan tiga komponen yang
digagas Odgen dan Richards (1928) dipaparkan dalam tabel berikut ini.
Tabel 1. Analisis Makna Konotatif
No.

Simbol

Reference

Referent

1

ava korea

foto profil yang berkaitan dengan negara
Korea

penggemar K-Pop

2

Plastik

3
4
5
6
7
8

pemuja plastik
Bocil
Micin
Jibang
Alay
Kardus

9

biji kenari

10
11

Dikondomin
Pepek

bahan sintetis yang memiliki
macam-macam warna
orang yang memuja plastik
singkatan bocah cilik/kecil
Vetsin
singkatan jijik banget
singkatan anak layangan
Karton
pohon setinggi 30m/ burung bersuara
merdu
memakai kondom
taruhan antara dua orang

12

Asshole

terjemahan: pantat

artis K-Pop
penggemar K-Pop
penggemar K-pop
orang bodoh/tolol
penggemar K-Pop
Kampungan
manusia kardus
otak diibaratkan sebesar biji kenari
Dilindungi
kemaluan perempuan
tempat letak otaknya penggemar
K-Pop

Berikut ini merupakan paparan lebih jelas dari analisis makna konotasi dalam ujaran kebencian kepada
penggemar K-Pop di platform Twitter.
1. Makna ava korea
Makna ava korea dalam unggahan komentar kebencian tidak memiliki efek rasa negatif seperti
merendahkan hal yang tidak disukai. Secara leksikal, ava korea memiliki arti foto profil yang berkaitan
dengan negara Korea. Dalam konteks komentar kebencian, istilah ava korea sering digunakan untuk
menyebut penggemar K-Pop oleh masyarakat yang membenci hal berkaitan dengan negara Korea. Secara
umum, biasanya akun penggemar K-Pop menggunakan foto profil yang berkaitan dengan negara Korea
misalnya idola K-Pop. Sehingga, setiap akun yang menggunakan foto profil idola K-Pop merupakan
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penggemar K-Pop. Namun, pada kenyataannya tidak semua penggemar K-Pop menggunakan foto profil
idolanya. Sehingga, penggunaan istilah ava korea hanya berlaku dan berfungsi pada sekelompok
masyarakat tertentu.
2. Makna plastik
Dalam ujaran kebencian, istilah plastik menjadi suatu hal yang dapat menyinggung dan merendahkan
penggemar K-Pop. Secara leksikal istilah plastik memiliki arti bahan sintetis yang memiliki
bermacam-macam warna. Hal tersebut dapat memiliki arti yang berbeda ketika berkaitan dengan
penggemar K-Pop. Istilah plastik dalam ujaran kebencian dikonsepkan sebagai artis dari negara Korea
yang selalu dianggap melakukan operasi plastik. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Korea
melakukan operasi plastik. Sehingga makna konotasi tersebut hanya berlaku pada sekelompok masyarakat
tertentu.
3. Makna bocil
Secara leksikal, istilah bocil merupakan singkatan dari bocah kecil. Dalam konteks ujaran kebencian
kepada penggemar K-Pop, istilah bocil dikonsepkan sebagai penggemar K-Pop yang bau tengik dan
memiliki perilaku seperti anak kecil.
4. Makna micin
Istilah micin memiliki arti sebuah bumbu penyedap rasa atau yang sering disebut dengan vetsin.
Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa penyebab seseorang menjadi bodoh/tolol akibat terlalu
banyak mengonsumsi vetsin. Oleh sebab itu, dalam konteks ujaran kebencian, istilah micin digunakan
untuk memberikan konotasi negatif kepada penggemar K-Pop bahwa otak mereka bodoh/tolol.
5. Makna jibang
Istilah jibang merupakan singkatan dari jijik banget. Istilah tersebut digunakan untuk memberikan
konotasi negatif seperti kepada para penggemar K-Pop karena menganggap bahwa bahwa mereka jijik,
kotor, dan keji.
6. Makna alay
Istilah alay merupakan singkatan dari anak layangan. Dalam konteks ujaran kebencian, istilah alay
digunakan untuk menyebut penggemar K-Pop yang kampungan (tidak terdidik, kurang ajar). Makna
konotasi negatif muncul sebagai efek merendahkan hal yang tidak disukai. Komunitas masyarakat
tertentu menganggap bahwa penggemar K-Pop merupakan sekelompok penggemar yang kampungan.
7. Makna kardus
Secara leksikal, istilah kardus memiliki makna sebuah karton yang biasanya berbentuk kotak. Namun,
dalam konteks ujaran kebencian istilah kardus tersebut merujuk pada manusia kardus yang berarti
manusia yang kehilangan kemanusiaannya (dalam hal yang bersifat negatif). Sehingga, sekelompok
masyarakat menganggap bahwa penggemar K-Pop dikonsepkan sebagai manusia kardus.
8. Makna biji kenari
Secara leksikal, istilah biji kenari memiliki makna biji dari pohon setinggi 30 meter yang bijinya dapat
dibuat minyak. Dari segi bentuk biji kenari merupakan biji yang berukutan kecil. Sehingga dalam konteks
ujaran kebencian, biji kenari merujuk kepada bentuk otak seseorang yang berukuran kecil seperti biji
kenari. Oleh sebab itu, makna konotasi negatif tersebut digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk
menyebut penggemar K-Pop yang otaknya diibaratkan sebesar biji kenari.
9. Makna dikondomin
Secara leksikal, istilah kondom memiliki makna sebuah alat kontrasepsi yang terbuat dari karet
digunakan pada alat kelamin laki-laki. Secara gramatikal, dikondomin memiliki makna memakai kondom.
Istilah tersebut menjadi sebuah konotasi negatif dalam konteks unggahan akun twitter @AESTETICA_
yakni, “itu jisoo apa k*nt*l sih pake acara diprotect segala wkwkw bayangin jisoo dikondomin”. Istilah
dikondomin dalam konteks tersebut merujuk pada makna dilindungi. Makna kontekstual yang muncul
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dari unggahan tersebut bermuatan menghina dan merendahkan seserong dengan membuat makna baru
dari istilah dilindungi.
10. Makna pepek
Secara leksikal, istilah pepek memiliki dua makna yaitu taruhan antara dua orang dan alat kemaluan
perempuan. Dalam unggahan akun @indosiyar yakni “belum siap bersosial media kok dikasih HP, bikin
emosi aja kelen ava korea k*nt*l, copar caper copar caper lobang pepek mamak kelen sebesar gelas”,
istilah pepek merujuk pada kemaluan perempuan. Sehingga menimbulkan konotasi negatif karena
menghina, menyinggun, dan merendahkan seseorang, dalam konteks tersebut khususnya penggemar
K-Pop.
11. Makna asshole
Istilah asshole memiliki arti pantat. Dalam konteks ujaran kebencian, istilah tersebut memunculkan istilah
konotasi negatif yaitu penurunan kelas dengan menjuluki bagian tubuh manusia tertentu. Istilah asshole
dalam unggahan akun @GakGendeng yakni “netizen indo yang pake ava korea… gobloknya minta
ampun sampe pemeran pelakor artis korea diserang juga… itu cuma akting goblok!!! Bisa bedain akting
sama real gk? Kpopers otaknya di assh*le” merujuk pada otak penggemar K-Pop yang disetarakan
dengan anggota tubuh manusia yaitu pantat.
Analisis Tipe Disfemisme
Penggunaan makna konotasi dapat menyebabkan munculnya disfemisme. Disfemisme merupakan makna
sebenarnya dari sebuah kata kemudian menjadi makna yang lebih buruk, misalnya kata kotor yang
menjadi tabu (Saifullah, 2018, hlm. 73). Disfemisme dapat berbentuk kata maupun frasa. Ungkapan tabu
merupakan sekumpulan kata yang memiliki potensi untuk menyinggung, mengejutkan, serta tidak
senonoh apabila digunakan dalam sebuah konteks tertentu (Allan, 2001, hlm. 148).
Berdasarkan hasil temuan, terdapat empat tipe disfemisme yang muncul akibat dari penggunaan
makna konotasi yaitu remodeling, akronim, substitute, dan pernyataan tersembunyi. Remodelling atau
pemodelan baru merupakan tipe disfemisme yang menerapkan konsep modifikasi terhadap kosa kata
sehingga menghasilkan sebuah model yang baru. Akronim merupakan tipe disfemisme yang
menghasilkan kosa kata dalam bentuk singkatan atau akronim. Substitute merupakan tipe disfemisme
dengan menyubstitusikan kata ganti lain menggunakan penggambaran. Understatements atau pernyataan
tersembunyi merupakan tipe disfemisme uang menggunakan ungkapan kata ganti untuk membuat sebuah
hal yang luar bisa menjadi hal yang sepele (Saifullah, 2018, hlm. 78-81). Hasil temuan makna konotasi
yang mengakibatkan disfemisme dipaparkan dalam tabel berikut ini.
Tabel 2. Analisis Tipe Disfemisme
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Simbol
ava korea
Plastik
pemuja plastik
Bocil
Micin
Jibang
Alay
kardus
biji kenari
dikondomin
Pepek
asshole

Tipe Disfemisme
Remodelling
pernyataan tersembunyi
pernyataan tersembunyi
Akronim
Substitute
Akronim
Akronim
Substitute
Substitute
pernyataan tersembunyi
pernyataan tersembunyi
pernyataan tersembunyi

Analisis Tindak Tutur Ilokusioner Ujaran Kebencian
Bentuk kebahasaan sering kali disoroti dalam pemberian informasi. Ketika seseorang memahami bentuk
bahasanya, maka memahami juga maksud pesan yang ingin disampaikan (Aminuddin, 2015, hlm. 42).
Namun, pada dasarnya, penggunaan bahasa tidak akan terlepas dari sebuah tindakan (Bachari & Juansah,
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2017, hlm. 15). Hal tersebut berkaitan dengan tindak tutur berbahasa, salah satunya adalah tindak tutur
ilokusi. Searle menyebut ilokusioner sebagai sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu dan memiliki
fungsi tertentu. Ilokusioner juga merupakan sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu. Searle membagi
fungsi tindak tutur menjadi lima bentuk yakni, asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif (Bachari
& Juansah, 2017, hlm. 55).
Berdasarkan hasil temuan, terdapat 29 tuturan kebencian yang memiliki fungsi asertif, 12 tuturan
kebencian yang memiliki fungsi direktif, dan 9 tuturan kebencian yang memiliki fungsi ekspresif, serta
tidak ditemukan tuturan kebencian yang memiliki fungsi deklaratif dan komisif. Hasil temuan dipaparkan
dalam tabel berikut ini.
Tabel 3. Analisis Fungsi Tindak Tutur Ilokusioner
Jumlah tuturan
Persentase

Asertif
29
48.3%

Direktif
12
20%

Ekspresif
9
15%

Komisif
0
0%

Deklaratif
0
0%

Seluruh tuturan kebencian dalam data yang ditemukan merupakan sebuah pernyataan (asertif),
kritik, permintaan, dan perintah (direktif), serta sikap dan sudut pandang (ekspresif) sekelompok
masyarakat terhadap penggemar K-Pop. Sebagian besar kelompok masyarakat tersebut menggunakan
istilah yang mengandung makna konotasi untuk merendahkan apa yang tidak disukainya. Sehingga,
apabila dikaitkan dengan konteks ujaran kebencian, tuturan tersebut memiliki potensi menyinggung,
merendahkan, menghina kelompok penggemar K-Pop, hingga menyinggung SARA.
Pembahasan
Berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi, makna konotasi merupakan simbol yang menggunakan
referen (makna leksikal) dan referent (merujuk kepada sebuah hal di luar pikiran manusia yang berkaitan
dengan konteks) untuk memunculkan makna baru yang cenderung terjadi di sekitarnya serta
menghasilkan kekuatan negatif atau positif (Makmun, 2017; Nurpadillah, 2017; Rababah, 2020). Data
bahasa yang dikumpulkan bersifat virtual yakni data yang bersumber dari dunia maya, sehingga
penggunaan media sangat berpengaruh terhadap bahasa yang digunakan. Sejalan dengan gagasan Herring
dan Androutsopoulos tentang Computer-Mediated Discourse (CMD), komunikasi melalui bahasa dapat
terjadi dalam ruang digital melibatkan konteks sosial budaya (Herring & Androutsopoulos, 2015). Dalam
CMD, pemilihan, frekuensi, dan pendistribusian kata dapat menunjukkan sikap dan karakter komunikator.
Pada data yang menggunakan istilah ava korea misalnya, “Tapi emang bener sih avkor goblok2, Ava
korea plastik anjing, Ava korea emg bloon sih pantes diketawain”, hanya digunakan ketika seseorang
berinteraksi di dunia virtual dan tidak digunakan pada saat berinteraksi langsung (face-to-face). Karena
istilah ava memiliki makna sebuah foto profil yang digunakan pada akun media sosial. Hal lain, misalnya
penggunaan istilah plastik pada data “Ava korea= your argument is not acceptable, indonesia kekorea
koreaan, orang korea kebarat baratan. Kapan insyaf ini para pemuja plastik”. Istilah plastik tersebut
memberikan efek stereotip buruk terhadap hal yang berkaitan dengan negara Korea, misalnya masyarakat
Korea yang selalu dianggap melakukan operasi plastik. Sehingga, masyarakat Indonesia menyebut
orang-orang Korea dengan manusia plastik. Bandingkan dua kalimat berikut ini.
A: ngefans sama artis Korea secara berlebihan, mana nasionalismenya?
B: Indonesia kekorea-koreaan, orang korea kebarat-baratan. Kapan insyaf ini para pemuja
plastik
Kedua data tersebut sama-sama memiliki maksud untuk mengkritik seorang penggemar K-Pop
yang berlebihan dalam mengidolakan artisnya. Namun, kalimat (B) memilih untuk menggunakan makna
konotasi agar memberikan efek negatif karena tujuannya ingin merendahkan hal yang dibenci. Oleh sebab
itu, makna konotasi memakai ragam bahasa yang dapat menimbulkan efek tertentu dalam
penggunaannya.
Dampak dari penggunaan makna konotasi adalah munculnya disfemisme. Dalam hal ini,
penggunaan makna konotasi dalam ujaran kebencian berbentuk kosa kata yang memunculkan makna baru
untuk menyatakan hal-hal kotor dan tabu serta tidak senonoh. Hal tersebut dilakukan karena ingin
menunjukkan rasa tidak suka dan benci terhadap suatu hal yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kultur
K-Pop. Selain itu, penggunaan makna konotasi tersebut telah menggambarkan hal negatif terkait para
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penggemar K-Pop seperti penyebutan goblok, tolol, anjing, alay, serta sebutan negatif lainnya. Hal itu
sejalan dengan konsep ujaran kebencian yang merupakan segala sesuatu bentuk ekspresi yang
menunjukan sikap menghasut, menyindir, menghina, dan menyinggung salah satu pihak (Hasnita, 2020;
Rangkuti et al., 2019). Misalnya pada kalimat (B) yang telah dipaparkan sebelumnya, istilah plastik
merupakan sebuah denotasi, tetapi dapat dikonotasikan dalam konteks yang berkaitan dengan artis Korea
dan dituturkan pada saat ingin menghina penggemar K-Pop, tidak dituturkan kepada non-penggemar
K-Pop. Karena, makna konotasi tidak akan berfungsi apabila digunakan dalam konteks yang tidak
berkaitan dengan kultur K-Pop. Istilah plastik tersebut merupakan sebuah disfemisme tipe substitusi yang
menyubstitusikan istilah artis K-Pop kepada istilah plastik sehingga memberikan efek buruk dari
penggunaannya.
Selain menyebabkan disfemisme, penggunaan makna konotasi berpengaruh pada fungsi tindak
tutur. Sebuah tuturan baik verbal maupun nonverbal memiliki fungsi komunikasi yang menunjukkan
sebuah tindakan. Hal tersebut juga menjadi sebuah kajian dalam CMD, karena seluruh data yang
ditemukan bersifat virtual. Makna pragmatis disampaikan melalui kata-kata, tuturan, dan emotikon yang
terjadi dalam ruang digital yang melibatkan lima faktor kondisi perilaku partisipan komunikasi meliputi
konteks eksternal (fisik, kultur/budaya, dan subkultur terjadinya komunikasi), konteks temporal,
sarana/media terjadinya komunikasi, tujuan komunikasi, dan karakteristik komunikator (Herring &
Androutsopoulos, 2015).
Makna konotasi yang dihasilkan dalam ujaran kebencian memiliki fungsi-fungsi komunikasi yang
bersifat negatif seperti menyatakan sebuah umpatan dan memaki terhadap suatu hal, menunjukkan
perasaan merendahkan orang lain, menghina, mencela, mengejek, kekerasan seksual, diskriminasi, hingga
menyinggung SARA (Hasnita, 2020; Rangkuti et al., 2019; Thamrin et al., 2019). Dalam pendekatan
CMD, lima data yang ditemukan merupakan tuturan yang dilakukan oleh pembenci kultur K-Pop kepada
penggemar K-Pop yang terjadi di sosial media twitter pada saat ramai berita terkait pemberian gelar
‘Netizen Paling Tidak Sopan’ kepada netizen Indonesia oleh perusahaan Microsoft. Kelima tuturan
tersebut merupakan reaksi netizen (non-penggemar K-Pop) terhadap penggemar K-Pop yang diduga
mendominasi penggunaan media sosial twitter. Namun, reaksi netizen tersebut lebih menunjukkan
unsur-unsur kebencian. Sehingga, penggunaan bahasanya pun memiliki fungsi komunikasi seperti
menyatakan kebencian terhadap suatu hal, menghina, mencela, hingga diskriminasi.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, terdapat 60 unggahan komentar kebencian kepada penggemar
K-Pop di platform twitter dari jangka waktu Januari-Maret 2021 yang meliputi 56 unggahan komentar
kebencian menggunakan makna konotasi dan 4 unggahan komentar kebencian yang tidak menggunakan
makna konotasi. Makna konotasi yang digunakan dalam ujaran kebencian kepada penggemar K-Pop
sebagian besar menggunakan istilah ava korea (39 komentar) yang merujuk pada makna penggemar
K-Pop. Komentar lainnya menggunakan istilah bocil, dan micin sebanyak dua unggahan, istilah jibang,
alay, kardus, biji kenari, dikondomin, pepek, dan asshole, masing-masing sebanyak satu unggahan.
Penggunaan makna konotasi tersebut mengakibatkan disfemisme tipe remodelling, akronim, pernyataan
tersembunyi dan substitute. Selain mengakibatkan disfemisme, penggunaan makna konotasi juga
berpengaruh pada fungsi tindak tutur. Fungsi tindak tutur dalam unggahan komentar kebencian meliputi
asertif, direktif, dan ekspresif, serta tidak ditemukan fungsi deklaratif dan komisif. Interpretasi dari fungsi
tindak tutur kebencian tersebut meliputi menyatakan sebuah umpatan dan memaki terhadap suatu hal,
menunjukkan perasaan merendahkan orang lain, menghina, mencela, mengejek, kekerasan seksual,
diskriminasi, hingga menyinggung SARA.
Terdapat banyak faktor yang memengaruhi seseorang untuk mengujarkan kebencian. Bisa jadi
atas dasar rasa tidak suka terhadap suatu hal atau orang lain. Diberlakukannya undang-undang tentang
kebebasan berpendapat menjadi sebuah batasan dalam berkomunikasi di media sosial sehingga
masyarakat tidak salah kaprah lagi dalam menginterpretasikan konsep kebebasan berpendapat. Penelitian
ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan agar masyarakat khususnya para netizen dapat
menggunakan media sosial dengan baik dan bijak.
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MITIGATING RAPPORT THREATS ON SOCIAL MEDIA
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ABSTRACT
This study aims to find out the strategies applied by people on social media in mitigating rapport threat
behaviors and tries to formulate the rapport building behaviors from the applied strategies. The research
is done to see whether the strategies work well in rapport threatening atmosphere in various situations
taken from social media interactions. The data for this study were obtained from a number of online chats
and discussion on several social media apps such as, Facebook, Whatsapp, Youtube and Instagram. The
interactions were some chats, comments, discussion and arguments in Bahasa Indonesia. The data were
taken from the interactions that cause offenses or threat on the interpersonal rapport of the people
chatting on the social media. The method applied for this study is descriptive qualitative to identify the
people’s strategies on social media to mitigate some rapport threat behaviors in the social media
interactions. The study shows that people apply a number of strategies to mitigate the threats to the
interpersonal rapport. The strategies are apologizing, complimenting, expressing gratitude, using emoji,
using honorifics to address others, choosing the appropriate words, choosing the relevant topic and
organizing information to be told to others. It is clearly shown from the study that there are a number of
rapport threat behaviors in social media interactions but the people interacting on the social media have
certain strategies which in turn become the rapport building behaviors to mitigate the threat.
Keywords: rapport threat behaviors, social media interactions, strategies to mitigate threat
INTRODUCTION
Social media are the means that people use to interact virtually with internet connection. Social media
makes long distance communication possible in a quick and more convenient way. The users may chat,
make some comments and even make an audio and video call. In this modern society where internet use
has been a common necessity, social media interactions are gaining ground. Social media have become a
necessity for people all around the world and it is very common for people to interact in the media
through a number of applications. The use of social media has been increasing in Indonesia for the last ten
years. This is indicated by the common use of the media by Indonesian people in their daily life. There
were 170 million social media users in Indonesia in January 2021 and the number of social media users in
Indonesia increased by ten million between 2020 and 2021 (Kemp, 2021). From the data, we can see that
a huge number of social media users in Indonesia now have their own social media accounts like
Facebook, Instagram, Twitter or at least they have the WhatsApp application on their smartphone.
These social media platforms are used widely in Indonesian people’s virtual interactions. This
type of interactions is different from daily interaction in which people meet face to face and interact
directly. In social media interactions, the users can express their mind much more freely and impulsively.
Harsh words and swearing can be more commonly found in social media interactions. This kind of
interactions with such impolite atmosphere may trigger some offenses or rapport threats among the
interactants. However, not every interaction in social media has this kind of atmosphere. Some people talk
nicely to each other and use the social media as tools to enhance their relationship with their families,
colleagues and friends. This article only limits its scope to the rapport threat interactions, where people
talk in impolite atmosphere with harsh words, insults and swearing, to see what strategies these people
use to mitigate the rapport threats in this kind of interaction.
Rapport Management is a theory proposed by Spencer-Oatey as a response to Brown and
Levinson’s Politeness Principles (1987). Spencer-Oatey points out that many linguists have challenged
Brown and Levinson conceptualization of face (Spencer-Oatey, 2000). Thus, she tries to reformulate the
concept by proposing a modified framework for conceptualizing face and rapport in this Rapport
Management theory that is entailed by the three interconnected components namely face management,
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management of sociality rights and obligations, and management of interactional goals. Rapport is
defined as subjective evaluation to people’s harmony and disharmony in social interactions.
Spencer-Oatey further states that positive rapport of people can be threatened in three main ways: through
face-threatening behaviour, through rights threatening/obligation-omission behaviour, and through
goal-threatening behaviour (Spencer-Oatey, 2003).
The notion of rapport management as a framework has been used by a number of researchers in
researching politeness in social talk for it goes beyond the linguistic strategies used by interactants
(Sampietro, 2019) or it can be managed with such strategies as the textualization of speech acts, the use of
phatic talk, the strategic blending of institutional, personal and professional discourses, the use of
evaluative language, and the provision of grounders for requests (Ho, 2013). By taking these results into
consideration, this article analyses the face-threatening behaviours that may appear in social media
interactions where some face-threatening atmosphere can be found in the interactions with harsh words,
insults, swearing, accusations and even the use of all capital letters. The researcher considers the use of all
capital letters to be rapport threatening because all caps are used to indicate strong feeling (McCullogh,
2019). The strong feelings are like angry, displeased and furious that internet users express by using all
capital letters in their social media interactions.
METHODOLOGY
The method that was used in this research is a descriptive method by using the qualitative approach to
elicit the data that were obtained during the research. The methodology integrated the Rapport
Management theory (Spencer-Oatey, 2000, 2003) and Participant Observation (Spradley, 1980) to
observe and analyse what strategies the social media users apply to mitigate the rapport threat
behaviours in their interactions on social media. The research was conducted in February - April 2020
but was then extended until March 2021 to get more latest data. The data were taken from social media
interactions in some social media platforms such as Facebook, Instagram, WhatsApp and YouTube.
The interactions are in Bahasa Indonesia involving some random internet users who were chatting or
commenting on certain social media posts. To obtain the data, the researcher screenshots the social
media interactions from the four platforms. The screenshots were then sorted based on the platforms to
see the rapport threatening situations and the strategies applied by the social media users to mitigate
the rapport threatening situations and atmospheres. The researcher only took the interactions with
rapport threatening situations or the interactions which were rapport threatening and excluded those
which were not to see the strategies to mitigate the rapport threats.
There is a total of forty interactions that were screenshot which are ten interactions for each
social media platform. From those forty interactions, there are only less than a third of them where the
users of the social media applied some strategies to mitigate the threats caused by some rapport
threatening behaviours like insults, harsh words, accusations and the use of all capital letters. The rest
were the situations with no strategies to mitigate rapport threat at all so the atmosphere were still
rapport threatening.
The strategies are categorized based on the five domains that play important roles in
management of rapport (Spencer-Oatey and Xing, 2003) namely Illocutionary domain, discourse
domain, participation domain, stylistic domain and non-verbal domain. Illocutionary domain considers
rapport management can be either threatened or enhanced by the use of speech acts such as apologies,
giving compliments, gratitude, requests and so on. Discourse domain looks at the content and structure
of certain interactions as discourses. Participation domain focuses on the procedural aspects of an
interaction such as overlaps, pauses, or turn-takings. Stylistic domain involves the choice of style in
interactions like choice of specific terms, choice of tones like joking or serious, the use of figurative
language and others. Non-verbal domain is the domain that pays attention to the non-verbal aspects of
an interaction such as body language, gestures, eye contacts and other non-verbal tools.
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ANALYSIS
There is a total of twelve interactions where social media users apply some strategies to mitigate the
rapport threat behaviours obtained from the whole data. From these twelve interactions, one
interaction from three different platforms or three selected interactions that may represent the others
are presented in this section.
1. Strategies found in Facebook comments
The strategies that are mostly applied by the users of this social media platform are Illocutionary
domain such as apologizing, giving compliments, and gratitude and non-verbal domain such as using
emoji to mitigate rapport threats. Some sensitive issues on this social media platform were raised due
to certain comments made by some users and they, the comments, were responded negatively by other
users. This situation triggered the rapport threats indicated by some harsh words, insults and in some
other cases the users typed their comments in capital letters to show that they were either angry or
displeased. The rapport threats are highlighted in red whereas the strategies to mitigate them are
highlighted in light blue. The rapport threats were mitigated by the users by applying two types of
strategies, apologizing and complimenting which belong to illocutionary domain and using emoji as a
non-verbal strategy as shown by the following excerpt;
Excerpt 1
Facebook user 1: “Tawwa cewe Makassar, beraninya gadai bukan miliknya.”
Facebook user 2: “skip mungkin tdk semua cewek Makassar…Karna perbuatan begini
individu… Hti2 dalam membawa nama suku jatuh.y ke SARA ”
Facebook user 1: “pastinya yg di foto saja bro… Masa iya semua cewe Makassar.. Kamu sih
ada2 aja… Hahaha”
Facebook user 2: “Tdk ada2… Krna kita sebut TAWWA CEWE MAKASSAR, BERANINYA
GADAI BUKAN MILIKNYA… Kesan.y cewek Makassar demikian. Knp hrus bawa
nama suku kah ?”
Facebook user 1: kamu kan posting di group yg ada nama kata Makassar, pelakunya orang
makassar, TKP jg di Makassar.. Terlalu cepat basah ketekmu saribattang..
Biar kamu
senang, aku tulis: Tawwa cewe Makassar tidak ada yang suka menipu… bagus kan..!!
Facebook user 2:
Facebook user 3: “sangge jai tong protes na” (terlalu banyak protesnya)
Facebook user 1: “maaf, tabe daeng ”

🙏🏼

😂😂😂😂

🙏🏼

This interaction shows that there are five rapport threatening behaviours highlighted in red and
four strategies to mitigate them highlighted in light blue. The first threat occurs when Facebook user 1
makes a general statement accusing a Makassarese girl to do a bad deed. This is responded negatively
by Facebook user 2 who feels that user 1 has accused all Makassarese girl generally to do bad deed.
However, in order to mitigate the threat that she feels would occur, she uses an emoji, folded hands
signalling pardon. User 1 still carries on his rapport threatening behaviour by countering user 2’s
criticism by saying something while laughing. The constant rapport threatening situation caused by
user 1’s attitude makes user 2 defend her argument by typing what user 1 says and asks him why he
should make a general statement despising certain ethnicity. The rapport threat situation goes on but
user 1 realizes this so he makes a statement to amuse user 2 by complimenting and asking for her
agreement. User 2 feels that her interpersonal rapport is no longer threatened so she responds with
emoji as her strategy to mitigate further threat and ends her involvement in the interaction. Another
user butts in offended by user 1’s statement about Makassarese girl but user 1 has realized that his
statement is rapport threatening so he apologizes to mitigate the rapport threatening situation caused
by his statement. From this interaction, we can clearly see that a certain rapport threat and the rapport
threatening situation caused by it can be mitigated with rapport management strategies. The strategies
that user 1 and 2 use in this interaction are apologizing and complimenting which belong to
illocutionary domain and using emoji which belongs to non-verbal domain.
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2. Strategies found in WhatsApp chats
The strategies that are applied in this platform are illocutionary domain, discourse domain and
non-verbal domain. Interestingly the use of emoji are applied in different ways. A certain user uses it
as a strategy to mitigate the threat but the other one uses it to make an insult thus it becomes a rapport
threat device. The following excerpt shows the interaction:
Excerpt 2
WhatsApp user1: (attaching an advertisement and invitation to join certain money game
application)
WhatsApp user 2: “money game ”
WhatsApp user 1: “
sok tahu
”
WhatsApp user 2: “sok tahu apanya? Sudah ditetapkal illegal sama SWI OJK, Kominfo sudah
blokir webnya, difatwakan haram sama sebagian ulama, sebagian besar
iklannya comotan dari YouTube sampe2 perusahaan2 besar yang iklannya
ditayangkan di app itu buat klarifikasi kalo mere tidak pernah pasang iklan di
situ.”
WhatsApp user 1: “
lanjut pc bro”
WhatsApp user 3: (responding user 2) “Iya betul ini sudah diperkarakan, setelah **** ada lagi
***** itu sama sj Money Game sm caranya dgn ****”
WhatsApp user 2: “Betul. CNN dan NET bahkan sudah beritakan karena banyak masyarakat yg
terperdaya."
WhatsApp user 4: “afwan ijin keluar hp berat”
+628524288**** keluar
WhatsApp user 1: (Attaching a video link showing something to support his statement) “Bca tu
mainnya kurang jauh om
”
WhatsApp user 2: (responding user 1) “Detik ke 00.50 sampe 02.18, Pak TLT tegaskan kalo ****
dinyatakan illegal oleh SWI OJK. Nah setelahnya memang beliau bilang ****
sementara mengurus perijinan tapi dengar tdk setelahnya kalo **** dianjurkan
tdk pake sistem jual beli vp, tdk pake sistem referral yg ini semua masih
dilakukan **** sampe sekarang
. Lagian ini dipotong videonya. Video
lengkapnya dong dipost.”
WhatsApp user 1: “iri bln bos
”
WhatsApp user 2: “Ngapain iri, mas/pak?”
WhatsApp user 3: “Izin mau Tanya admin, di Grup ini emang bisa Promosi yah selain produknya
MafazaFresh?”
+628218775**** keluar
Group admin
: (responding user 3 and 1) “Iye maaf untuk Smentara blm bisa ya kak untuk
promosi selain produk mafaza kak
”
WhatsApp user 1: “Mainnya kurang jauh om
Haters skip
”
WhatsApp user 2: “Hater, bukan haters. Haters kalo banyak lagian tidak semua yg anggap ****
ilegal haters lah. Waspada dan tdk mau terlibat di dalam sesuatu bukan berarti
benci, gimana sih? Mas/pak, ditonton baik2 tdk videonya? Jelas2 di situ Pak T
katakan **** ilegal meski memang beliau bilang belum ada masyarakat yg
laporkan tentang kerugian yg dialami.”

😢
😅😅😅
😂😂
😅 😂😂😂😂

😅😂

😅😂
😅

😅😂

😅 😂 🙏🏼 🙏🏼 🙏🏼😅😇😂

This interaction shows that user 1 keeps threatening user 2 interpersonal rapport by mocking
him and keeps saying that he is a hater. This rapport threatening atmosphere looks more obvious
because there are two members of the group who are leaving the group when other members are
arguing. The rapport strategies applied by user 2 belong to discourse domain because he comments
politely by addressing user 1 with honorifics (mas/pak) and arranges his comment in a more structured
and mannered fashion. He also uses sad emoji to politely deny what user 1 tries to claim at the
beginning of the interaction. The admin of the group realizes the rapport threat situation of the
interaction, thus, he politely asks user 1 not to promote his business in the group by apologizing and
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asking him nicely while using folded hands and halo emoji. The strategies worked really well because
after this interaction, user 1 agreed to stop commenting and promoting his business.
3. Strategies found in Instagram comments
The strategies applied in the following interaction are complimenting which belongs to illocutionary
domain, using honorifics and tone choice which belong to stylistic domain as shown in the following
excerpt;
Excerpt 3
Instagram user 1: “kasar amat sama orang tua lu ngab”
Instagram user 2: “silakan anda berkata demikian, nanti jika anda merasa kehilangan barang
anda dari maling, tolong jangan emosi, santay aja, lepaskan dy dan kaaih
(kasih) dy pergi selesai”
Instagram user 3: (to user 2) “dia uda tua mas”
Instagram user 3: (to user 2) “dari pada di dorong kenapa ga dibilangin baik baik”
Instagram user 2: (to user 3) “saya mengerti baik nya dari mas yang budiman, dy emang sudah
tua, apakah ga ada cara lain jika dia ga mau berurusan, kan dy
bisa bertanya terlbih dahulu, kalo kaya gitu yg kena imbas
sypnya, bapa nya juga toh, jika ada warga seperti ini lebih baik
kita yg gatau apa apa mendingan diam aja, diam sudah membantu
ga membuat suasana jdi tambah panas”
Instagram user 4: (to user 2) “sok bijak amat lu”
Instagram user 5: (to user 2) “belum ngopi..??”
Instagram user 2: (to user 5) “yuk ngopi, ku lihat sepatumu bagus, aku suka, sukses ya usaha
nya”
Instagram user 2: (to user 4) “hi cantik, baik kabar nya? Ada masalah kah dgn saya?”
Instagram user 6: (to user 2) “lah yg ribet kan elu komen Dmna2 ”
Instagram user 2: (to user 6) “aku tau niat baik dari kk yg punya hati seperti bidadari, aku
paham hal itu, bisakah kita lerai nya dgn mengajak warga
langsung ke kantor polisi, dari pd pusing pusing mikir debat
langsung bwa aja ke pihak berwajib ya toh, ada yg simpel ga
perlu ribet atuh”

😂

The interaction is even started with a harsh comment in which user 1 accusing someone in the
video to be rude to an old guy. This comment was responded nicely by user 2. He talks nicely and tries
to be very polite by complimenting and using honorifics. These strategies work really well to mitigate
the rapport threat that occurred at the beginning of the interaction. However, three other users
comment negatively to user 2 and their comments are all rapport threatening behaviour because they
either rudely accuse user 2 or imply something which is actually an insult. User 2 knows how to
manage his interpersonal rapport so he keeps commenting nicely by choosing some nice words
addressed to those who negatively react to him. He also keeps complimenting by saying, “sepatumu
bagus (you have a pair of nice shoes), hi cantik (hi, pretty girl), aku tau niat baik dari kk yg punya hati
seperti bidadari … (I know you have a good intention which is as good as your angelic heart…)” and
all of these strategies work well again because at the end of this interaction, neither of those other
users show their opposition or make other rapport threatening behaviours to user 2. Furthermore, user
2 chooses the relevant topic and organizes his sentences well so he also applies discourse domain as a
strategy.
CONCLUSION
The most common strategies that were found from the data and as shown in the analysis are
complimenting, apologizing and expressing gratitude which all belong to the illocutionary domain.
There are also other strategies like using emoji which belong to non-verbal domain, addressing other
people with honorifics, choosing the appropriate words and tones which belong to the stylistic domain.
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There is one example where a certain social media user applies certain strategies like topic choice and
organization of information that belong to the discourse domain. Thus, it can be concluded that social
media users apply the four interrelated domains as their strategies to mitigate some rapport threatening
behaviours in their social media interactions. The participation domain could not be found applied by
social media users because there is no clear participation sequencing like turn-takings, pauses, or
overlaps in social media interactions where people can interact anytime they want and whenever they
are online. This research shows that the strategies work well to mitigate the rapport threats in social
media interactions. People stop commenting negatively when others apologize, give some
compliments, express their gratitude, use emoji in a good manner, use honorifics, choose the most
appropriate words and choose the relevant topic and organize their information that they give to others.
These strategies can be a solution or a way for social media users to build a rapport building behaviour
to enhance their interactions on social media.
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ABSTRAK
Makalah ini bertujuan menggambarkan penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam berita yang diunggah
Satgas Penanganan Covid-19 di internet. Penulis merasa perlu meneliti dan menulis tentang hal ini
karena hampir setiap hari Satgas Penanganan Covid-19 mengunggah berita terkini di laman resmi
mereka dan berita yang mereka unggah memiliki diksi dan gaya bahasa yang menarik. Selain itu, juga
belum pernah ada penelitian sebelumnya tentang hal tersebut. Penelitian ini menggunakan teori dan
pendekatan sosiolinguistik. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang menghasilkan analisis data
secara deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik simak dan teknik catat. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah tiga jenis berita yang dibuat oleh Satgas Penanganan Covid-19
dan diunggah secara resmi di laman www.covid19.go.id, yaitu berita terkait penanganan kesehatan,
berita terkait pemulihan ekonomi, dan berita terkait vaksin Covid-19. Setelah dilakukan analisis data
diperoleh kesimpulan bahwa (1) penggunaan diksi dalam berita yang diunggah Satgas Penanganan
Covid-19 di internet dapat dibedakan menjadi dua yaitu, penggunaan kata bermakna denotasi dan
penggunaan kata bermakna konotasi, sedangkan (2) penggunaan gaya bahasa dalam berita yang
diunggah Satgas Penanganan Covid-19 di internet dapat dibedakan menjadi dua yaitu, penggunaan gaya
bahasa personifikasi dan penggunaan gaya bahasa metafora.
Kata Kunci: diksi, gaya bahasa, berita covid-19
PENDAHULUAN
Teknologi pada saat ini tidak terlepas dari kehidupan manusia sebagai alat komunikasi yang mudah dan
cepat banyak akses yang digunakan untuk bersosialisasi. Seiring bertambahnya waktu, cara orang,
organisasi, pemerintah, perusahaan, dan lain dalam menyampaikan berita tidak lagi hanya melalui media
massa cetak, melainkan juga melalui daring, seperti internet. Bahkan mereka ada yang sengaja membuat
laman khusus di internet untuk mengunggah segala bentuk informasi dan publikasi tentang mereka. Hal
itu dilakukan karena penyampaian informasi melalui media internet dinilai lebih mudah, efektif, dan
efisien. Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan
komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon dan satelit (KBBI
edisi V, 2016). Jadi, dengan mengunggah berita melalui internet, maka orang di seluruh dunia akan dapat
dengan cepat mengakses dan membaca berita tersebut.
Mengunggah segala bentuk berita, informasi, publikasi, dan aktivitas melalui media internet
ternyata dilakukan juga oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(disingkat KPCPEN). Komite ini dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 20 Juli 2020 sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Tujuan pembentukan komite ini adalah untuk pemulihan
ekonomi dan penanggulangan penyakit koronavirus 2019 dan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Komite ini
terdiri atas tiga bagian utama, yakni Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (disingkat
Satgas Covid-19), dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (sumber: Wikipedia,
2021). Di internet, komite ini telah memiliki laman sendiri untuk mengunggah segala macam berita,
informasi, publikasi, dan aktivitas mereka terkait Covid-19 di Indonesia, yaitu www.covid19.go.id.
Di dalam menu beranda laman www.covid19.go.id. ada beberapa pilihan menu informasi yang
dapat dipilih, salah satunya adalah menu berita. Dalam menu berita tersebut ada tiga kategori berita yang
dapat dibaca, yaitu berita terkait penanganan kesehatan (3M dan 3T), berita terkait pemulihan ekonomi,
dan berita terkait vaksin Covid-19. Hampir setiap hari Satgas Penanganan Covid-19 mengunggah berita
terkini di internet melalui laman resmi mereka. Dalam menulis sebuah berita, tentu sangat dibutuhkan
kemampuan dalam memilih kata (diksi) yang tepat agar informasi penting dalam berita tersebut dapat
dipahami dengan benar oleh pembacanya. Dalam KBBI edisi V dijelaskan bahwa diksi merupakan pilihan
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kata yang tepat dan selaras (dalam penggunaannya) untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh
efek tertentu (seperti yang diharapkan). Jenis diksi menurut Keraf, (2008: 89-108) dapat dibagi menjadi
dua jenis, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata
(makna itu menunjuk pada konsep, referen, atau ide). Jadi, denotasi mengacu pada makna yang
sebenarnya, contohnya kata kambing hitam dalam kalimat ‘Amin memiliki dua ekor kambing hitam’
(artinya: binatang kambing yang bulunya berwarna hitam). Sementara itu, konotasi adalah suatu jenis
makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi atau nilai rasa tertentu. Jadi, konotasi mengacu
pada makna kias atau makna bukan sebenarnya, contohnya kata kambing hitam dalam kalimat ‘Rudi
dijadikan kambing hitam’ dalam kasus ini (artinya: orang yang dianggap bersalah).
Selain harus memperhatikan diksi (pilihan kata) yang tepat, dalam menulis sebuah berita juga
harus memperhatikan penggunaan gaya bahasanya. Tulisan di dalam sebuah berita biasanya disebut
dengan tulisan/kalimat jurnalistik. Dewabrata (2010), wartawan Kompas, menyatakan bahwa kalimat
jurnalistik kadang membutuhkan gaya bahasa untuk memberikan penguatan kesan dan pesan. Gaya
bahasa digunakan dalam sebuah berita dengan tujuan untuk memperjernih kalimat agar mudah ditangkap,
dipahami, dan dimengerti pembaca. Kemudian, menurut Keraf (2008:113) sebuah gaya bahasa yang baik
harus mengandung tiga unsur, yaitu kejujuran, sopan santun, dan menarik. Secara singkat (Tarigan, 2009:
4) mengemukakan bahwa gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam
berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak atau pembaca. Bertolak dari
pernyataan tersebut, dapat dilihat fungsi gaya bahasa yaitu sebagai alat untuk meyakinkan atau
mempengaruhi pembaca atau pendengar. Selanjutnya, Tarigan (2009: 5-6) membedakan gaya bahasa
menjadi empat, yaitu (1) gaya bahasa perbandingan, (2) gaya bahasa pertentangan, (3) gaya bahasa
pertautan, dan (4) gaya bahasa perulangan. Namun, tinjauan terhadap gaya bahasa dalam pembahasan ini
hanya ditekankan pada gaya bahasa perbandingan, seperti gaya bahasa personifikasi dan metafora.
Penelitian ini menggunakan kajian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah studi atau pembahasan
dari bahasa sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. Dapat dikatakan bahwa
sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. Khususnya
perbedaan-perbedaan (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor
kemasyarakatan (sosial) (Nababan, 1993:2).
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian terkait penggunaan
diksi dan gaya bahasa dalam berita yang diunggah oleh Satgas Penanganan Covid-19 di internet (laman
www.covid19.go.id) dengan menggunakan kajian sosiolinguistik. Selama ini belum pernah ada penelitian
tentang diksi dan gaya bahasa berita yang diunggah oleh Satgas Penanganan Covid-19 tersebut. Dengan
penelitian ini diharapkan dapat diketahui penggunaan diksi dan gaya bahasa di dalam berita yang
diunggah oleh Satgas Penanganan Covid-19 di internet.
METODOLOGI
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata
dan menghasilkan deskripsi berupa kata-kata. Pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi,
motivasi dan tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada
suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005: 6).
Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode
dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dan informasi melalui bukti-bukti (Afiffudin dan
Saebani, 2009: 141). Metode dokumentasi ini digunakan dengan mengumpulkan data-data dari berita
yang diunggah oleh Satgas Penanganan Covid-19 di laman resmi mereka www.covid19.go.id. Adapun
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita terkait penanganan kesehatan, berita terkait
pemulihan ekonomi, dan berita terkait vaksin Covid-19 yang diunggah secara resmi di laman
www.covid19.go.id dari Bulan Januari—Maret 2021.
Dalam metode dokumentasi ini selanjutnya menggunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik
catat adalah mengadakan pencatatan terhadap data yang relevan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Edi
Subroto, 2007: 47). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara menyimak
kata-kata yang digunakan. Maka proses menyimak dilakukan dengan seksama yaitu mencatat beberapa
bentuk atau data yang relevan bagi peneliti yang diperoleh dari penggunaan kata-kata.
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ANALISIS
A. Penggunaan Diksi dalam Berita yang Diunggah Satgas Covid-19 di Internet
Diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat dan selaras (dalam penggunaannya) untuk mengungkapkan
gagasan sehingga diperoleh efek tertentu dalam suatu pokok pembicaraan. Diksi yang digunakan dalam
berita yang diunggah oleh Satgas Covid-19 di internet adalah diksi berdasarkan jenis makna yang
meliputi konotasi dan denotasi.
1. Diksi yang Mengandung Makna Denotasi
Makna denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata (makna itu menunjuk pada konsep,
referen, atau ide). Denotasi mengacu pada makna yang sebenarnya. Adapun analisis mengenai diksi
dalam berita yang diunggah Satgas Covid-19 di internet sebagai berikut.
(1) Terakhir Anthonius Malau menyampaikan, “Marilah kita menjadi polisi hoaks di grup-grup WA
atau grup Telegram. Ketika ada suatu konten yang meragukan mari jangan langsung percaya dan
laporkan konten tersebut kepada Kemkominfo atau ke Dinas Kominfo yang nanti akan diteruskan
ke kami,” tutupnya (A1/01/02/F/21/PKes).
Data tersebut diambil dari berita terkait Penanganan Kesehatan yang diunggah oleh Satgas
Covid-19 di laman www.covid19.go.id pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam berita tersebut menggambar
keadaan sebenarnya yang ada di dunia nyata bahwa masyarakat harus bijak dan cerdas dalam bermedia
sosial (misalnya di grup WA atau Telegram). Jika ada suatu berita yang meragukan (hoaks) jangan
langsung dipercaya. Segera laporkan berita tersebut kepada Kemkominfo yang selanjutnya akan
diteruskan ke Koordinator Pengendalian Internet Ditjen APTIKA Kemkominfo.
(2) Dalam kurun satu tahun terakhir, ekonomi Indonesia terkontraksi akibat virus COVID-19 yang
menular dengan sangat cepat dan menimbulkan kesakitan dan kematian (A2/03/17/M/21/PEk).
Data tersebut diambil dari berita terkait Pemulihan Ekonomi yang diunggah oleh Satgas Covid-19
di laman www.covid19.go.id pada tanggal 17 Maret 2021. Dalam berita tersebut menggambar keadaan
sebenarnya yang ada di dunia nyata bahwa virus Covid-19 dapat menular dengan sangat cepat dan
menimbulkan kesakitan bahkan kematian. Hal itu mengakibatkan ekonomi Indonesia mengalami
penurunan (terkontraksi).
(3) Mengutip Wakil Presiden, bendera dan lagu kebangsaan bisa didengarkan di luar negeri pada
dua kesempatan, yang pertama pada saat kepala pemerintahan berkunjung ke negara lain, yang
kedua adalah saat atlet berlaga di luar negeri dan memenangkan kejuaraan. Atas dasar itulah atlet
diberi prioritas mendapatkan vaksinasi,” terangnya (A3/01/22/M/21/Vak).
Data tersebut diambil dari berita terkait Vaksinasi yang diunggah oleh Satgas Covid-19 di laman
www.covid19.go.id pada tanggal 22 Maret 2021. Dalam berita tersebut menggambar keadaan sebenarnya
yang ada di dunia nyata bahwa masyarakat yang berada di luar negeri akan mendengarkan dan
menghormati bendera serta lagu kebangsaan Indonesia Raya hanya pada dua acara, yaitu pada saat kepala
pemerintahan Indonesia berkunjung ke negara lain dan pada saat atlet Indonesia berlaga di luar negeri dan
memenangkan kejuaraan tersebut.
(4) Beberapa indikator ekonomi makro Indonesia menunjukkan beberapa sinyal positif. Hampir
semua komoditi mengalami perbaikan (A4/06/16/F/21/PEk).
Data tersebut diambil dari berita terkait Pemulihan Ekonomi yang diunggah oleh Satgas Covid-19
di laman www.covid19.go.id pada tanggal 16 Februari 2021. Dalam berita tersebut menggambar keadaan
sebenarnya yang ada di dunia nyata bahwa beberapa indikator ekonomi makro Indonesia menunjukkan
beberapa tanda yang baik, salah satunya hampir semua komoditi mengalami perbaikan.
Jadi, dalam berita yang diunggah oleh Satgas Covid-19 di laman www.covid19.go.id ditemukan
data yang menggunakan kata bermakna denotasi. Penulis menggunakan kata bermakna denotasi itu
bertujuan untuk menjelaskan bahwa di dalam berita tersebut menggambarkan dunia yang sesungguhnya.
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2. Diksi yang Mengandung Makna Konotasi
Makna konotasi adalah suatu jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi atau nilai rasa
tertentu. Konotasi mengacu pada makna kias atau bukan sebenarnya. Adapun analisis mengenai diksi
dalam berita yang diunggah Satgas Covid-19 di internet sebagai berikut.
(5) Dengan adanya momen pandemi menjadi peluang untuk membangun iklim keilmuan dan
pemajuan IPTek yang lebih masif lagi, demi menjaga kemajuan peradaban dan kesejahteraan
bangsa (B1/02/12/M/21/PKes).
Data tersebut diambil dari berita terkait Penanganan Kesehatan yang diunggah oleh Satgas
Covid-19 di laman www.covid19.go.id pada tanggal 12 Maret 2021. Dalam berita tersebut kata
membangun iklim keilmuan dan pemajuan IPTek memiliki makna secara bersama-sama menggiatkan
kegiatan riset/penelitian dan inovasi di bidang IPTek. Jadi, maksud kalimat dalam berita tersebut yaitu
saat negara Indonesia dilanda pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, justru menjadi momen yang tepat
bagi para peneliti dan ilmuwan untuk melakukan riset/penelitian dan inovasi secara bersama-sama di
bidang IPTek secara lebih masih lagi.
(6) Agar roda bisnis terus berjalan di Indonesia, pemerintah memberikan stimulus berupa berbagai
paket kebijakan yang memudahkan dan merangsang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
agar bisa bertahan di tengah pandemi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat
(B2/04/24/M/21/PEk).
Data tersebut diambil dari berita terkait Pemulihan Ekonomi yang diunggah oleh Satgas Covid-19
di laman www.covid19.go.id pada tanggal 24 Maret 2021. Dalam berita tersebut kata roda bisnis memiliki
makna kegiatan dalam bidang bisnis. Jadi, maksud kalimat dalam berita tersebut yaitu agar kegiatan
dalam bidang bisnis dapat terus berjalan di Indonesia, pemerintah memberikan stimulus berupa berbagai
paket kebijakan.
(7) Kementerian Kesehatan sebagai ujung tombak dalam program vaksinasi Covid-19 bergerak
cepat dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan percepatan terwujudnya
kekebalan kelompok (herd immunity) di Indonesia (B3/06/27/F/21/Vak).
Data tersebut diambil dari berita terkait Vaksinasi yang diunggah oleh Satgas Covid-19 di laman
www.covid19.go.id pada tanggal 27 Februari 2021. Dalam berita tersebut kata ujung tombak memiliki
makna penggerak utama. Jadi, maksud kalimat dalam berita tersebut yaitu Kementerian Kesehatan
merupakan penggerak utama dalam program vaksinasi Covid-19 yang bergerak cepat dan berkoordinasi
dengan berbagai pihak untuk melakukan percepatan terwujudnya kekebalan kelompok (herd immunity) di
Indonesia.
(8) Aidil berpandangan, upaya menggenjot konsumsi masyarakat kelas menengah Indonesia perlu
didukung oleh pemenuhan faktor keamanan (B4/04/24/M/21/PEk).
Data tersebut diambil dari berita terkait Pemulihan Ekonomi yang diunggah oleh Satgas Covid-19
di laman www.covid19.go.id pada tanggal 24 Maret 2021. Dalam berita tersebut kata menggenjot
konsumsi memiliki makna menaikkan minat konsumsi. Jadi, maksud kalimat dalam berita tersebut yaitu
upaya menaikkan minat konsumsi masyarakat kelas menengah Indonesia perlu didukung oleh pemenuhan
faktor keamanan.
(9) Tenaga kesehatan merupakan kelompok rentan karena menjadi garda terdepan dalam
penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia (B5/07/28/J/21/PEk).
Data tersebut diambil dari berita terkait Pemulihan Ekonomi yang diunggah oleh Satgas Covid-19
di laman www.covid19.go.id pada tanggal 28 Januari 2021. Dalam berita tersebut kata garda terdepan
memiliki makna pasukan yang berada di bagian paling depan saat menghadapi musuh. Jadi, maksud
kalimat dalam berita tersebut yaitu tenaga kesehatan merupakan kelompok yang rentan tertular virus
Covid-19 karena mereka adalah orang-orang yang berada di barisan paling depan dalam penanganan
pandemi Covid-19 di Indonesia.
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Jadi, dalam berita yang diunggah oleh Satgas Covid-19 di laman www.covid19.go.id ditemukan
data yang menggunakan kata bermakna konotasi. Penulis menggunakan kata bermakna konotasi itu
bertujuan untuk memperindah kalimat berita yang akan diunggah.
B.

Penggunaan Gaya Bahasa dalam Berita yang Diunggah Satgas Covid-19 di Internet

Secara singkat (Tarigan, 2009: 4) mengemukakan bahwa gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu
penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak atau
pembaca. Adapun analisis mengenai penggunaan gaya bahasa dalam berita yang diunggah oleh Satgas
Covid-19 di internet adalah sebagai berikut.
1. Penggunaan Gaya Bahasa Personifikasi
Gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa yang melukiskan benda mati yang diungkapkan seperti
manusia. Adapun analisis mengenai penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam berita yang diunggah
Satgas Covid-19 di internet adalah sebagai berikut.
(10) "Prof. Wiku Adisasmito juga memastikan Indonesia berdaya, berdiri di atas kaki sendiri
(berdikari)," (C1/02/12/M/21/PKes).
Data tersebut diambil dari berita terkait Penanganan Kesehatan yang diunggah oleh Satgas
Covid-19 di laman www.covid19.go.id pada tanggal 12 Maret 2021. Kalimat tersebut menggunakan gaya
bahasa personifikasi, terlihat pada penggunaan kata berdiri di atas kaki sendiri karena memberikan sifat
manusia kepada suatu benda (Indonesia). Indonesia diibaratkan manusia yang memiliki kaki dan dapat
berdiri sendiri. Jadi, makna dari kalimat berita tersebut adalah Prof. Wiku Adisasmito memastikan bahwa
Indonesia akan berdaya dan memiliki kemampuan sendiri untuk menghadapi pandemi Covid-19 tanpa
bergantung kepada negara lain.
(11) Program vaksinasi yang dicanangkan dalam tahun ini diharapkan mampu membawa ekonomi
Indonesia kembali tumbuh 5% akibat hantaman pandemi (C2/03/17/M/21/PEk).
Data tersebut diambil dari berita terkait Pemulihan Ekonomi yang diunggah oleh Satgas Covid-19
di laman www.covid19.go.id pada tanggal 17 Maret 2021. Kalimat tersebut menggunakan gaya bahasa
personifikasi, terlihat pada penggunaan kata ekonomi Indonesia kembali tumbuh 5% dan hantaman
pandemi karena memberikan sifat manusia kepada suatu benda (ekonomi Indonesia dan pandemi).
Ekonomi Indonesia diibaratkan manusia atau tumbuhan yang dapat tumbuh/berkembang. Begitu juga
dengan kata pandemi yang diibaratkan manusia yang mampu memberikan hantaman/pukulan. Jadi,
makna dari kalimat berita tersebut adalah dengan adanya program vaksinasi Covid-19 diharapkan
perekonomian Indonesia dapat kembali berkembang sebesar 5% akibat wabah pandemi Covid-19.
(12) “Pada vaksin tahap kedua ini termasuk juga memprioritaskan para atlet dan tenaga pendukungnya
dalam persiapan menghadapi kompetisi nasional maupun internasional yang membawa nama
harum bangsa,” (C3/01/22/M/21/Vak).
Data tersebut diambil dari berita terkait Vaksinasi yang diunggah oleh Satgas Covid-19 di laman
www.covid19.go.id pada tanggal 22 Maret 2021. Kalimat tersebut menggunakan gaya bahasa
personifikasi, terlihat pada penggunaan kata nama harum karena memberikan sifat benda (bunga) kepada
suatu benda mati (nama). Jadi, makna dari kalimat berita tersebut adalah vaksin Covid-19 tahap kedua
akan diprioritaskan juga untuk para atlet dan tenaga pendukungnya guna menghadapi kompetisi nasional
maupun internasional yang akan membawa nama baik bangsa Indonesia di mancanegara.
Jadi, dalam berita yang diunggah oleh Satgas Covid-19 di laman www.covid19.go.id ditemukan
data yang menggunakan gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi digunakan penulis untuk
memperindah kalimat berita yang akan diunggah.
2. Penggunaan Gaya Bahasa Metafora
Gaya bahasa Metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain secara
langsung. Biasanya disertai kata-kata: seperti, bagaikan, dan bak. Adapun analisis mengenai penggunaan
gaya bahasa metafora dalam berita yang diunggah Satgas Covid-19 di internet adalah sebagai berikut.
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(13) Drs. Anthonius Malau, M.Si, Koordinator Pengendalian Internet Ditjen APTIKA Kemkominfo
menyampaikan, “Kemkominfo melakukan inisiatif untuk melawan konten-konten ini seperti
sungai, yaitu mulai dari hulu sampai hilir (D1/01/02/F/21/PKes).
Data tersebut diambil dari berita terkait Penanganan Kesehatan yang diunggah oleh Satgas
Covid-19 di laman www.covid19.go.id pada tanggal 2 Februari 2021. Kalimat dalam berita tersebut
menggunakan gaya bahasa metafora karena menggunakan kata seperti. Dalam berita tersebut
menyamakan langsung kata melawan konten-konten ini dengan sungai. Makna dari berita tersebut adalah
Kemkominfo melakukan inisiatif untuk melawan konten-konten hoaks mulai dari hulu sampai hilir
(seperti sungai yang mengalir dari hulu sampai hilir). Di hulu, Kemkominfo memperkuat kapasitas
masyarakat melalui program literasi digital yang disebut Siberkreasi. Tujuannya adalah untuk membekali
masyarakat dengan keterampilan untuk mengetahui dan memilih konten yang benar. Di tengah antara
hulu dan hilir Kemkominfo melakukan upaya pendekatan kepada platform media sosial untuk melakukan
penurunan (take down) konten hoaks tersebut. Di hilir, Kemkominfo melakukan langkah terakhir yaitu
penindakan pembuat dan penyebar hoaks sampai berujung ke penegakan hukum.
(14) “Pandemi ini sudah melelahkan. Kasihan juga nakes yang ada di garda terdepan. Mereka
bagaikan tentara yang berjibaku di luar ambang batas kemampuannya (D2/09/20/J/21/Vak).
Data tersebut diambil dari berita terkait Vaksinasi yang diunggah oleh Satgas Covid-19 di laman
www.covid19.go.id pada tanggal 20 Januari 2021. Kalimat dalam berita tersebut menggunakan gaya
bahasa metafora karena menggunakan kata bagaikan. Berita tersebut membandingkan langsung tenaga
kesehatan (nakes) seperti tentara terlihat dari kata Mereka bagaikan tentara. Makna dari berita tersebut
adalah para tenaga kesehatan selama ini telah bekerja keras melawan musuh (virus Covid-19) secara
langsung di garda terdepan hingga di luar ambang batas kemampuannya.
Jadi, dalam berita yang diunggah oleh Satgas Covid-19 di laman www.covid19.go.id ditemukan
data yang menggunakan gaya bahasa metafora. Gaya bahasa metafora digunakan penulis untuk
memperindah kalimat berita yang akan diunggah.
KESIMPULAN
Setelah dilakukan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan diksi dalam berita yang
diunggah Satgas Penanganan Covid-19 di internet dapat dibedakan menjadi dua yaitu, penggunaan kata
bermakna denotasi dan penggunaan kata bermakna konotasi. Adapun penggunaan gaya bahasa dalam
berita yang diunggah Satgas Penanganan Covid-19 di internet dapat dibedakan menjadi dua yaitu,
penggunaan gaya bahasa personifikasi dan penggunaan gaya bahasa metafora.
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STRUKTUR PERCAKAPAN DAN STRUKTUR PREFERENSI DALAM GELAR
WICARA (ANALISIS PERCAKAPAN PADA PERSIDANGAN
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR)
Reza Zahrotunnisa
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta
rezahrotunnisa@gmail.com
ABSTRAK
Percakapan akan selalu menjadi bahan yang menarik untuk diteliti. Salah satunya percakapan dalam
suatu gelar wicara dalam sebuah persidangan. Dalam persidangan setiap partisipan memiliki tujuan
yang berbeda dari setiap tuturannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur percakapan dan
struktur preferensi dalam gelar wicara (analisis percakapan pada persidangan di Pengadilan Negeri
Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Objek
dalam penelitian ini adalah percakapan antara hakim, jaksa, dan terdakwa dalam dua sidang keterangan
saksi, satu sidang putusan, dan satu sidang tuntutan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Kasus yang diambil adalah kasus narkotika. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur percakapan
dalam empat persidangan yang diteliti memiliki gaya bicara yang lebih banyak berupa gaya solidaritas
tinggi. Hakim menjadi partisipan sentral yang mengatur dan mengarahkan topik dan alur percakapan.
Tempo percakapan dalam seluruh persidangan berjalan cepat dan langsung pada inti permasalahan yang
dibicarakan. Hakim selalu menjadi partisipan yang memulai percakapan. Partisipan lain hanya
melakukan taking over setelah hakim memberikan giliran bicara. Overlap selalu dilakukan oleh hakim
ketika partisipan lain sedang berbicara. Adapun struktur preferensi dalam seluruh persidangan lebih
banyak terkandung dalam ujaran hakim. Tindakan yang mewakili struktur preferensi yang paling banyak
muncul adalah penilaian. Hampir seluruh tindakan dalam struktur preferensi diterima oleh para
partisipan, hal ini dikarenakan dalam setiap ujaran yang mengandung struktur preferensi berlandaskan
pada struktur sosial bukan atas sikap dan keinginan seseorang.
Kata Kunci: struktur percakapan, struktur preferensi, persidangan.
PENDAHULUAN
Percakapan terjadi dalam kegiatan formal dan non formal sebagai suatu media dalam interaksi sosial.
Baik dalam kegiatan berbahasa secara formal maupun non formal, percakapan memiliki pola yang umum
yang disebut juga dengan struktur percakapan. Pola ini yaitu “Saya bicara-anda bicara-saya bicara-anda
bicara”. Struktur percakapan adalah apa saja yang sudah diasumsikan sebagai suatu hal yang sudah
dikenal baik melalui diskusi sebelumnya. Pola dasar percakapan ini berasal dari jenis interaksi mendasar
yang pertama kali diperoleh dan yang paling sering digunakan (Yule: 2006).
Kegiatan berbahasa, terutama kegiatan berbahasa lisan dalam situasi formal yang memiliki cukup
banyak manifestasi dalam struktur percakapan dan struktur preferensi adalah gelar wicara.Salah satu gelar
wicara adalah persidangan di pengadilan yang melibatkan beberapa partisipan di dalamnya. Persidangan
melibatkan beberapa pihak, seperti hakim, jaksa, terdakwa, dan pembela.Uniknya, dalam sebuah
persidangan masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri yang menyebabkan mereka harus
berpartisipasi dalam proses persidangan tersebut. Masing -masing pihak melakukan tindak tutur untuk
mengungkapkan tujuannya dan memaparkan segala hal yang dapat menguatkan argumen untuk mencapai
tujuannya tersebut.
Analisis percakapan adalah pendekatan yang tumbuh dari tradisi etnometodologi. Analisis
percakapan melihat beberapa aspek dalam suatu peristiwa tuturan. Pertama, mengkaji struktur serta
pengelolaan percakapan dari para partisipan. Kedua, melihat cara para partisipan mengorganisasikan
pembicaraan masing-masing sehingga menjadi suatu urutan percakapan dan menjadi suatu urutan
percakapan yang koheren. Ketiga, melihat kesulitan-kesulitan yang timbul dalam percakapan, baik ketika
membuka, menutup, maupun bercerita dalam suatu percakapan (Anthony: 2007:1)
Struktur percakapan diartikan juga sebagai gejala perpindahan dari partisipan pertama kepada
partisipan kedua dengan pola pergantian A-B-A-B di antara keduanya (Levinson: 2008:296). Oleh karena
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itu, dalam struktur percakapan yang paling utama dikaji adalah turn-taking nya dalam suatu tempat
relevansi pertukaran.
Selain memerhatikan turn-taking, dalam analisis percakapan hal lain yang perlu dikaji adalah
struktur preferensi. Struktur preferensi dapat diidentifikasi dengan lebih dulu melihat pasangan ajasensi
dari tiap tuturan. Pasangan ajasensi (adjacency pairs) adalah pemasangan jenis tuturan oleh penutur yang
membutuhkan jenis tuturan dari penutur yang lain. Tuturan ini terjadi secara berpasangan, yang terdiri
atas bagian pertama dan bagian kedua. Struktur preferensi menunjukkan pola struktural tertentu secara
sosial dan tidak mengacu pada sikap seseorang atau keinginan emosi. Struktur preferensi dibagi menjadi
dua bagian yaitu: tindakan sosial yang disukai (ada tindak lanjut) dan tindakan sosial yang tidak disukai
(tidak ada tindak lanjut) (Ruminto:2015).
Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan Struktur percakapan membahas pola-pola interaksi
pembicaraan lewat pengambilan giliran bicara (turn-taking) dalam tempat relevansi pertukaran (TRP)
yang mencakup peristiwa Taking The Floor yaitu ketika pembicara mengambil giliran membuka suatu
pembicaraan.Holding The Floor ketika pembicara sedang melangsungkan tuturannya dan Yielding The
Floor ketika pembicara memberikan kesempatan pada lawan tuturnya untuk mengambil alih giliran
bicara. Selain struktur percakapan, dalam analisis percakapan dilihat pula bagaimana dampak percakapan
yang dilakukan secara sosial terhadap para pembicaranya berupa tindakan yang disukai dan tindakan yang
tidak disukai. Oleh karena itu, setelah struktur percakapan analisis lanjutannya adalah struktur preferensi.
Analisis terhadap percakapan di atas memperlihatkan bahwa para partisipan dalam suatu persidangan
memiliki gaya tersendiri dalam tiap pengambilan kesempatan berbicara. Masing-masing partisipan
memiliki nalurinya masing-masing dalam mencari waktu yang tepat untuk memulai atau menghentikan
pembicaraan. Koding dalam transkripsi pun memiliki kekhasan tersendiri lewat tanda-tanda gestur serta
intonasi yang ada di dalamnya. Selain itu, percakapan juga memperlihatkan bagaimana tanggapan tiap
partisipan dalam menanggapi topik-topik percakapan yang dikaitkan dengan tindakan sosial berkenaan
dengan realita yang ada pada umumnya. Oleh karena itu, percakapan dalam persidangan menarik untuk
diteliti terutama dari segi struktur percakapan dan struktur preferensinya.
METODOLOGI
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai Struktur Percakapan
dan Struktur Referensi dalam Gelar Wicara Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun
secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mendeskripsikan struktur percakapan dalam persidangan
di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 2) Mendeskripsikan struktur preferensi dalam persidangan di
Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 3) Mendeskripsikan karakteristik struktur percakapan dan preferensi
dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Dalam mengumpulkan data digunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Melihat jadwal
persidangan di pengadilan Negeri Jakarta Timur. 2) Menentukan objek penelitian yaitu mengambil
beberapa agenda persidangan untuk dijadikan data kemudian dilakukan reduksi data. 3) Menyaksikan dan
merekam proses persidangan dalam bentuk audio dan video. 4) Melakukan transkripsi ragam lisan ke
dalam ragam tulis dengan cara menyimak video hasil rekaman secara berulang agar mendapatkan data
yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
ANALISIS
Terdapat empat sidang yang menjadi objek penelitian inil. Sidang tersebut di antaranya sidang putusan
dengan terdakwa berinisial Yari, sidang keterangan saksi dengan terdakwa berinisial Dayat, sidang
keterangan saksi dengan terdakwa berinisial Angga, dan sidang keterangan saksi dengan terdakwa
berinisial Oke David.
Setiap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, khususnya persidangan perkara pidana
ringan dan biasa berdurasi singkat, termasuk keempat sidang yang dijadikan objek penelitian. Setiap
persidangan memiliki pola tersendiri. Pola dalam sidang yang partisipannya tidak lengkap atau tidak
sesuai prosedur akan berjalan lebih cepat. Hal ini terlihat dalam sidang satu dan dua. Hakim lebih banyak
mengakhiri percakapan satu arah. Sementara dalam sidang tiga dan empat, percakapan berjalan lebih
interaktif. Terutama dalam sidang keempat.
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Beberapa faktor yang menjadi penentu lama atau singkatnya durasi persidangan. Pertama,
kelengkapan partisipan persidangan, terutama dalam persidangan keterangan saksi. Jika saksi tidak ada
maka persidangan akan ditunda dan berakhir cepat. Begitu pun dengan sidang tuntutan, jika setelah
dibacakan tuntutan terdakwa tidak ada respon maka hakim akan mengakhiri persidangan. Hal kedua yang
menjadi penentu adalah tingkat keaktifan dari para partisipannya sendiri terutama hakim. Jika hakim
menghendaki percakapan yang lama maka ia akan turut menanyakan hal-hal lain pada terdakwa, seperti
dalam sidang tiga.
Adapun dalam persidangan yang lengkap para partisipannya seperti sidang empat , maka
percakapan dalam persidangan akan berjalan lama. Hal ini dikarenakan Hakim menggali informasi dari
saksi dan terdakwa, sehingga mengharuskan adanya percakapan yang mendalam. Hakim juga
memberikan kesempatan pada jaksa dan penasihat hukum untuk melangsungkan percakapan pada
partisipan lain. Adanya durasi yang berbeda, membentuk pola percakapan yang berbeda pula. Oleh
karena itu, dalam tiap persidangan temuan struktur percakapan dan struktur preferensi memiliki
karakteristiknya tersendiri. Para partisipan memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dalam suatu
persidangan, tentunya gaya berbahasa yang digunakan oleh masing-masing pihak akan berbeda. Dalam
contoh 6 di bawah ini beberapa contoh percakapan yang mewakilkan peristiwa percakapan dalam gelar
wicara di persidangan yang terdapat partisipan lengkap di dalamnya.
Contoh 6
Konteks: Hakim sedang meminta keterangan saksi mengenai jumlah ganja yang dibawa oleh
terdakwa. Hakim memberikan kesempatan pada jaksa dan penasihat hukum untuk memberikan
pertanyaan
(1) Hakim

(2)
(3)
(4)
(5)

Jaksa
Saksi
Hakim
Penasihat

(6) Saksi

: satu linting ya?
Gitu ya?
Jeda (2.0)
Jaksa ada pertanyaan?
: ⁰di mana kamu menemukan barang bukti?⁰
: >saku celananya<↓
: Penasihat hukum ada pertanyaan?
: waktu pada saat digeledah itu::?
(Jeda 1.0)
>Di saku mana ada menemukan?<
: saku sebelah kanan↓

Contoh 6 di atas memperlihatkan struktur percakapan antara hakim, jaksa, dan terdakwa. Dalam
percakapan di atas terlihat hakim yang menjadi partisipan sentral dalam percakapan. Dapat dikatakan
dalam seluruh persidangan, berjalannya percakapan bergantung pada hakim sebagai pembicara sentral.
Hakim menjadi penentu bagaimana gaya bicara dalam percakapan yang berlangsung. Hal ini terlihat
dalam beberapa paparan sebelumnya, bahwa gaya bicara baik pelibatan tinggi maupun solidaritas tinggi
akan bergantung pada bagaimana hakim memulai percakapan, mempertahankan giliran bicara maupun
memberikan giliran bicara.
Struktur percakapan dan struktur preferensi dalam seluruh persidangan lebih banyak memiliki
kesamaan dibandingkan perbedaannya. Hal yang paling mendasar adalah dalam seluruh persidangan
adanya partisipan sentral percakapan dalam gelar wicara adalah Hakim. Partisipan lain hanya melakukan
taking over jika hakim memberikan giliran berbicara. Sementara hakim sebagai partisipan sentral lebih
banyak melakukan penahanan giliran bicara (holding the floor), sehingga terdakwa, jaksa, maupun saksi,
menjadi partisipan pasif. Tempo pembicaraan dalam persidangan lebih banyak menggunakan tempo
cepat. Artinya setiap ujaran digiring untuk dinyatakan secara lugas dan tidak bertele-tele. Adapun dari
segi volume dan kejelasan suara, hakim sebagai partisipan utama yang paling jelas terdengar dan lantang.
Sementara terdakwa, Jaksa, maupun saksi lebih banyak bertutur dengan volume yang cenderung lembut
dan tempo yang sedang.
Sebagian besar gaya persidangan adalah gaya solidaritas tinggi, di mana para partisipan selain
hakim memberikan keleluasaan pada hakim untuk mempertahankan dan menyelesaikan giliran bicaranya
tanpa ada overlap maupun interupsi. Namun, dalam beberapa topik hakim menginginkan adanya gaya
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pelibatan tinggi sehingga dalam beberapa percakapan terjadi overlap antara percakapan hakim dengan
jaksa dan hakim dengan saksi. Adapun percakapan antara hakim dan terdakwa seluruhnya berpola gaya
bicara solidaritas tinggi.
Struktur Preferensi dalam seluruh persidangan lebih banyak terkandung dalam ujaran hakim.
Hakim banyak melakukan penilaian terhadap terdakwa atas apa yang dikatakannya. Pola struktur
preferensi dalam persidangan diawali dengan pertanyaan hakim, lalu jawaban dari terdakwa, hingga
adanya pertanyaan kembali dari hakim yang merupakan tanggapan dari ujaran terdakwa. Ujaran hakim
setelah terdakwa dalam percakapan ini yang biasanya mengandung struktur preferensi. Struktur
preferensi yang diwakili oleh lima tindakan yaitu, penilaian, ajakan, tawaran, proposal, dan permohonan
terkandung dalam percakapan pada empat persidangan yang diteliti. Seluruh percakapan yang
mengindikasikan struktur preferensi sebagian besar adalah percakapan dari hakim terhadap partisipan
lainnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa struktur percakapan dan struktur preferensi dalam gelar wicara
persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur didominasi oleh Hakim. Hakim menjadi partisipan
sentral yang menentukan struktur percakapan termasuk gaya bicara selama percakapan berlangsung.
Partisipan lainnya, yaitu jaksa, terdakwa, maupun saksi menjadi partisipan yang lebih banyak melakukan
pengambilan giliran bicara berdasarkan ketentuan hakim sebagai orang yang mengawali pembicaraan
(taking over) dibandingkan melakukan starting up. Hal ini terjadi karena hakim adalah partisipan yang
diberikan giliran berbicara pertama sesuai dengan prosedur persidangan bahwa persidangan dibuka oleh
hakim. Struktur preferensi dalam percakapan lebih banyak diterima dibandingkan tidak diterima karena
berhubungan dengan verifikasi hakim terhadap tindakan-tindakan terdakwa. Adapun tindakan yang
terindikasi tidak disukai adalah ketika percakapan berlangsung dengan topik mengenai kaitan tindakan
salah terdakwa dengan keharusan terdakwa yang dikemas oleh hakim dalam percakapan yang cenderung
menyudutkan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang struktur percakapan
dan struktur preferensi dalam gelar wicara persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat
disimpulkan secara keseluruhan dalam gelar wicara persidangan yang terdiri dari 4 persidangan, struktur
percakapan yang terlihat yaitu semua percakapan diawali hakim dengan jenis ujaran yang sama. Hakim
menjadi partisipan sentral dalam percakapan. Hakim mendominasi kegiatan percakapan dan lebih banyak
mengawali percakapan. Hakim menjadi partisipan yang selalu melakukan starting up terhadap partisipan
lain. Baik jaksa, terdakwa, maupun saksi. Jaksa dalam gelar wicara tidak terlalu aktif dalam melakukan
percakapan. Jaksa hanya melakukan pengambilan giliran bicara ketika hakim memberikan giliran bicara
padanya. Terdakwa lebih banyak berinteraksi dengan hakim dibandingkan dengan jaksa maupun saksi.
Terdakwa selalu dalam posisi melakukan taking over karena ia hanya diberikan keleluasan untuk
menjawab setiap pertanyaan yang diujarkan hakim. Saksi hanya terdapat dalam sidang 4, saksi dan hakim
cukup banyak berinteraksi. Namun, saksi memiliki kedudukan yang sama baik dengan jaksa maupun
terdakwa. Saksi hanya sebatas mengambil alih giliran bicara jika hakim telah memberikan giliran bicara
padanya.
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COLLOCATIONS OF DISCOURSE MARKER DEH: INTENSIFYING THE
FUNCTIONS OF DEH
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ABSTRACT
Djenar et al. (2018) sum up that deh is applied to give advice, point out the focus of information,
highlight information, and soften instruction. This study aims at exploring the collocations of deh to get
the ideas in what functions deh is used. Furthermore, it investigates what the speakers intend to achieve
by applying those collocations. The data was taken from the CHILDES corpus of Jakartan Indonesian.
Antconc was used to gain collocations of deh in non-interrogative utterances. The words that collocate
with deh are aja, coba, ya, iya, deh, nggak, and udah. Dehs are used in the utterances that carry the
following language functions: showing preference, suggesting, instructing, informing, accepting,
describing, planning, giving an opinion, and rejecting. The collocations of aja and deh makes the
message of giving new knowledge in showing preference, acceptance, instruction, and suggestion
becomes stronger as in itu aja deh, apa aja deh, bikin itu aja deh, and begini aja deh biar nggak jatuh.
According to KBBI (The Complete Indonesian Dictionary), coba is used to soften instruction. Therefore,
the collocation makes the sense of softening the instruction becomes stronger but polite as in coba buka
deh. Ya and iya have the same meanings and they are applied to give emphasis in a statement (KBBI,
2016). In relation to the functions of deh to highlight information, collocation of deh and ya intensifies
speakers’ intention to emphasize particular information as in ya boleh deh. Collocations of nggak and
deh occur in instruction (nggak usah deh) and rejecting (nggak deh). Furthermore, deh was used to
highlight information in suggesting ideas (ato nggak gini aja deh kita beli gurame), informing (ya nggak
muat deh), and giving an opinion (nggak jelas banget deh). In the collocations with deh, udah carries two
meanings. The first is an adverb that shows events in the past as udah lengkap deh. Therefore, the speaker
highlighted information. The second one means that’s enough and it is used to end a topic (udah deh diem
aja).
Keywords: discourse marker, collocations, Jakartan Indonesian
INTRODUCTION
Discourse markers (DMs) occur when transitions are made by the speakers. The speakers and hearers use
DMs to convey messages to each other in interaction (Biber et al., 1999). The speakers help the listeners
to understand the meaning by using DMs (Rühlemann, 2006). Furthermore, DMs show speakers’
purposes to the hearers (Fraser, 1990). They also point out speakers’ point of views and how the speakers
are sure about the messages (Dér, 2010; Fraser, 1990).
The present study discusses DM deh in Jakartan Indonesian. KBBI, defined it as a word to
strengthen one’s word and intention (Kemendikbud, 2016). Like any other DMs, deh has some functions
that depend on the context. Djenar et al., (2018) found some functions of deh namely giving advice,
pointing out the focus of information, highlighting information, and softening instruction. Although it
carries various functions, the main role of deh is to show indifference among speakers and listeners. The
speakers, moreover, use deh when they give any other information that they know. Furthermore, it
depends on the listeners what they will do based on the information. In imperative, it functions as a
softener. On the contrary, Sneddon (2006) suggests that the speakers force the listeners to take their
suggestions and try to convince the listeners. In evaluation, the speakers emphasized their judgments.
Furthermore, in imperative, they give a strong command for the listeners.
Sneddon (2006) mentioned that several discourse markers in Indonesian tend to have
collocations. However, they have not been studied deeply. For the case of deh, it collocates with aja
(Djenar et al., 2018). The collocation creates minimizing effect in conversation. The speakers just inform
what they know and do not lead the listeners to interpret the information in a particular way. The studies
conducted by Djennar and Manns (2018) and the one done by Sneddon (2006) resulted in different
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findings. The present study tries to investigate the functions of deh by analyzing their collocations.
Colocation study was applied in the present study because analyzing collocations lead to semantic
prosody. Prosody reveals speakers’ attitudes (Louw, 2000). By knowing speakers’ attitudes, it is expected
that the functions of dehs will be revealed.
METHODOLOGY
The study of DMs based on corpus data has been done since the beginning of corpus study. It provides
evidence how speakers and listeners manage the interaction as how their attitudes and point of views are
revealed (Andersen, 2011). The data were taken from the CHILDES (Child Language Data Exchange
System) of Jakartan Indonesian. Antconc was used to gain collocates of deh with the minimum
occurrences 100 in non-interrogative utterances. As initial observation shows that deh tends to be in the
final position, the span of the collocations is set to be four words to the left. The present study applies
principles of corpus linguistics namely finding collocations and n-gram to identify the use of dehs. It used
3 and 4 grams. The surrounding environment of the utterances in which deh occurs was observed.
Utterances produced by the listeners as responses towards utterances with deh were examined.
ANALYSIS
The words that collocate with deh frequently are aja, coba, ya, iya, deh, nggak, and udah. Aja shows that
speakers’ preferences are definite. Deh are used in the utterances that carry the following moves.
●

Showing preferences
(1) 1 A: Ha, gimana kalo jadi rambutnya warna merah?
2 B: Nggak papa.
3 A: Nggak papa?
4 B: Nggak.
5 A: Ato jadi ijo?
6 B: Nggak papa.
7 A: Jadi kaya poon Natal.
8 B: Heeh. Aah, monya warna merah apa ya?
9
Warna putih aja deh biar ubanan.
10 A: Lho inih?
11 B: Biar kayak uban.

In extract 1, speaker A gave an idea of coloring hair red (line 1). B responded by saying it was not
a problem (line 2). A made sure that it was not a problem (line 3). A clarified it was not a problem (line
4). A changed his mind and gave an idea of coloring it green (line 5). Again, B said it is okay (line 6). A
also described that it would look like a Christmas tree due to its green color (line 7). B agreed with A’s
opinion that it would look like a Christmas tree indicated by heeh (line 8). However, he asked what type
of red (line 8). Suddenly, B preferred white (line 9). B’s action made A shocked (line 10) because back
then, he agreed to color it green. When the speaker changed his preference and it is the final preference,
he used deh and aja (line 9). The collocation indicates how B is willing to make A aware of the change in
his final preference.
●

Suggesting
(2) 1
2
3
4
5
6
7
8
9

A: Repot main ni tante.
B: Pit!
C: Enggak.
A: Besok quartet aja deh tante.
D: Iya tante.
A: Ya?
C: Masa quartet melulu?
A: Ah, nggak enak main ini.
C: Ya nggak usah, nggak usah pake giniannya kalo gitu.
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D: Mobilan doang.
C: Mobilannya aja.
D: Ininya pake ya?
A: Pak Tani aja, aja deh besok.
C: Ya udah deh, minggu depan.

In extract 2, speaker A gave a negative comment towards the game they were playing (line 1). C
disagreed (line 3). A suggested to play quartet tomorrow (line 4). D supported A’s idea (line 5). A asked C
to give a response (line 6). C still was not in line with A’s idea (line 7). A kept complaining about the
game they were playing (line 8). C tried to give a suggestion to make the game interesting (line 9). C and
D suggested A to use the car toy only (lines 10-11). A suggested another game, Pak Tani (The farmer)
(line 13). Finally, C agreed with this idea and in his utterance, C produced collocation of ya and deh (line
14). In two utterances of suggestion produced by A (lines 4 and 13), he used deh and aja. Deh functions
to make the suggestion sound less demanding. Like in the first suggestion, A did not push C to accept his
suggestion. He made a new suggestion when C dislikes his first suggestion. In both suggestions, deh
collocates with aja, aja carries the sense of definite. A had a definite game that he suggested and the
suggestion was given politely. Ya udah deh in line 14 also indicates changing. First, C did not agree with
A’s idea to play quartet. Later, he accepted A’s new idea. Therefore, there is a change from disagreement
to agreement. C also emphasized the fact that he changed his mind because of a new idea given by A.
●

Instructing
(3) 1
2
3
4
5

A: Sepatuku mana satu lagi?
C: Mana dong? Coba berdiri dulu deh!
D: Tu, itu.
A: Mana?
C: Coba deh. Ni, ni, ni.

In extract 3, A looked for his shoes and asked others where the shoes were (line 1). C helped to
find them. He asked where they were and instructed others to stand up (line 2). They kept looking for it
and D pointed to the shoes (lines 3). A responded by asking where the shoes that D meant were (line 4).
Again C instructed to stand up and showed the shoes (line 5). C produced deh that collocates with coba
two times (lines 2 & 5). As KBBI (Kemendikbud, 2016) mentions coba is used to soften instruction, in
his utterances, he tried to convey politeness. Deh itself does not carry sense of demanding so much to the
hearers. Therefore, using deh and coba intensifies the sense of politeness.
●

Informing
(4) 1
2
3
4
5
6
7
8
9

A: Trus, Priska pernah ke luar kota, nggak?
B: Nggak pernah.
A: Hah?
B: Nggak pernah.
C: Nggak pernah?
A: Nggak pernah ke luar kota? Mami pernah ajak ke luar kota, nggak?
B: Nggak pernah.
A: Nggak pernah?
B: Ya, sekali-sekali deh.

In extract 4, speaker A asked whether B had been in another city (line 1). B said never (line 2)
and A was shocked with that information (line 3). B repeated his answer (line 4). Then, C and A asked the
same question again (lines 5-6). They wondered so much. B still told the same answer (line 7). A asked
again to clarify whether it is true B never visited any other city (line 8). Next, B changed his answer (line
9). B’s utterance occurs with deh. Deh is applied when the speaker corrected the information he
mentioned before. He would like the others to update their knowledge because he revised his answer.
●

Accepting
(5) 1 A: Terus, saya gambar bunga, ah.
2 B: Iya.
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3 B: Kalo ada pemandangan, pasti ada bunganya.
4 A: Ah, kok begitu sih?
5 A: Kenapa?
6 A: Kok semuanya bunga?
7 B: Nggak boleh, ya?
8 A: Boleh, tapi jangan semua bunga.
9 B: Jadi apa lagi dong?
10 A: Yang lain awan kek.
11 B: O, awan. Iya deh, abis ini Tante gambar awan di sini. Ya ha, dicampur semua.
In extract (5), A said her plan to draw flowers (line 1). B said iya which indicates she got A’s
idea. B mentioned that the picture of scenery must have flowers on it (line 3). A did not agree with B’s
statement (line 4). She asked the logic beyond the statement (line 5). A questioned why all items on the
pictures are flowers (line 6). B confirmed whether it is possible or not to draw flowers (line 7). A gave a
possibility to draw flowers but not all flowers (line 8). B asked A’s idea, namely what A wanted other
than flowers (line 9). A gave an idea to draw clouds (line 10). B accepted A’s idea and he would draw a
cloud (line 11). She used deh that collocates with iya. Through the collocation, B wants to make A know
that B accepted the idea and changed her plan of what to draw. Now, she had a new concept and it was
based on A’s idea.
●

Describing
(6) 1
2
3
4

A: Satu lagi mana ya yang putih ya?
B: Makanya bingung juga.
A: Tadi ada dua di Rizka. Kenapa jadi tinggal satu? Ya, ilang lagi deh.
B: Ya. Ilang lagi.

In extract (6), A asked about where the white one was (line 1). Then, B said he was also confused
and did not give information that A asked (line 2). A replied by describing the condition that the thing she
asked was lost (line 3). B agreed by repeating A’s utterance (Ya. Ilang lagi) in line 4. Collocation of ya
and deh delivers the feeling of disappointment. Ya represents the speaker's conclusion towards the
situation. He tried to make B realize that is the case that happened.
●

Planning possible actions
(7) 1
2
3
4
5
6
7

A: Ih, kamu nyium saya, ya?
A: Ih, kamu ih, genit ih.
A: Nggak boleh nyium-nyium, anak kecil.
B: Mangnya sapa?
A: Ih, nanti saya juga cium kamu deh kalo gitu deh.
A: Mau saya cium?
C: Jelek, ih jelek.

In extract (7), speaker A did not want to be kissed by B (lines 1-3). She said ih two times (in lines
1 and 2). First, she asked for clarification of B’ intention (line 1). She also gave her judgment towards B
(line 2). It shows her feeling of uncomfortable and dislike. A also prohibited B to kiss a child (line 3). In
this case, the anak kecil (child) refers to A herself. B responded by saying that A did not have any
authority to prohibit her (line 4). To warn B that she could do the same, she produced an utterance in
which deh collocates with deh (line 5). She told her plan. Two dehs indicates A was willing to make B
know her plan.
●

Giving opinion
(8) 1
2
3
4
5
6

A: Tante sama Priska cantikan siapa?
B: Tau.
A: Hah, kok nggak tau?
C: Cantikan Mami deh.
A: Iya ya, cantikan Mami, ya?
C: Nggak deh, sama cantiknya deh.
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In extract (8), speakers A, B, and C discussed who is more beautiful. A asked the question to B
(line 1). In the beginning, B said he did not know (line 2). Then, A demanded an answer (line 3). A
wondered B could not give what she knew (line 3). C gave her opinion that mom is more beautiful (line
4). In saying it, C used deh (line 4). She changed her point of view. Then, A clarified C’s opinion (line 5).
Next, C changed her opinion. She mentioned none was more beautiful (line 6). She clarified her previous
answer was incorrect. She used nggak and deh because she wanted A to notice the new opinion.
●

Rejecting
(9) 1
2
3
4

A: Nenek, mo tinggal sama saya aja?
B: Apa?
A: Mo tinggal sama saya aja?
B: Eee, nggak deh.

In extract (9), A offered grandma (speaker B) to stay with her (line 1). B asked A to reply to the
question (line 2). A repeated the question (line 3). Then, B uttered collocations of nggak and deh. The
collocation is used to reject the offer. At the same time, it informed B with new things about B’s decision
that A did not know before.
CONCLUSION
The following words tend to collocate with deh: aja, coba, ya, iya, deh, nggak, and udah. In most cases,
the speakers make changes of point of views, thoughts, and opinions. They indicate the new information
due to the changes they make by using collocations such as deh and aja, deh and ya, and deh and deh. In
the case of collocations of iya and deh, the collocation delivers the speaker's agreement. In the beginning,
the speaker disagreed, then he changed his mind and that resulted in agreement. In some cases, changes
were not found such as in giving suggestions, describing what happened, and rejecting offers. When the
speakers give suggestions with deh, they make the hearers focus on the suggestion. When the suggestions
are not accepted, they do not argue for their suggestions. It is possible that they negotiate by giving
another suggestion like in extract 2. In describing conditions, the speaker used the collocation of deh to
make others realize what happened. They make a conclusion of what they observe. In rejecting, the
speakers tend to focus on the process of giving information to the hearer. To sum up, in the cases of
unchanging point of view/ thought/, the main function of deh is delivering new information to add
knowledge to the hearers. Emphasizing the additional knowledge recently given is applied to build
commonground. Therefore, the speakers and the hearers are at the same level of knowledge.
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ABSTRAK
Bahasa yang dikuasai seorang anak bergantung pada beberapa faktor. Salah satu faktor yang berperan
dalam penguasaan bahasa seorang anak adalah lingkungan bahasanya. Lingkungan bahasa adalah
segala hal yang didengar dan dilihat yang turut memengaruhi proses komunikasi berbahasa. Lingkungan
bahasa mencakup situasi di kelas saat proses pembelajaran berlangsung, di pasar, pusat perbelanjaan,
restoran, percakapan sekelompok orang, saat menonton televisi, ketika membaca media massa atau
berbagai bahan bacaan lain, serta situasi-situasi lingkungan lainnya. Kualitas lingkungan bahasa ini
merupakan sesuatu yang penting bagi anak untuk memperoleh keberhasilan dalam mempelajari bahasa,
baik bahasa pertama maupun bahasa kedua. Lingkungan bahasa ini dapat dibedakan atas lingkungan
formal dan lingkungan informal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penguasaan bahasa anak
diplomat di India terkait dengan faktor lingkungan bahasa yang melingkupinya. Selain itu, penelitian ini
juga bermaksud mengungkap hipotesis masukan dari Krashen berkenaan dengan proses pemerolehan
bahasa seorang anak. Metode yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui
observasi, kuesioner, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak diplomat di India
menggunakan beberapa bahasa dalam lingkungannya, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan
bahasa Hindi. Bahasa Indonesia digunakan di lingkungan keluarga (rumah) dan kantor orang tua,
bahasa Inggris digunakan di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, serta bahasa Hindi digunakan
di lingkungan sekolah dan kadang di lingkungan rumah. Tingkat penguasaan terhadap ketiga bahasa
tersebut bervariasi. Beberapa simpulan yang diperoleh antara lain (1) orang tua tidak mengajarkan
bahasa Indonesia dengan baik di lingkungan rumah; (2) penggunaan bahasa Inggris secara intensif di
lingkungan sekolah; (3) pengenalan bahasa Inggris di lingkungan rumah tidak memadai; dan (4)
penggunaan bahasa Hindi terbatas pada lingkungan sekolah.
Kata Kunci: penggunaan bahasa, penguasaan bahasa, pemerolehan bahasa
PENDAHULUAN
Pada masa perkembangan, anak biasanya akan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan dalam
membentuk kepribadiannya. Dalam hal ini, anak bersifat imitative atau peniru, apa yang ia lihat, rasakan
dan dengar dari lingkungannya akan diikuti karena ia belum mengetahui batasan benar dan salah, baik
dan buruk, serta pantas atau tidak pantas. Anak masih belajar untuk mencoba dengan meralat perilaku
yang dapat diterima oleh lingkungannya. Oleh karena itu, seorang anak harus dapat peka terhadap
pengaruh dari lingkungan di sekitarnya.
Ketika umur seorang anak semakin bertambah setiap tahunnya, secara langsung semakin matang
pula pertumbuhan fisiknya. Selanjutnya, pengalaman seorang anak juga dapat bertambah sehingga
meningkat pula kebutuhannya. Kemampuan berbahasa pada anak dapat berkembang seiring dengan
bertambahnya pengalaman dan kebutuhan anak tersebut. Pengalaman akan diperoleh anak dari
lingkungannya.
Lingkungan adalah tempat seorang anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan merupakan salah
satu faktor yang yang sangat memengaruhi perkembangan bahasa anak. Pada hakikatnya proses
pemerolehan bahasa anak diawali dengan kemampuan mendengar kemudian meniru suara yang
didengarnya, yaitu dari lingkungan tempat ia tinggal. Seorang anak tidak akan mampu berbahasa dan
berbicara jika anak tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan yang pernah didengarnya. Oleh karena
itu, keluarga merupakan salah satu lingkungan terdekat. Anggota keluarga harus memberi kesempatan
kepada anak untuk belajar dari pengalaman yang pernah didengarnya. Selanjutnya, secara bertahap, anak
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mampu mengekspresikan pengalaman, baik dari pengalaman mendengar, melihat, maupun membaca dan
diungkapkan kembali dengan bahasa lisan.
Realitasnya dalam masyarakat, banyak dari kita yang menganggap bahwa anak yang banyak
berbicara, merupakan cerminan anak yang cerdas tanpa memperhatikan perkembangan bahasa yang
dimiliki oleh anak. Kurangnya filter bahasa yang diperoleh dari lingkungan menyebabkan adanya
pengaruh kurang baik pada diri anak. Hal ini akan terlihat ketika mereka bersosialisasi dan berkomunikasi
dengan orang lain. Bahasa yang digunakan bergantung pada lingkungan tempat mereka berinteraksi.
Misalnya, jika anak sering berkumpul dengan orang-orang yang menggunakan bahasa santun maka
seorang anak akan terbentuk menjadi anak yang berbahasa santun. Sebaliknya, jika anak berada dalam
lingkungan bahasa yang kurang baik, bahasa anak akan kurang baik juga. Penyebabnya karena anak akan
mudah untuk merekam apa yang didengar dan dilihatnya tanpa melihat akibatnya.
Menurut Vygotsky hal lain yang tidak kalah penting adalah pendidikan formal, tempat guru
secara sistematis menanamkan ide-ide, konsep, dan istilah-istilah yang digunakan berdasarkan disiplin
akademik yang berbeda (Vygotsky dalam Mc Devitt & Ormrod, 2002). Meskipun seperti halnya Piaget,
Vygotsky menekankan pentingnya anak menemukan sendiri pengetahuan (informasi) yang ada di
lingkungannya. Vygotsky juga melihat pentingnya memiliki orang dewasa yang bertugas menerangkan
penemuan-penemuan yang ada kepada generasi saat ini. Menurut Vygotsky apa yang dilakukan anak
dengan bantuan orang lain dapat memberikan gambaran yang lebih tepat (akurat) mengenai
kemampuannya dibandingkan jika mereka mengerjakannya seorang diri. Bekerja bersama-sama dengan
orang lain merupakan salah satu cara sekaligus memberi anak kesempatan untuk merespon terhadap
contoh-contoh, saran-saran, komentar, pertanyaan, dan tindakan orang lain.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong,
2017:6). Meskipun dalam proses penelitiannya sama, prosedur-prosedur penelitian kualitatif tetap
mengandalkan data berupa teks dan gambar (Creswell, 2010:258).
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penguasaan bahasa anak diplomat di India terkait
dengan faktor lingkungan bahasa yang melingkupinya. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud
mengungkap hipotesis masukan dari Krashen berkenaan dengan proses pemerolehan bahasa seorang
anak. Metode yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, kuesioner, dan
wawancara. Objek penelitian ini adalah anak diplomat di India. Penelitian ini dilakukan pada periode
Agustus—Oktober 2019.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Lingkungan Bahasa
Lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar dan dilihat yang turut memengaruhi proses
komunikasi berbahasa. Lingkungan bahasa mencakup situasi di kelas saat proses pembelajaran
berlangsung, di pasar, pusat perbelanjaan, restoran, percakapan sekelompok orang, saat menonton televisi,
ketika membaca media massa atau berbagai bahan bacaan lain, serta situasi-situasi lingkungan lainnya.
Kualitas lingkungan bahasa ini merupakan sesuatu yang penting bagi anak untuk memperoleh
keberhasilan dalam mempelajari bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua.
Lingkungan bahasa dapat dibedakan atas lingkungan formal dan lingkungan informal.
Lingkungan formal adalah salah satu lingkungan belajar bahasa yang memfokuskan pada penguasaan
kaidah atau aturan-aturan bahasa secara sadar dalam bahasa target (Dulay dan Ellis dalam Nurhadi dan
Roekhan, 1990: 118). Lingkungan informal ialah lingkungan atau tempat berkumpulnya individu satu
dengan individu lainnya dalam satu lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga, teman dan sebagainya
tanpa ada keterkaitan kaidah-kaidah bahasa hanya dengan percakapan yang didengar ataupun yang
diujarkan oleh orang lain.
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Apabila ilmu faal, pengetahuan, dan pengalaman merupakan unsur intrinsik dalam sebuah
pembelajaran bahasa maka lingkungan merupakan eksistensi yang bersifat objektif dan merupakan unsur
ekstrinsik yang memengaruhi proses pembelajaran bahasa. Tanpa memedulikan bahasa utama ataupun
bahasa kedua, semua memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan. Semua orang tentu memahami
bahwa lingkungan memegang peranan penting dalam pembelajaran bahasa. Dapat dikatakan bahwa
pembelajaran bahasa tidak terlepas dari lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan pembelajaran bahasa
memiliki konsep yang cukup luas (Liu, 2010: 226-227). Yulianto (2007: 11) mengatakan, berdasarkan
teori psikologis behaviorisme, faktor lingkungan adalah faktor terpenting dalam pembelajaran bahasa.
Bagi seorang pemelajar bahasa kedua, perkembangan bahasa terjadi melalui interaksi antara lingkungan
bahasa, kemampuan kognitif, dan pengalaman linguistik. Dalam proses pembelajaran bahasa kedua,
lingkungan bahasa merupakan salah satu unsur yang berpengaruh. Menurut Krashen (1981), lingkungan
bahasa dapat dibedakan menjadi dua, lingkungan bahasa buatan dan lingkungan bahasa natural.
Lingkungan bahasa buatan adalah lingkungan bahasa dalam kelas, sedangkan lingkungan bahasa natural
adalah lingkungan bahasa di luar kelas, lingkungan yang terjadi secara alami.
Seluruh kegiatan pembelajaran di dalam kelas memiliki manfaat yang cukup banyak bagi setiap
pemelajar. Guru mengajar berdasarkan pada tujuan yang jelas dan mendorong pemelajar untuk
memperhatikan bentuk penyampaian dan penguasaan bahasa. Melalui perencanaan materi pengajaran
yang terarah, siswa dapat memperoleh hasil yang maksimal melalui pembelajaran di dalam kelas.
Pengajaran dalam kelas menitikberatkan aturan bahasa dan dapat meningkatkan kecepatan belajar.
Adanya guru yang berpengalaman yang dapat membantu pemelajar selama di kelas sehingga dapat
mempercepat proses belajar siswa.
Di sisi lain, pengajaran di dalam kelas juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, kelemahan
yang paling mendasar, yaitu kesulitan pengajar dalam membina kemampuan berkomunikasi para
pemelajar dalam masyarakat luas, yang seharusnya merupakan tujuan mendasar dari pembelajaran
bahasa; Kedua, pengajaran di dalam kelas memiliki waktu yang terbatas, dan tidak dapat dibandingkan
dengan proses belajar secara alami. Ketiga, tidak semua aturan dan prinsip bahasa dapat dipelajari melalui
pelajaran di kelas. Ada beberapa pemelajar menganggap bahwa beberapa tata bahasa hanya dapat
dipelajari secara alami, bukan melalui pelajaran di kelas (Liu, 2010: 231-232).
Lingkungan bahasa di luar kelas adalah lingkungan bahasa yang terjadi secara alamiah, yang
terjadi di bawah tingkat kesadaran manusia. baik terhadap proses pembelajaran maupun pemerolehan
Bahasa. Lingkungan bahasa informal memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan lingkungan
bahasa di dalam kelas. Lingkungan bahasa di luar kelas ini mencakup komunikasi dengan keluarga,
teman-teman atau orang asing, termasuk komunikasi yang terjadi di tempat umum.
Sebagai salah satu unsur lingkungan bahasa, guru, orang tua, teman-teman, dan orang asing
memiliki pengaruh yang besar terhadap pembelajaran bahasa. Oleh karena itu, lingkungan bahasa di luar
kelas memiliki arti penting bagi pembelajaran bahasa, sebab dalam proses pembelajaran bahasa kedua,
hal ini dapat membantu para pemelajar. Dalam dua sisi yang berbeda, lingkungan bahasa di dalam dan
luar kelas sangat penting bagi pemelajar. Lingkungan bahasa dalam kelas mempengaruhi proses
pembelajaran bahasa, sedangkan lingkungan bahasa di luar kelas memengaruhi proses pemerolehan
bahasa (Andiopenta Purba, 2013: 23-24).
Hipotesis Masukan Krashen dan Pemerolehan Bahasa
Noam Chomsky (2005) mengatakan bahwa pemerolehan bahasa hanya diperuntukkan pada bahasa
pertama (bahasa Ibu), tidak pada bahasa kedua ataupun bahasa selanjutnya, sebab menurutnya bahasa
adalah bawaan manusia sejak lahir, “Language is innate to man”. Oleh karena itu, pemerolehan bahasa
secara tidak sengaja, hanya terdapat pada masa kanak-kanak yang masih mengalami pertumbuhan dan
pematangan, bukan diperuntukkan bagi bahasa kedua. Singkatnya, menurut Chomsky istilah pemerolehan
hanya cocok digunakan untuk bahasa pertama tidak pada bahasa kedua. Untuk bahasa kedua istilah yang
cocok adalah pembelajaran bukanlah pemerolehan. Namun, teori Chomsky dibantah oleh Krashen dengan
mengajukan lima hipotesis. Salah satunya adalah hipotesis masukan (input hypothesis).
Krashen (2002: 102-103) menyatakan bahwa bahasa kedua diperoleh dengan memahami pesan
(understanding messages) atau dengan menerima masukan yang dapat dipahami (comprehensible input).
Krashen memaknai comprehensible input sebagai proses memahami bahasa yang didengar atau dibaca
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setingkat di atas kemampuan pembelajar sebelumnya yang dirumuskan dengan i+1, i diartikan sebagai
kemampuan atau kompetensi siswa dan +1 diartikan satu tingkat di atasnya. Jika masukan mempunyai
tingkat kesulitan i+2 misalnya, pemelajar akan kesulitan dalam memahami bahasa target yang mereka
pelajari. Oleh karena itu, Krashen merumuskannya dengan i+1.
Implikasi rumus comprehensible input ialah bahwa kemampuan berbicara dengan lancar dalam
bahasa target sedikit demi sedikit datang sendiri. Kefasihan berbicara menurut Krashen, bukanlah hasil
pembelajaran secara langsung, melainkan kemampuan itu dibangun di atas kompetensi melalui
pemahaman terhadap masukan. Apabila input dipahami dan hal tersebut memadai, secara otomatis kaidah
bahasa akan terintegrasi di dalamnya. Oleh karena itu, dengan hipotesis comprehensible input ini, berarti
input yang diberikan harus satu tingkat di atas kompetensi pemelajar. Dengan kata lain, pemelajar diberi
satu tingkat pengetahuan baru yang belum pernah diketahuinya.
Lagi-lagi peran guru sangat penting di sini karena jika guru mengajarkan materi yang jauh di atas
kemampuan pemelajar, mereka akan kesulitan untuk memahami materi yang diberikan. Sebaliknya, jika
materi yang diajarkan berada di bawah kemampuan pemelajar, mereka tidak akan merasa tertarik dan
tertantang untuk belajar. Hal tersebut akan membuat proses pembelajaran tidak efektif.
Bahasa Anak Diplomat di India
Penelitian ini fokus pada penggunaan bahasa oleh anak diplomat di India. Anak diplomat yang menjadi
subjek penelitian ini sebanyak delapan orang dengan rentang usia 3—14 tahun. Mereka adalah anak-anak
Indonesia yang tinggal dan menetap di New Delhi, India dalam waktu yang terbatas selama masa tugas
orang tuanya. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada subjek penelitian sebagai responden
utama, serta memberikan kuesioner kepada orang tua yang menjadi responden pendukung.
Peneliti mendapat dua temuan penelitian, yaitu (1) ranah atau lokasi penggunaan bahasa dan (2)
tingkat penguasaan bahasa. Temuan (1) dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Ranah atau Lokasi Penggunaan Bahasa
Lokasi
Rumah

Sekolah

Indonesia

√

Inggris

√

√

Hindi

√

√

Kantor Orang Tua
√

Tabel 1 menunjukkan sebaran penggunaan bahasa oleh anak diplomat yang menjadi responden utama
penelitian ini. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa ada tiga bahasa yang digunakan oleh para
responden, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Hindi. Bahasa Indonesia digunakan oleh
responden pada ranah atau lokasi rumah dan kantor orang tua, bahasa Inggris digunakan pada ranah atau
lokasi rumah dan sekolah, serta bahasa Hindi digunakan pada ranah atau lokasi sekolah dan rumah.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, bahasa Hindi digunakan di sekolah karena bagian dari
kurikulum dan akademik. Bahasa Hindi pun digunakan oleh sebagian besar siswa sekolah dasar sehingga
para responden pada level sekolah dasar harus mempelajarinya. Sementara itu, penggunaan bahasa Hindi
di rumah hanya kadang-kadang atau tidak menjadi kebutuhan komunikasi yang utama.
Bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa yang dibutuhkan sebagai alat komunikasi global, baik
di rumah maupun di sekolah. Sebagian besar sekolah menengah di India menggunakan bahasa Inggris
sebagai bahasa pengantar yang biasanya diselingi dengan bahasa Hindi. Para responden menggunakan
bahasa Inggris ketika berinteraksi dengan anggota keluarga walaupun bercampur dengan bahasa
Indonesia.
Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi antar-anggota keluarga di rumah yang
biasanya bercampur dengan bahasa Inggris. Begitu pula saat para responden berada di kantor orang tua,
mereka menggunakan Bahasa Indonesia. Demikianlah deskripsi sebaran penggunaan bahasa oleh anak
diplomat di India.
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Selanjutnya, temuan kedua dalam penelitian ini, yaitu tingkat penguasaan bahasa. Berikut ini
tabulasi tingkat penguasaan bahasa para responden.
Tabel 2. Tingkat Penguasaan Bahasa
No.
Responden
1
2
3
4
5
6
7
8

Usia (tahun)

Jenis Kelamin

3
5
9
12
13
14
9
14

P
L
L
P
P
L
L
L

Indonesia
kurang
kurang
cukup
cukup
cukup
cukup
cukup
cukup

Tingkat Penguasaan Bahasa
Inggris
Hindi
kurang
tidak menguasai
kurang
tidak menguasai
cukup
tidak menguasai
cukup
tidak menguasai
cukup
tidak menguasai
cukup
tidak menguasai
cukup
tidak menguasai
cukup
tidak menguasai

Keterangan:
1. Penguasaan bahasa baik apabila mampu memahami dan menggunakan bahasa secara baik dan benar.
2. Penguasaan bahasa cukup apabila mampu memahami, tetapi terdapat beberapa kesalahan kecil dalam
menggunakan bahasa.
3. Penguasaan bahasa kurang apabila kesulitan memahami dan kesulitan menggunakan bahasa.
4. Tidak menguasai apabila tidak mampu memahami dan tidak mampu menggunakan bahasa.
Peneliti menetapkan tiga tingkat penguasaan bahasa, yaitu baik, cukup, dan kurang, serta satu kategori
tidak menguasai. Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat variasi tingkat penguasaan bahasa oleh para
responden. Berdasarkan tabulasi data dapat diketahui bahwa para responden tidak menguasai bahasa
Hindi. Hal ini dipengaruhi oleh situasi kebahasaan yang memang tidak mendukung para responden untuk
mempelajari bahasa Hindi dengan baik. Mereka hanya sesekali saja menggunakan bahasa Hindi, itu pun
hanya kosakata umum dan pada situasi tertentu atau terbatas, misalnya salam sapa atau mengucapkan
terima kasih. Tidak adanya tuntutan lebih yang mengharuskan mereka menguasai bahasa Hindi menjadi
faktor penyebab lainnya.
Penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia para responden sebanding. Penguasaan bahasa
Inggris responden ditunjang oleh pembiasaan di sekolah. Mereka wajib mengikuti pelajaran dengan
bahasa Inggris sebagai Bahasa pengantar. Dengan demikian, kemampuan berbahasa Inggris responden
lebih terlatih. Sayangnya, hal itu tidak diimbangi dengan pembiasaan di rumah. Hanya sesekali saja,
orang tua memberi model penggunaan bahasa Inggris ragam formal, selebihnya ragam nonformal atau
ragam santai.
Bahasa Indonesia menjadi bahasa pertama responden sehingga penguasaannya cukup baik. Akan tetapi,
sebenarnya sebagai penutur jati sudah selayaknya memiliki kompetensi yang baik (tidak hanya kategori
cukup). Kenyataannya, di lingkungan rumah, orang tua responden terbiasa menggunakan bahasa campur
antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Mungkin inilah yang menjadi salah satu faktor
penghambat penguasaan bahasa Indonesia secara baik dan benar para responden. Orang tua tidak menjadi
anutan atau model penggunaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, anak, perlahan, dapat saja kehilangan
figur atau bahkan kehilangan jati diri kebangsaan.
SIMPULAN DAN SARAN
Lingkungan keluarga sebagai tempat terdekat anak, yaitu orang tua. Perkembangan bahasa pada anak
tidak akan lepas dari peranan dan stimulus yang diberikan orang tua kepada anaknya. Lingkungan
keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk belajar dan mengasah pembendaharaan katanya menjadi
lebih luas dari sebelumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka orang tua memiliki peranan yang
sangat besar dalam proses perkembangan bahasa anaknya.
Orang tua juga harus teliti dan terus memperhatikan bagaimana pengaruh lingkungan terhadap
perkembangan bahasa anak. Selain itu, lingkungan dan teman bermain juga sangat mempengaruhi
perkembangan bahasa anak. Anak dengan mudah meniru dan mengikuti kata-kata yang didengarnya.
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Bahkan terkadang mereka tidak mengerti apa arti dari kata yang diucapkannya. Peran orang tua sangatlah
dibutuhkan untuk menegur dan memberikan pengarahan pada anak bahwa apa yang telah ia katakan
tersebut tidak pantas untuk diucapkan.
Beberapa simpulan berdasarkan temuan penelitian, antara lain antara lain (1) orang tua tidak
mengajarkan bahasa Indonesia dengan baik di lingkungan rumah; (2) penggunaan bahasa Inggris secara
intensif di lingkungan sekolah; (3) pengenalan bahasa Inggris di lingkungan rumah tidak memadai; dan
(4) penggunaan bahasa Hindi terbatas pada lingkungan sekolah.
Rekomendasi yang dapat diusulkan berdasarkan hasil temuan, antara lain (1) orang tua sebaiknya
mengenalkan, menggunakan, dan membiasakan lingkungan rumah (keluarga) untuk berbahasa Indonesia
sebagai lambang identitas dan jati diri bangsa yang perlu dipupuk sedini mungkin dalam pikiran anak; (2)
orang tua perlu memperhatikan atau memantau perkembangan kompetensi berbahasa asing anak,
terutama bahasa Inggris yang merupakan bahasa pergaulan di sekolah dan global; (3) orang tua perlu
mengajarkan bahasa Inggris di lingkungan rumah sebagai bahasa asing pendukung pergaulan dan
akademik; dan (4) walaupun tidak begitu penting, pengenalan bahasa Hindi perlu juga dilakukan sebagai
bahasa asing yang digunakan oleh penduduk lokal di India agar anak dapat bersosialisasi dan
berkomunikasi dalam lingkup terbatas.
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ABSTRAK
Permasalahan yang diangkat adalah perbedaan pemberitaan korupsi dari dua media massa yaitu CNN
Indonesia dan Media Indonesia dalam menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla selaku
Presiden dan Wakil Presiden pada periode 2014—2019. Sebelum Pilpres 2019 berlangsung, pemberitaan
korupsi dari kedua media massa tersebut mengindikasikan adanya keberpihakan pada masing-masing
capres dan cawapres pada periode 2019—2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan
bentuk kinerja dari tokoh atau pelaku yang diberitakan dalam wacana pemberitaan korupsi CNN
Indonesia dan Media Indonesia yang dikaitkan dengan konteks Pilpres 2019. Penelitian ini merupakan
jenis penelitian kualitatif. Dalam penerapannya, penelitian ini mencoba menerapkan metode analisis
wacana kritis van Dijk (1997) yang menekankan pada unsur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.
Penerapan analisis CDA van Dijk ini dimaksudkan untuk mengungkap dasar perbedaan pemberitaan
korupsi dari media massa CNN Indonesia dan Media Indonesia. Dengan kata lain, perbedaan tersebut
dapat menunjukkan bentuk kinerja positif dan negatif pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla dalam
pemberantasan korupsi di Indonesia yang dapat mempengaruhi opini publik pada pilpres 2019.
Kata Kunci: Pemberitaan korupsi, CNN Indonesia dan Media Indonesia, Jokowi—Jusuf Kalla, pilpres
2019
PENDAHULUAN
Salah satu pemberitaan korupsi yang diberitakan oleh CNN Indonesia dapat dilihat pada berita edisi 19
Oktober 2018. Berita tersebut mencoba untuk membangun opini dan pandangan masyarakat melalui
wacana korupsi yang direpresentasikan ke dalam wujud atau bentuk kritik kepada pemerintahan
Jokowi—Jusuf Kalla. Wacana korupsi tersebut memuat tentang ketidakseriusan pemerintah dalam
memberantas kasus korupsi, sehingga kasus tersebut tidak benar-benar musnah sampai ke akarnya. Hal
tersebut terlihat pada kalimat “Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap upaya pemberantasan
korupsi dan penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum terlihat selama 4
tahun kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla (JK)”. Kalimat tersebut berisikan tanggapan terhadap
kinerja pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla selama masa empat tahun jabatannya selaku pemimpin negara
pada periode 2014—2019.
Sebaliknya, media massa yang berbeda juga mencoba untuk membangun opini dan pandangan
masyarakat melalui wacana korupsi yang direpresentasikan ke dalam wujud atau bentuk dukungan kepada
pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla. Perbedaaan wacana yang dimaksud dapat dilihat pada salah satu
pemberitaan korupsi yang disampaikan oleh Media Indonesia edisi 8 Januari 2019. Hal tersebut terlihat
pada kalimat “Hasil survei menyebutkan kinerja pemerintahan Jokowi-JK memuaskan dalam
memberantas korupsi”. Kalimat tersebut berisikan tanggapan terhadap kinerja pemerintahan
Jokowi—Jusuf Kalla selama masa empat tahun jabatannya selaku pemimpin negara pada periode
2014—2019. Dengan menunjukkan kalimat dari pemberitaan korupsi CNN Indonesia dan Media
Indonesia, analisis terhadap struktur teks berita dapat menjadi data kebahasaan atau linguistic evidence
pada penelitian ini.
Penyajian realitas wacana korupsi yang berbeda dari CNN Indonesia dan Media Indonesia
mendorong pandangan dan opini publik untuk kembali memilih Jokowi sebagai calon Presiden periode
2019—2024 atau tidak. Pandangan publik tersebut juga dipengaruhi oleh pembentukan wacana korupsi
yang berfokus pada pelaku atau tokoh yang diberitakan, yaitu Jokowi mengenai kinerjanya dalam
memberantas korupsi. Berdasarkan paparan pada masalah penelitian di atas, tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan kinerja pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla pada
perbedaan realitas pemberitaan korupsi dari masing-masing media massa.
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METODOLOGI
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penerapannya, penelitian ini mencoba untuk
menerapkan metode analisis wacana kritis van Dijk yang menjadi bagian dari jenis penelitian kualitatif.
Oleh karena itu, penulis mengaitkan penelitian analisis wacana yang memanfaatkan data kebahasaan pada
berita, sehingga akan terlihat bahwa penelitian ini sangat memunculkan aspek linguistis dalam
penerapannya. Podesva & Sharma (2013, hlm. 4) mengatakan bahwa studi analisis wacana dapat
dikaitkan dengan jenis penelitian kualitatif. Kemudian, Podesva & Sharma (2013, hlm. 236)
menambahkan bahwa jenis penelitian kualitatif mencakup analisis data linguistik yang terkait dengan
percakapan, wacana, dan interaksi.
Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi
kepustakaan merupakan jenis penelitian yang mana data didapatkan dengan cara mengumpulkan
beberapa-beberapa sumber berupa artikel, berita, dokumen yang memuat informasi tentang permasalahan
penelitian (Nazir, 2009, hlm. 27). Dalam penelitian ini, data yang menjadi sumber primer adalah teks
berita korupsi dari media massa CNN Indonesia edisi 19 Oktober 2018 dan Media Indonesia edisi 9
Januari 2019 yang muncul menjelang pilpres 2019. Pemberitaan korupsi tersebut berisikan wacana yang
menggambarkan fenomena atau isu yang diangkat sebagai permasalahan penelitian ini. Dengan kata lain,
pemilihan sumber data primer ini hanya berfokus pada teks pemberitaan korupsi dari CNN Indonesia dan
Media Indonesia dalam memuat berita pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla yang berisikan dukungan
maupun kritikan. Berdasarkan masalah penelitian yang dipaparkan, analisis data akan difokuskan pada
metode analisis wacana kritis van Dijk dengan mengaitkan aspek kebahasaan dan struktur teks yang
membentuk wacana. Analisis wacana kritis van Dijk (1997) menekankan pada elemen analisis struktur
teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bersumber pada model analisis wacana kritis van dijk (1997), analisis data pada pemberitaan berita CNN
Indonesia dan Media Indonesia mencakup analisis elemen teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dalam
penelitian ini, analisis elemen teks melibatkan tingkatan struktur makro (tematik), superstruktur
(skematik), dan struktur mikro (semantik). Kemudian, analisis elemen kognisi sosial melibatkan skema
peran. Berikutnya, analisis elemen konteks sosial melibatkan praktik kekuasaan dan akses mempengaruhi
wacana. Maka, temuan penelitian akan mengungkapkan bentuk kinerja pemerintahan Jokowi—Jusuf
Kalla.
1. Analisis dan Pembahasan Struktur Teks
A. Tematik
Pemberitaan korupsi media massa CNN Indonesia edisi 19 Oktober 2018 memunculkan wujud atau
bentuk kritik sosial terhadap pemerintahan Presiden saat itu. Hal menonjol yang terlihat pada wacana
korupsi yang diberitakan oleh CNN Indonesia adalah ketidakseriusan pemerintah dalam memberantas
kasus korupsi, sehingga kasus tersebut tidak benar-benar musnah sampai ke akarnya. Wacana yang
berbeda ditunjukkan oleh pemberitaan korupsi media massa Media Indonesia 8 Januari 2019. Wacana
pemberitaan korupsi Media Indonesia terlihat menunjukkan adanya kontradiksi pemberitaan dari media
massa CNN Indonesia mengenai kinerja dan kebijakan pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla dalam
menangani kasus korupsi. Kontradiksi wacana tersebut cendrung menekankan pada bentuk atau wujud
dukungan dan pro Jokowi. Maka, analisis tematik dari kedua media massa dapat terlihat dari judul berita
yang digunakan untuk mengkritik ataupun mendukung Jokowi. Pemilihan judul pada wacana korupsi
yang dibangun oleh kedua media massa mengindikasikan adanya pengaruh yang hendak diberikan kepada
masyarakat atau pembaca untuk kembali memilih Jokowi atau tidak pada pilpres 2019.
B. Skematik
Hal yang paling terlihat dari wacana korupsi yang dibangun oleh media massa CNN Indonesia dan Media
Indonesia adalah terletak pada alur cerita. Pada wacana korupsi CNN Indonesia edisi 19 Oktober 2018,
pemberitaan tersebut berisikan suatu kritik kepada pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla mengenai
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kinerjanya dalam memberantas kasus korupsi. Hal ini terlihat pada kalimat “Janji Presiden Joko Widodo
(Jokowi) terhadap upaya pemberantasan korupsi dan penguatan lembaga Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dinilai belum terlihat selama 4 tahun kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla (JK)”.
Kemudian, kritikan tersebut juga diperkuat oleh suatu komentar atau pernyataan dari Peneliti Pusat Kajian
Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman yang
mengatakan bahwa “Tidak adanya ada peraturan perundang-undangan baru yang dibuat untuk
mendukung pemberantasan korupsi menandakan rezim Jokowi masih belum serius dengan janjinya
memberantas korupsi”.
Akan tetapi, wacana korupsi Media Indonesia edisi 8 Januari 2019 berisikan dukungan kepada
pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla dalam memberantas kasus korupsi. Hal ini terlihat dari kalimat
“Upaya pemerintah memberantas korupsi selama empat tahun ini telah dirasakan masyarakat," kata
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, kemarin”.
Pernyataan ini digunakan oleh Media Indonesia melalui survei nasional anti korupsi oleh Lembaga Survei
Indonesia (LSI) pada Oktober 2018. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan
Jokowi—Jusuf Kalla dinilai sangat memuaskan dan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat.
C. Semantik
Wacana korupsi CNN Indonesia edisi 19 Oktober 2018 menekankan pada pemberian pernyataan ataupun
komentar dari seseorang yang dianggap dapat menguatkan redaksi berita. Pernyataan atau komentar
tersebut datang dari Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada (UGM) Zaenur Rochman yang mengatakan “Tidak adanya ada peraturan perundang-undangan
baru yang dibuat untuk mendukung pemberantasan korupsi menandakan rezim Jokowi masih belum
serius dengan janjinya memberantas korupsi”. Tidak hanya itu, komentar atau pernyataan dari Zaenur
Rochman juga terus ditambahkan dalam redaksi berita korupsi CNN Indonesia. Hal tersebut terlihat dari
pernyataan Zaenur Rochman yang membahas mengenai ketidakseriusan pemerintahan Jokowi—Jusuf
Kalla dalam memberantas korupsi dikaitkan dengan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK
Novel Baswedan, yang mana Zaenur Rochman mengatakan “Tidak ada itikad baik dalam memberikan
perlindungan kepada aparat pemberantas korupsi. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior
KPK, Novel Baswedan hingga saat ini masih belum diungkap. "Padahal bukti-bukti sudah sangat jelas
dan kuat. Ini menunjukkan rezim ini tidak punya spirit pemberantasan korupsi," sambungnya.”.
Sebaliknya, wacana korupsi Media Indonesia edisi 8 Januari 2019 menambahkan hasil survei
yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Hasil survei tersebut dianggap dapat menguatkan redaksi berita,
seperti menunjukkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) melalui survei
nasional anti korupsi pada Oktober 2018. Hasil survei tersebut digunakan dalam redaksi pemberitaan
korupsi Media Indonesia sebagai bukti bahwa pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla memang memiliki
kinerja yang sangat baik dan memuaskan dalam memberantas kasus korupsi selama masa jabatannya
selaku pemimpin negara pada periode 2014-2019.
2. Analisis dan Pembahasan Kognisi Sosial (Skema Peran)
Skema peran mengacu pada peranan seseorang dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini, terlihat
bagaimana wartawan atau awak media menggambarkan peran dari Jokowi—Jusuf Kalla berdasarkan
pemberitaan wacana korupsi.
Tabel 1. Perbedaan Skema Peristiwa CNN Indonesia dan Media Indonesia
CNN Indonesia
Menggambarkan peran Jokowi—Jusuf Kalla
yang lemah, ingkar janji, dan tidak serius
memberantas korupsi.

Media Indonesia
Menggambarkan peran Jokowi—Jusuf Kalla
yang serius, tepat janji, sukses, dan berhasil
memberantas korupsi.

3. Analisis dan Pembahasan Konteks Sosial
van Dijk menjelaskan bahwa kekuasaan dan akses merupakan bentuk kontrol sosial yang didominasi oleh
kaum elit, sehingga dapat mempengaruhi pengendalian dari satu kelompok dengan kelompok lain. Suatu
redaksi berita yang disampaikan oleh media massa yang berbeda akan memunculkan bentuk dominasi
yang berbeda pula. Hal tersebut berdasarkan pada tujuan dan alasan wacana berita tersebut ditulis dan
disebarkan kepada khalayak masyarakat.
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A. Praktik Kekuasaan
Tabel 2. Perbedaan Praktik Kekuasaan CNN Indonesia dan Media Indonesia
CNN Indonesia
Teks berita yang disajikan memuat kinerja negatif
dari pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla, sehingga
terlihat adanya kontrol sosial yang mempengaruhi
masyarakat agar tidak memilih Jokowi sebagai
calon presiden pada pilpres 2019.

Media Indonesia
Teks berita yang disajikan memuat kinerja
positif dari pemerintahan Jokowi—Jusuf
Kalla, sehingga terihat adanya kontrol sosial
yang mempengaruhi masyarakat agar
memilih kembali Jokowi sebagai calon
presiden pada pilpres 2019.

a. CNN Indonesia
Berdasarkan pemberitaan korupsi edisi 19 Oktober 2018 yang dimunculkan oleh CNN Indonesia
menjelang pilpres 2019 terlihat bahwa berita-berita yang disajikan memuat bentuk kinerja negatif dari
pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla selama masa kepemimpinannya selaku pemimpin negara pada periode
2014—2019. Hal tersebut menggiring opini dan pandangan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya
pada pilpres 2019, sehingga terlihat bahwa kontrol sosial yang dimainkan oleh tim redaksi CNN
Indonesia dapat mempengaruhi masyarakat agar tidak memilih Jokowi sebagai calon presiden beserta
pasangannya Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden pada pilpres 2019. Hal tersebut disebabkan oleh
wacana korupsi yang diberitakan CNN Indonesia cenderung menunjukkan sisi negatif terhadap kinerja
pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla yang pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada
periode 2014-2019. Oleh karena itu, citra negatif yang dilekatkan pada Jokowi tersebut menjadi alat
praktik kekuasaan bagi tim redaksi CNN Indonesia untuk menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di
bawah pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla pada periode 2014—2019 adalah tidak memuaskan, tidak
berhasil, dan tidak sukses menjalani amanah masyarakat dalam memberantas korupsi sampai ke akarnya.
b. Media Indonesia
Berdasarkan pemberitaan korupsi edisi 8 Januari 2019 yang dimunculkan oleh Media Indonesia
menjelang pilpres 2019 terlihat bahwa berita-berita yang disajikan memuat bentuk kinerja positif dari
pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla selama masa kepemimpinannya sebagai pemimpin negara. Hal
tersebut menggiring opini dan pandangan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pilpres
2019, sehingga terlihat bahwa kontrol sosial yang dimainkan oleh tim redaksi Media Indonesia dapat
mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi—Ma’ruf
Amin pada pilpres 2019. Hal tersebut disebabkan oleh wacana korupsi yang diberitakan Media Indonesia
cenderung menunjukkan sisi positif terhadap kinerja pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla yang pernah
menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada periode 2014—2019. Oleh karena itu, citra positif
yang dilekatkan pada Jokowi tersebut menjadi alat praktik kekuasaan bagi tim redaksi Media Indonesia
untuk menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla pada
periode 2014—2019 adalah memuaskan, berhasil, dan sukses menjalani amanah masyarakat dalam
memberantas korupsi sampai ke akarnya.
B. Akses Mempengaruhi Wacana
a.

CNN Indonesia

⮚ Memasukkan komentar dari Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) fakultas hukum UGM,
Zaenur Rochman tentang kinerja pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla dalam menangani kasus korupsi
selama masa empat tahun jabatannya.
⮚ Menambahkan kasus yang sulit terpecahkan, yaitu penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK,
Novel Baswedan.
b. Media Indonesia
⮚ Menunjukkan hasil dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang kinerja pemerintahan Jokowi—Jusuf
Kalla dalam menangani kasus korupsi selama masa empat tahun jabatannya.
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⮚ Menambahkan komentar dari kepala staf kepresidenan, Yanuar Nugroho tentang kesuksesan
pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla dalam menangani kasus korupsi selama empat tahun masa
jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014—2019.
⮚ Memasukkan pendapat atau komentar yang bersifat bantahan terhadap kinerja-kinerja yang dianggap
menyudutkan pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla. Hal tersebut dibantah oleh pendukung Jokowi, yaitu
Ruhut Sitompul.
KESIMPULAN
Perbedaan bentuk kinerja yang ditunjukkan oleh CNN Indonesia dan Media Indonesia merupakan strategi
bagi masing-masing media massa untuk menunjukkan upaya pemenangan terhadap capres dan wapres
yang didukungnya. Pada berita korupsi CNN Indonesia edisi 19 Oktober 2018, upaya pemenangan
terhadap capres dan wapres yang didukung ditunjukkan dengan menghadirkan citra negatif dari kinerja
pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla dalam memberantas korupsi selama masa jabatannya sebagai Presiden
pada periode 2014—2019, sehingga rakyat memiliki keraguan untuk kembali memilih Jokowi sebagai
Presiden periode 2019—2024 atau tidak. Sebaliknya Pada berita korupsi Media Indonesia edisi 8 Januari
2019, upaya pemenangan terhadap capres dan wapres yang didukung ditunjukkan dengan menghadirkan
citra positif dari kinerja pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla dalam memberantas korupsi selama masa
jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada periode 2014-2019, sehingga mencoba untuk
meyakinkan rakyat agar tidak ragu untuk kembali memilih Jokowi sebagai presiden pada periode
2019—2024.
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TINDAK TUTUR ILOKUSI SEBAGAI DETEKSI AWAL UJARAN KEBENCIAN
BERDAMPAK PADA PERGESERAN NILAI BERBAHASA DALAM FACEBOOK
“INFO KEJADIAN MERAUKE MENGENAI PENDERITA COVID-19”
Santy Monika, Tobias Nggaruaka
Universitas Musamus Merauke
monika_fkip@unmus.ac.id; tobias@unmus.ac.id
ABSTRAK
Proses komunikasi sosial yang berupa informasi dapat berupa gagasan, maksud, pikiran, emosi dan
perasaan. Kemudian akan memunculkan tindak tutur dari setiap pengguna bahasa. Tujuan dari
Penelitian ini untuk mengetahui tindak tutur ilokusi pada kolom komentar facebook info kejadian
Merauke mengenai update data penderita Covid-19. Pada kolom komentar tersebut para penutur
menyampaikan berbagai macam tanggapan yang sangat beragam. Karena masalah Covid-19 yang
dianggap bagaikan sebuah misteri dan kebanyakan masyarakat sudah merasa jenuh akibat dampak dari
Covid-19 dalam setiap segi kehidupan. Sehingga tuturan yang digunakan masyarakat terdiri atas
berbagai bentuk dan fungsinya, hal inilah yang menjadi subjek penelitian ini. Metode yang ada pada
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan prosedur penelitian yang dihasilkan
melalui data deskriptif pada bentuk tertulis dari perilaku yang diamati. Analisis data dalam penelitian ini
melalui dokumentasi dengan menggunakan instrumen kartu data. Setelah itu data kemudian diidentifikasi
bentuk dan fungsi tindak tutur ilokusi pada kolom komentar tersebut. Ada lima postingan yang dipilih
dalam penelitian ini mulai dari bulan Maret sampai Februari tahun 2021. Dalam kolom komentar secara
keseluruhan terdapat 70 komentar. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini ditemukan
(1) bentuk tindak tutur langsung literal dan tindak tutur tidak langsung literal. (2) Fungsi tindak tutur
yang digunakan dalam kolom komentar tersebut terdapat fungsi tindak tutur asertif, fungsi tindak tutur
direktif, fungsi tindak tutur ekspresif, dan fungsi deklaratif. Berdasarkan hasil data fungsi yang dominan
digunakan dalam kolom komentar facebook yaitu fungsi tindak tutur ekspresif. Hal ini kemudian
menunjukkan terdapat fungsi tindak tutur yang berbentuk ujaran kebencian sebagai dasar pergeseran
nilai-nilai moral dalam berbahasa. Misalnya provokasi, hasutan, hianaan, dan perbuatan tidak
menyenangkan pada kolom komentar yang telah dipilih. Sehingga penelitian menunjukkan bahwa
terdapat kata atau frasa yang dinilai mengandung unsur positif dan negatif pada kolom komentar
facebook tersebut.
Kata Kunci: Bentuk dan fungsi tindak tutur ilokusi, ujaran kebencian, pergeseran nilai kebahasaan,
Facebook
PENDAHULUAN
Pada zaman era teknologi saat ini, muncul berbagai macam sarana komunikasi sosial yang berkembang
sangat pesat. Salah satunya adalah aplikasi facebook atau yang biasa disingkat fb merupakan sarana media
sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Saat ini fb dijadikan sebagai
sarana komunikasi sosial untuk menyampaikan gagasan, maksud, tujuan, emosi dan perasaan yang
muncul dari setiap masyarakat pengguna bahasa, maupun untuk memperoleh informasi. Fb sangat
diminati terutama di masa pandemi Covid-19 ini, karena sangat memudahkan masyarakat yang tetap bisa
berkomunikasi secara jarak jauh disebabkan adanya social distancing atau pembatasan jarak pada masa
pandemik ini. Hal Tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan yang
terjadi baik mengenai masalah politik, sosial, ekonomi terutama mengenai perkembangan pandemi
Covid-19 yang melanda Indonesia. Semuanya bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai
kalangan dan bebas berkomunikasi dengan menggunakan fb ini. Pada dasarnya seseorang bebas
berkomunikasi dengan berbagai konteks sosial yang berlangsung pada fb. Karena fungsi dari sarana
komunikasi juga sangat berperan sebagai sarana kehidupan antara lain sebagai motivasi, pemberi
informasi, alat pengendali diri dan sebagai sarana pengungkapan perasaan (Robbins, 2002:310-311).
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Fb merupakan media sosial juga digunakan oleh penutur untuk bersosialisasi. Dalam media fb
terdapat berbagai komunitas tertentu atau sekelompok orang dari dari berbagai kalangan dengan
kepribadian berbeda pada setiap individu. Di jejaring sosial pada dunia maya misalnya fb didalamnya
sudah terdapat berbagai fitur-fitur status dan komentar yang sudah tersedia. Sehingga pada fitur-fitur
itulah didalamnya muncul berbagai macam tindak tutur. Kolom status digunakan untuk mengungkapkan
sesuatu berdasarkan kejadian yang terjadi dan yang dipikirkan. Selain itu kolom komentar juga digunakan
penutur dan mitra tutur untuk merespon atau memberi tanggapan menggunakan tuturan dengan
menggunakan ragam bahasa tulis yang bisa berupa tanggapan suka atau pun tidak suka. Ada dua istilah
yang digunakan untuk menyebut sekelompok orang atau komunitas tertentu yaitu Lovers (penyuka) untuk
menyebut individu atau sekumpulan individu yang mendukung atau menyukai sosok atau komunitas
penggunanya sedangkan Heaters untuk menyebut individu atau sekumpulan individu yang membenci
sosok dan tidak mendukung suatu komunitas penggunanya. Sehingga terdapat istilah dalam masyarakat
pengguna aplikasi ini disebut warganet yang memiliki padanan kata dalam KBBI dengan istilah netizen.
Para netizen menggunakan media bahasa untuk berkomunikasi di dalam kolom komentar untuk
mengomentari postingan permasalahan update data penderita covid-19. Para netizen ada yang
menggunakan bentuk tuturan langsung dan tidak langsung sesuai dengan motifnya. Ada penutur yang
ingin bermaksud memberikan informasi kepada lawan tutur, penutur menggunakan kata-kata yang
bersifat ekspresif serta menyatakan sesuatu kepada yang lain. Tindak tutur tidak langsung adalah
peristiwa tutur yang terjadi saat komunikator menggunakan motif tuturan yang tidak sesuai dengan
maksud tuturan atau yang tidak ada hubungan antara struktur kalimat yang digunakan penutur dengan
fungsi kalimat tersebut.
Sedangkan tindak tutur langsung merupakan peristiwa tutur yang terjadi apabila antara struktur
kalimat yang digunakan penutur dan fungsi kalimatnya ada hubungan. Wiyana (1996:3) menjelaskan,
tindak tutur literal berkaitan dengan penggunaan kata-kata yang sesuai tujuan penutur. Tindak tutur tidak
literal mengandung maksud penutur namun tidak sesuai dengan diksi yang diungkapkan. Subroto
(2011:37) memahami literal sebagai kata-kata yang digunakan bermakna lugas dan bermakna sebenarnya.
Tindak tutur langsung literal dipahami sebagai tindak tutur yang terjadi bila penutur
menggunakan kalimat sesuai dengan maksud tuturan. Tindak tutur tidak langsung literal dipahami
sebagai tindak tutur yang terjadi bila penutur menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan modusnya
tetapi penutur menggunakan kata-kata yang bermakna sebenarnya yang sesuai dengan maksud tuturan.
Menurut Leech (1993:14) tuturan adalah suatu tindakan verbal yang bisa dibedakan menjadi tiga jenis
yaitu (1) tindak tutur ilokusi, (2) tindak tutur perlokusi dan (3) tindak tutur lokusi. Searle (dalam Claudia,
V.S. 2020 :533) menyatakan bahwa tindak tutur ilokusi merupakan sebuah tuturan yang muncul dari
sebuah tindakan yang maksudnya memiliki makna dan fungsi dibalik ujarannya. Kemudian Leech
(1983:199) menjelaskan bahwa klasifikasi tindak tutur ilokusi ekspresif terdiri atas tujuh fungsi yaitu (1)
Meminta maaf, (2) Berterima kasih, (3) Memberi selamat, (4) Menyalahkan, (5) Memuji, (6) Membenci,
(7) Berduka.
Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada kolom komentar fb info kejadian
Merauke mengenai update data penderita Covid-19. Pada kolom komentar tersebut para penutur
menyampaikan berbagai macam tanggapan yang sangat beragam. Karena masalah covid-19 yang
dianggap bagaikan sebuah misteri dan kebanyakan masyarakat sudah merasa jenuh akibat dampak dari
Covid-19. Dampaknya sangat dirasakan masyarakat dalam setiap segi kehidupan. Peneliti memfokuskan
penelitian ini dengan mengkaji bentuk tindak tutur yaitu bentuk tindak tutur langsung literal dan tindak
tutur tidak langsung literal. Kemudian mengkaji Tindak tutur ilokusi yang berfungsi ekspresif yang
ditemukan lebih dominan dalam penelitian ini. Sehingga memicu munculnya dampak positif dan negatif
yang muncul pada berbagai tindak tutur yang digunakan pada kolom komentar. Pada kolom komentar ini
juga sering ditemukan ujaran kebencian (hate speech) yang merupakan perbuatan dalam bentuk
komunikasi seperti hinaan, hasutan, dan perbuatan tidak menyenangkan, yang dijadikan sebagai bahan
atau motif untuk menghasut dan mempercayai ujaran tersebut. Sehingga hal ini memunculkan berbagai
dampak yang buruk dan tidak menyenangkan bagi pengguna media sosial.
Konsep penelitian ini merupakan kajian linguistik serta menemukan tindak tutur pada teori
pengkajian pragmatik dengan memperhatikan bentuk-bentuk penggunaan kalimat, kosakata, gaya bahasa
dan diksi yang mengandung ujaran kebencian. Sehingga kajian mengenai pragmatik dalam tindak tutur
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yang terdapat pada ujaran kebencian ini dapat memberikan pengaruh bagi pengguna dan pembaca pada
kolom komentar tersebut. Agar moral dan etika pada kaidah dalam menggunakan bahasa Indonesia yang
baik dan benar tetap tercermin dan dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia pada masa era globalisasi.
Serta menyadarkan masyarakat Indonesia sebagai pengguna bahasa Indonesia yang sudah mulai luntur
pada saat sekarang ini.
METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menghasilkan data secara
deskriptif dari data yang diamati. Metode yang ada pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan
menggunakan prosedur penelitian yang dihasilkan melalui data deskriptif yang melalui rangkaian pada
bentuk tertulis dari perilaku yang diamati. Analisis data dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan
menggunakan instrumen kartu data. Setelah itu data kemudian diidentifikasi bentuk dan fungsi tindak
tutur ilokusi pada kolom komentar tersebut.
ANALISIS
Bentuk tindak tutur dan tindak tutur ilokusi fungsi ekspresif pada kolom komentar facebook “Info
Kejadian Merauke mengenai update data penderita Covid-19” ditemukan bentuk tindak tutur langsung
literal dan tindak tutur tidak langsung literal yang tergolong dalam tindak tutur ilokusi fungsi ekspresif.
Kemudian diklasifikasi lagi menjadi tujuh fungsi antara lain (1) Meminta maaf, (2) Berterima kasih, (3)
Memberi Selamat, (4) Menyalahkan, (5) Memuji, (6) Membenci dan (7) Berduka.
(1) Bentuk tindak tutur langsung literal dan berupa tuturan ilokusi ekspresif fungsi berduka
Data (01)

Data (01) Komentator MWM mengatakan “ Semoga Covid-19 lekas berlalu, doa kami untuk
saudara-saudara yang dirawat semoga lekas sembuh, Amin” disertai dengan simbol tangan bertemu.
Merupakan bentuk tindak tutur langsung literal karena sesuai dengan konteks yang terjadi ketika
komentator bernama MWM mengatakan perasaannya pada kolom komentar mengenai berita tentang
update data penderita Covid-19 di facebook info kejadian Merauke. Komentator MWM merasa berduka
atas orang-orang yang terkena wabah Covid-19. Tuturan dialog MWM merupakan tindak tutur ilokusi
dengan mengekspresikannya dibalik tuturan yang mengandung maksud untuk berduka dan mendoakan
pasien yang dirawat serta berharap semua masyarakat untuk selalu berdoa agar Covid-19 cepat berlalu.
Tuturan komentator MWM ini memiliki dampak positif bagi pengguna facebook. Karena terdapat nilai
etika dan moral dalam penggunaan bahasanya, Nampak bahwa Komentator memiliki nilai rasa peduli
antara sesama manusia.
(2)
Bentuk tindak tutur yaitu tidak langsung literal dan berupa tuturan ilokusi ekspresif memberi
selamat
Data (02)

Data (02) Komentator bernama RN mengatakan “ Menjelang selamat ulang tahun corona”.
Merupakan bentuk tindak tutur tidak langsung literal karena pada konteks yang terjadi ketika komentator
bernama RN mengungkapkan perasaannya dengan dengan memberikan komentar yang berbeda dengan
motif dan maksud tuturannya. Tuturan ini mengandung maksud untuk memberikan selamat kelahiran
kepada Virus Corona. Sehingga memunculkan modus yang lain. RN merasa geram sehingga tuturannya
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mengandung maksud mengejek tetapi RN tidak ingin membuat kata-kata yang menunjukkan perasaannya
agar tidak mengganggu pembaca dan komentator lain. Penggunaan frasa pada komentator RN ini dinilai
mengandung unsur negatif namun secara tidak langsung memiliki nilai etika dalam penggunaan
bahasanya.
(3)

Bentuk tindak tutur langsung literal berupa tuturan kebencian bentuk penyebaran berita bohong
Data (03)

Data (03) Berkaitan dengan konteks ketika komentator I mengatakan “berhenti berbohong
mengenai data biar dana Covid-19 untuk pasien yang meninggal bisa cair. Karena pasien yang meninggal
masuk karena sakit lain terus dinyatakan meninggal karena Covid-19”. Tindak tutur yang digunakan
adalah langsung literal karena komentator I tuturannya sesuai dengan modus serta maksudnya.
Komentator I merasa terganggu dan marah mengenai update data penderita Covid-19 ini. Tuturan I
merupakan tindak tutur ilokusi kebencian dalam penyebaran berita bohong. Karena hal ini sudah tidak
lazim dan menganggap tenaga kesehatan memberi penjelasan yang tidak sesuai dengan pasien yang
masuk ke rumah sakit dengan bawaan penyakit tetapi divonis meninggal karena Covid-19. Tidak ada
bukti yang menguatkan argumen yang sudah dilontarkan pada komentar I ini. Terdapat kata atau frasa
yang dinilai mengandung unsur negatif pada kolom komentar ini karena memiliki pergeseran nilai
kesantunan kebahasaan terhadap pelanggaran maksim pujian, karena merasa tidak percaya terhadap
instansi terkait penggunaan dana Covid-19.
(4)
Bentuk tindak tutur tidak langsung literal berupa tuturan kebencian bentuk hinaan
Data (04)

Data (04) Berkaitan dengan konteks ketika komentator TJ mengatakan “Dokter itu mereka
bakucuki (berhubungan intim layaknya suami istri) dengan Pemerintah. Pasien punya penyakit lain tetapi
mereka dikatakan Covid-19 mereka baku tipu (suka berbohong) saja Tuhan kutuk (kata-kata yang
mengakibatkan kesusahan atau bencana pada seseorang) kamu, tambah lagi kamu semua kena nanti”.
Merupakan bentuk tindak tutur tidak langsung literal. Komentator TJ menggunakan bahasa tidak sesuai
dengan modusnya dan menggunakan tuturan kasar. Komentator TJ merasa terganggu dan mengejek atas
berita ini. Terdapat tindak tutur ilokusi kebencian dalam bentuk penghinaan. Pada tuturan tersebut
mengandung kritikan yang menghina karena terdapat kata “ bakucuki”, “bakutipu” dan kata “Kutuk”.
Kata-kata ini dapat menyakiti perasaan seseorang dan kalimat yang digunakan membuat seolah-olah ingin
membuat masyarakat tidak percaya kepada para medis dan pemerintah. Penggunaan frasa pada tuturan TJ
ini mengandung unsur negatif, sehingga terdapat pergeseran nilai kesantunan berbahasa pada pelanggaran
maksim kerendahan hati.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tindak
tutur yang ditemukan dalam kolom komentar facebook “info kejadian Merauke mengenai update data
penderita Covid-19. Berdasarkan bentuk tindak tutur terdapat bentuk tindak tutur yaitu langsung literal
dan tidak langsung literal yang digunakan oleh para komentator atau netizen. Semuanya berkaitan dengan
konteks dan motif atau modus pada tuturan. Tindak tutur ilokusi pada tuturan bersifat ekspresif dan
ditemukan memiliki fungsi kebencian yang mengandung hasutan, berbohong, hinaan dan perbuatan tidak
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menyenangkan. Sehingga dalam hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan bagi peneliti lain yang
juga ingin menganalisis tindak tutur kebencian pada media sosial. Peneliti juga berharap pada seluruh
masyarakat Indonesia pengguna media sosial yang pada dasarnya sudah diberikan kebebasan dalam
berekspresi untuk berbicara itu hal wajar namun alangkah lebih baiknya jika lebih bijak dalam
menggunakan bahasa. Hal ini perlu diperbaiki bersama. Karena bahasa mencerminkan karakter pribadi
kita sebagai manusia. Dan masyarakat perlu menyadari bahwa dari dulu masyarakat Indonesia sudah
diajarkan etika dan kaidah penggunaan bahasa. Hal ini tidak boleh luntur di masa era globalisasi ini.
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KEKERASAN VERBAL DALAM KOMENTAR NETIZEN
DI TWITTER BPJS KESEHATAN
Sariah
Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat
sariahsuwandi@gmail.com
ABSTRAK
Bahasa sebagai alat komunikasi digunakan penuturnya untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya,
baik secara lisan maupun tulisan. Gagasan atau pikiran tersebut dapat menunjukkan ekspresi senang,
sedih, marah, benci, kesal, dan sebagainya. Ekspresi negatif, misalnya marah, benci, kesal, dinyatakan
dalam kata, frasa, kalimat yang dapat menyinggung perasaan orang, kelompok, atau lembaga, seperti
komentar netizen di Twitter BPJS Kesehatan. Komentar negatif yang berkaitan dengan kebijakan dan
layanan BPJS Kesehatan dinyatakan dalam bahasa yang lugas dan apa adanya sehingga terkesan tidak
sopan dan kasar. Tidak sopan dan kasar tersebut mengarah pada bentuk kekerasan verbal. Kekerasan
verbal adalah kata-kata yang diucapkan dan/atau ditulis, baik berupa memaki, menyindir, sumpah
serapah, mengancam, maupun mengeluarkan kata-kata kasar (Astuti, 2013). Masalah dalam tulisan ini
adalah bagaimana bentuk dan jenis kekerasan verbal yang terdapat dalam komentar netizen di Twitter
BPJS Kesehatan. Apakah kekerasan verbal dalam komentar tersebut masih sesuai dengan norma yang
lazim pada masyarakat Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu
mendeskripsikan data kebahasaan secara apa adanya dan memaparkannya secara kualitatif. Data
diambil dalam komentar netizen di Twitter BPJS Kesehatan yang mengandung kekerasan verbal.
Kekerasan verbal yang dimaksud adalah kata, frasa, kalimat yang memiliki makna menyindir,
menghinakan, membesar-besarkan kesalahan, memaki/ sumpah serapah. Sumber data adalah komentar
netizen di Twitter BPJS Kesehatan dari bulan Oktober 2020—Desember 2020. Meskipun data diambil
dari waktu tersebut, komentar banyak yang diunggah pada tahun sebelumnya yang tetap diambil sebagai
data. Teknik yang digunakan adalah teknik simak dan catat. Teknik simak ialah teknik yang digunakan
untuk mendapatkan data dengan menyimak, yaitu menyimak komentar netizen di Twitter BPJS Kesehatan
yang mengandung kekerasan verbal, kemudian mencatatnya di kartu data. Selanjutnya, data
dikelompok-kelompokkan, direduksi, dan dianalisis. Dari pengelompokan dan analisis data diperoleh
bahwa kekerasan verbal dalam komentar netizen di Twitter BPJS Kesehatan menggunakan kekerasan
verbal dengan gaya bahasa dalam bentuk kata, frasa, kalimat dan jenis gaya bahasa alusio, satire, ironi,
sinisme, dan sarkasme. Hal tersebut memberi gambaran bahwa ketidakpuasan atau sentimen negatif
netizen terhadap kebijakan dan layanan BPJS masih banyak dikeluhkan. BPJS Kesehatan harus terus
meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan
oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang memadai atau layak.
Kata Kunci: kekerasan verbal; bpjs kesehatan, gaya bahasa
PENDAHULUAN
Twitter adalah suatu layanan informasi yang bisa kita bagikan kepada banyak orang di mana saja,
termasuk dalam layanan BPJS Kesehatan. Melalui penggunaan Twitter, kebijakan dan layanan BPJS
Kesehatan dapat diakses atau dimanfaatkan banyak orang. Semua orang dapat membuka dan
memanfaatkannya, baik untuk memuji atau berkomentar positif maupun memojokkan atau berkomentar
merendahkan. Para pelanggan yang tidak puas dengan kebijakan dan layanan BPJS Kesehatan dapat
berkomentar dalam Twitter. Sebaliknya, pelanggan yang merasa puas dengan kebijakan dan layanan
BPJS Kesehatan dapat berterima kasih atau berkomentar positif terhadap keberadaan BPJS Kesehatan
yang telah memudahkan dan menolong mereka dari kesulitan dan keterbatasan berobat. Dengan
demikian, Twitter adalah salah satu media sosial yang berwujud komunikasi verbal yang dituangkan
dalam tulisan, termasuk tulisan mengenai komentar pelanggan terhadap layanan BPJS Kesehatan. Twitter
adalah jenis jejaring sosial yang disukai, tidak hanya anak sekolah, mahasiswa, tetapi juga para pelanggan
dan penyedia jasa BPJS Kesehatan. Banyak pelanggan BPJS Kesehatan menggunakan akun Twitter
layanan tersebut untuk mengkritik atau mendukung kebijakan dan layanan lembaga tersebut. Twitter
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menjadi sarana komunikasi yang terbuka untuk semua ekspresi pelanggan. Pelanggan diharapkan tidak
terlalu sesuka hati juga untuk menyampaikan ekspresinya, baik ekspresi positif dan negatif. Selain itu,
penyedia layanan BPJS Kesehatan juga tetap proporsional dalam menanggapi dan memberi solusi kepada
pelanggan melalui Twitter tersebut.
Karena kebebasan ekspresi, pelanggan dapat menyampaikan komentar apa adanya, lugas, tanpa
basa-basi, dan kadang keras dan kasar sehingga tidak nyaman dan kurang enak membacanya. Apalagi,
pengelola BPJS Kesehatan pasti merasa terbawa perasaan (baper) karena mendapat hujatan dan kritikan
yang tajam melalui layanan Twitter tersebut. Dari realitas tersebut, penulis merasa tertarik untuk
menyingkap komentar negatif pelanggan BPJS Kesehatan dengan frasa kekerasan verbal dalam komentar
netizen di Twitter BPJS Kesehatan. Hal ini sangat menarik karena dapat mengetahui perilaku berbahasa
masyarakat Indonesia melalui Twitter tersebut. Adanya konflik dan permusuhan disebabkan faktor bahasa
yang digunakan dalam mengungkapkan argumen- argumen di media sosial yang dapat mengancam muka
secara langsung. Penggunaan bahasa yang kasar, tabu bahkan merendahkan atau menghina dapat menjadi
masalah yang berimplikasi hukum (pencemaran nama baik, perbuatan yang kurang mengenakan).
Sebagai contoh, cuitan kasar, “bangsat iuran bpjs kesehatan resmi naik di tengah pandemi
covid”, komentar tersebut jelas bahwa penutur telah menggunakan bahasa kasar atau kekerasan verbal
secara langsung mengancam muka mitra tuturnya yang dapat menyebabkan sakit hati. Contoh lain, “oi
bego sekarang ini emergency nya di bidang kesehatan seharusnya yang dibenahi itu ya di bidang
kesehatan dulu baik bpjs dan penanganan covid bukan infrastruktur begini”, kalimat ini jelas sangat
kasar dan tidak beretika sehingga akan muncul ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan dalam
komunikasi.
Oleh karena itu, penelitian mengenai kekerasan verbal dalam komentar netizen di Twitter BPJS
Kesehatan sangat penting. Dengan memfokuskan masalah pada bentuk dan jenis kekerasan verbal yang
terdapat pada komentar netizen di Twitter BPJS Kesehatan, penulis berusaha mendeskripsikan
bentuk-bentuk kekerasan verbal dan ekspresi yang digunakan netizen di Twitter tersebut. Tujuan
penelitian ini adalah mengungkap bentuk-bentuk kekerasan verbal yang digunakan netizen atau
pelanggan dalam menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan dan layanan BPJS
Kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini sangat menarik untuk diangkat ke permukaan karena dapat
mewakili rasa kecewa, sedih, marah atau jengkel para pelanggan BPJS Kesehatan yang mungkin ada yang
diapresiasi atau sama sekali tidak ditanggapi keluhan tersebut dalam Twitter BPJS Kesehatan.
Penelitian sebelumnya mengenai kekerasan verbal dan BPJS Kesehatan pernah dilakukan oleh
Solechan (2019) dengan judul “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai
Pelayanan Publik”. Penelitiannya mengangkat bagaimana peran badan penyelenggara jaminan sosial
(BPJS) kesehatan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di Indonesia. Berarti penelitian Solechan
lebih pada peran BPJS Kesehatan bukan dari segi bahasanya. Selanjutnya, Nurlaili (2019) meneliti
“Strategi Ketidaksantunan Berbahasa Para Komentator dalam Sistem Penghitungan Suara (Situng) Pilpres
2019 di Akun Twitter @KPU_ID. Tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan strategi ketidaksantunan
berbahasa yang digunakan oleh para komentator dalam sistem penghitungan suara (situng) Pilpres 2019
di akun Twitter @KPU_ID. Berikutnya adalah penelitian Wibowo dan Parancika (2018) dengan judul :
Kekerasan Verbal (Verbal Abuse) di Era Digital sebagai Faktor Penghambat Pembentukan Karakter”.
Tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan bagaimana bentuk dan perkembangan kekerasan verbal
yang terjadi di era digital dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan karakter. Dari tiga
penelitian tersebut, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan terdapat pada data,
objek, dan pendekatan, yaitu penelitian ini menggunakan data dari komentar netizen di Twitter BPJS
Kesehatan, gaya bahasa yang digunakan oleh netizen di Twitter BPJS Kesehatan sebagai pendekatan.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebebasan Lardellier (dalam Astuti,
2013:44) menyatakan bahwa kekerasan bisa dimaknai sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri
pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Verbal abuse sendiri merupakan bentuk
tindakan yang menggunakan kata-kata atau bahasa yang dipakai untuk merendahkan, meremehkan atau
memfitnah dan menyakiti orang lain (King dalam Paramita, 2012:255). Hal tersebut menentukan
pembentukan karakter seseorang. Sebab baik buruknya seseorang, terdidik atau tidaknya mereka dilihat
dari bahasa yang digunakannya. Kekerasan verbal dalam komunikasi dimaknai sebagai bentuk kekerasan
yang halus (Rasyid via Nisa dan Wahid, 2014: 90). Kekerasan ini tidak akan menimbulkan dampak secara
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langsung, tetapi dampaknya dapat membuat orang lain putus asa apabila dilakukan secara berulang.
Selain itu, menurut Herlina (2016:133), kekerasan verbal juga meliputi, ancaman, pengucilan,
penghinaan, pemberian kritik pedas, mengolok-olok, menghilangkan peluang, menyindir, menjadi jahat,
menutupi informasi, dan mencampuri kepentingan pribadi. Namun begitu, makian juga merupakan salah
satu bentuk kekerasan verbal yang digunakan untuk mengungkapkan kemarahan. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa kekerasan verbal merupakan kekerasan yang disampaikan melalui kata-kata, baik
lisan maupun tulisan dengan tujuan menyakiti perasaan orang lain sebagai ungkapan kritikan pedas,
kemarahan, penghinaan, makian, dsb. yang akhirnya berdampak pada psikologis orang atau lembaga yang
dituju, termasuk dalam komentar netizen di Twitter BPJS Kesehatan. Kekerasan verbal dalam bahasa
termanifestasi pada gaya atau style berbahasa atau disebut dengan gaya bahasa.
Berkaitan dengan kekerasan verbal yang digunakan oleh netizen dalam komentar di Twitter
BPJS Kesehatan, jenis gaya bahasa yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah gaya bahasa sindiran.
Gaya bahasa sindiran merupakan rangkaian kata-kata kiasan atau ungkapan yang digunakan untuk
menyindir suatu hal yang cenderung mengungkapkan makna yang bukan sebenarnya untuk mengomentari
atau mengkritik suatu hal atau peristiwa. Hal ini disebabkan gaya bahasa sindiran mengimplikasikan
sesuatu yang nyata berbeda, bahkan seringkali bertentangan dengan apa yang sebenarnya dikatakan
(Tarigan, 2013:61). Penelitian ini menggunakan teori gaya bahasa sindiran yang dikemukakan oleh Keraf
(2007: 143-145) mengenai kekerasan verbal.
METODOLOGI
Metode penelitian digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif karena yang dianalisis bukan berupa angka-angka, lambang-lambang, atau koefisien
tentang hubungan antarvariabel. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Pendekatan ini mengarah pada latar dan individu secara holistik (Sugiyono, 2014: 225) dan (Moleong,
2013: 4—6).
Data dalam penelitian ini berupa kekerasan verbal yang terdapat dalam komentar netizen di Twitter BPJS
Kesehatan dari Oktober—Desember 2020. Data dikumpulkan menggunakan metode simak dengan teknik
dasar sadap dan teknik lanjutan catat. Penggunaan metode simak dalam penyediaan data diwujudkan
dalam teknik dasar sadap dan teknik lanjutan catat dan bukanlah proses yang terpisah (Mahsun, 2014:
18). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode padan referensial dengan teknik hubung banding
(Mahsun, 2014: 117), yaitu menghubungkan dan membandingkan kekerasan verbal berdasarkan bentuk
sindiran (sarkasme, sinisme, ironi, satire, alusio, innuendo) dan karakter kata, frasa, kalimat yang
mengandung kekerasan verbal yang mendukung dilakukannya kodifikasi, reduksi data, penyajian data,
dan interpretasi sesuai dengan kerangka kerja penelitian kualitatif (Sugiono, 2014: 225).
ANALISIS
Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa kekerasan verbal dalam komentar netizen Twitter BPJS
Kesehatan menggunakan gaya bahasa sindirin. Akan tetapi, tidak semua gaya bahasa sindiran terdapat
dalam data. Gaya bahasa sindiran yang terdapat dalam data untuk mengekspresikan kekerasan verbal
adalah gaya bahasa sarkasme, sinisme, ironi, alusio, satire, dan innuendo. Dari 248 data kekerasan verbal,
sinisme paling sering digunakan oleh netizen. Jika diurutkan, data kekerasan verbal adalah sinisme,
28,23%, sarkasme 23,39%, ironi 16,13%, satire 14,11%, alusio 12,09%, dan innuendo 6,05%. Realitas
tersebut menunjukkan bahwa netizen lebih lugas menyampaikan keluhannya melalui Twitter. Kelugasan
dan apa adanya dalam berbahasa mengisyaratkan bahwa netizen kurang mematuhi kesantunan atau etika
berbahasa dalam berkomentar. Sarkasme berada di urutan kedua. Hal ini mengindikasikan bahwa
kemarahan dan kekesalan netizen terhadap layanan BPJS Kesehatan sudah tidak dapat diterima. Sarkasme
adalah kekerasan verbal yang paling tidak pantas dan sangat vulgar yang membacanya saja merasa tidak
nyaman, apalagi yang menerima komentar pedas tersebut. Kecenderungan berbahasa masyarakat melalui
media sosial Twitter lebih jujur, lugas, apa adanya sehingga tidak memperhatikan sopan santun bertutur
secara tertulis. Namun, kekerasan verbal dalam komentar netizen di BPJS Kesehatan dapat menjadi
motivasi lembaga tersebut untuk memberi pelayanan yang lebih baik. Pemerintah dengan kebijakan dan
355

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar, 18-20 Agustus 2021

regulasi di bidang kesehatan dapat lebih melindungi dan menyediakan layanan kesehatan kepada
masyarakat.
Sarkasme
Dari 248 data kekerasan verbal, sarkasme berada di urutan kedua sebesar 58 data. Sarkasme adalah jenis
gaya bahasa yang menggunakan kata-kata negatif atau kata-kata kasar dan dianggap yang paling kasar
dari majas sindiran lainnya. Ia adalah suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir
(Keraf, 2007:143). Sarkasme bisa saja bersifat ironis, dapat juga tidak, tetapi yang jelas adalah gaya
bahasa ini selalu akan menyakitkan hati dan kurang enak didengar. Gaya bahasa sarkasme dapat
dikatakan sindiran yang pedas dan menyakitkan. Tiga contoh di bawah ini menegaskan bagaimana gaya
bahasa sarkasme digunakan dan bagaimana makna itu menyentuh rasa sehingga sangat menyakitkan.
Klausa peras terus kaya sapi perah, kata kotoran (tai) pada (1), frasa boneka perampok rakyat pada (2)
yang tampaknya ditujukan kepada Presiden Jokowi, klausa ga jelas lo cebong ngepet pada (3) yang
tampaknya ditujukan kepada Presiden Jokowi dan pendukungnya adalah bentuk kekerasan verbal dengan
menggunakan gaya bahasa sarkasme.
(1) Setelah potongan bpjs ketenagakerjaan dan kesehatan nanti ada lagi potongan tapera peras terus kaya
sapi perah tai.
(2) Pekerja buruh selama ini sudah banyak sekali mengalami pemotongan untuk iuran antara lain bpjs
kesehatan bpjs tenaga kerja yang menyusahkan boneka perampok rakyat.
(3) Amerika punya utang rakyatnya terjamin orang nganggur aja dpt tunjangan lah disini leher di jerat
utk kenaikan bpjs itu uang sendiri utk jamin kesehatan sendiri amerika kesehatan di jamin negara ga
jelas lo cebong ngepet.
Sinisme
Dari 248 data kekerasan verbal, sinisme berada di urutan pertama sebesar 70 data. Sinisme adalah gaya
bahasa sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan
hati (Keraf, 2007:143), sedangkan Nurdin et al. dalam (Kusumawati, 2010:21) berpendapat bahwa
sinisme adalah gaya bahasa sindiran yang cara pengungkapannya lebih kasar. Kenyataannya sulit
membedakan antara sarkasme dan sinisme, tetapi ada indikator yang dapat diacu jika sindiran itu tidak
memaki meskipun kasar dapat dikatakan sebagai sinisme. Sinisme sebagai bentuk kekerasan verbal
terdapat pada contoh (4), (5), dan (6). Kata-kata ngenes, teriris, dan klausa hidup rakyat makin
gonjang-gonjang pada (4); klausa dilayanin tidak jelas dan tidak bertanggung jawab pada (5), dan klausa
perlu gelut dulu kalau pake bpjs pada (6) merupakan bentuk-bentuk kekerasan verbal bernuansa sinisme
yang memojokkan BPJS Kesehatan.
(4) Ya allah makin ngenes iuran bpjs kesehatan resmi naik di tengah pandemi covid hidup rakyat makin
gonjang ganjing banyaknya peserta yang dikeluarkan dari jalur pbi ini penjelasan bpjs kesehatan
teriris.
(5) Dibikin emosi sama bpjs kesehatan satu minggu dikerjain bolak balik sampe muter muter dari ujung
kabupaten sampe ke ujung kota ditengah psbb dilayanin dgn tidak jelas dan tidak bertanggung
jawab.
(6) ini jerman agak agak sosialis sistem kesehatan dan asuransinya tinggal dateng aja gk perlu pake ribet
Indonesia perlu gelut dulu kalau pake bpjs.
Ironi
Dari 248 data kekerasan verbal, ironi menempati urutan ketiga sebesar 40 data. Ironi adalah gaya bahasa
sindiran halus sehingga yang disindir tidak merasa telah mendapat sindiran. Gaya bahasa ini dipakai
dengan cara menggunakan kata-kata yang mengandung arti sebaliknya. Bentuk ironi sebagai kekerasan
verbal terdapat pada klausa siapa yang mau percaya uang gaib triliunan pemulihan ekonomi pada (7),
pasien BPJS menjadi dikesampingkan pada (8), dan klausa BPJS naik, kasus Covid naik, sembako naik
yang menurun apa pada (9) adalah bentuk-bentuk ironi yang menyindir datar, tetapi dalam dan mengena
ke hati. Ekspresi netizen terhadap kebijakan dan layanan BPJS kesehatan begitu menyedihkan.
(7) Bayar bpjs aja ga sanggup siapa juga yang mau percaya uang gaib triliun pemulihan ekonomi yang
diperangi pandemi covid.
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(8) Yang harus di inget kita kerja di pelayanan kesehatan dulu disumpah buat gak pilih kasih ke pasien
tapi kalo aturan tempat kerja ada pasien bpjs sama vip kita bisa apa dua duanya pasien tetep pasien
kita tapi pasien bpjs menjadi dikesampingkan.
(9) Bpjs kesehatan naik jumlah kasus covid naik harga sembako naik yang menurun apa.
Alusio
Dari 248 data kekerasan verbal, alusio berada pada urutan kelima sebesar 30 data. Alusio adalah gaya
bahasa sindiran yang menggunakan peribahasa/ungkapan yang sudah lazim, misalnya pinggan tak retak
nasi tak dingin, kau tak hendak aku pun tak ingin. Bentuk-bentuk alusio terdapat pada ungkapan ibarat
sudah jatuh tertimpa tangga, sudah jatuh tertimpa iuran BPJS Kesehatan (10), negara tidak mau kalah
sama kompleks perumahan banyak iurannya (11), dan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan menarik
ladang korupsi baru (12). Kekerasan verbal dengan menyindir melalui penggunaan alusio tampak lebih
jelas karena menggunakan peribahasa dan ungkapan.
(10) Partai loo ngapain di senayan ngocok iuran bpjs kesehatan naik di tengah wabah corona ahy ibarat
sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah jatuh tertimpa iuran bpjs kesehatan
(11) Bp jamsostek bpjs kesehatan sekarang bp tapera tinggal nunggu bp bp yg lain negara gak mau kalah
sama komplek perumahan yang banyak iurannya .
(12) Penghasilan pekerja dan pekerja mandiri di potong untuk program tapera yang tujuannya membantu
masyarakat Indonesia memiliki rumah sistemnya seperti perpaduan antara bpjs ketenagakerjaan dan
bpjs kesehatan menarik ladang korupsi baru.
Satire
Dari 248 data kekerasan verbal, satire berada pada urutan keempat sebesar 35 data. Satire adalah
ungkapan yang menertawakan atau menolak sesuatu (Keraf, 2007:144). Satire mengandung kritik tentang
kelemahan manusia dan menertawakannya. Satire sebagai kekerasan verbal terdapat pada klausa kena
prank BPJS Kesehatan katanya ga naik tiba-tiba iuran naik (13), setelah udah umur ujur gak guna lagi
tapera (14), dengan menaikkan iuran sudah membuat gila masyarakat (15). Menertawakan kepedihan
yang menimpa diri adalah bentuk satire dan hal itu dialami pelanggan BPJS Kesehatan yang dapat dilihat
pada komentar-komentar di bawah ini.
(13) Ngakak sih ini kena prank bpjs kesehatan katanya ga naik tiba tiba iuran naik.
(14) Sudah bpjs kesehatan terus tapera dan bisa dicairin setelah udah umur ujur gak guna lagi tapera gak
bisa nikmatin rumahnya sendiri
(15) Diproyeksikan untuk kesehatan jiwa padahal tanpa disadari dengan menaikkan iuran sudah membuat
gila masyarakat.
Innuendo
Dari 248 data kekerasan verbal, innuendo berada pada urutan terakhir sebesar 15 data. Nurdin, et al.
dalam (Kusumawati, 2010:21) menjelaskan bahwa innuendo adalah gaya bahasa sindiran yang
mengecilkan maksud yang sebenarnya. Sebagai bentuk kekerasan verbal, innuendo tidak banyak
diekspresikan oleh netizen di Twitter BPJS Kesehatan. Innuendo terdapat pada rasanya ga enak ko malah
ditambahi tapera (16), stop bayar karena tidak mampu (17). Bentuk-bentuk kekerasan verbal dalam
innuendo lebih menggambarkan pengecilan realitas yang sebenarnya.
(16) udah kepotong bpjs kesehatan ketenagakerjaan rasanya ga enak ko malah ditambahi tapera.
(17) Enam puluh persen peserta mandiri stop bayar karena tidak mampu.
KESIMPULAN
Kekerasan verbal dalam komentar netizen di Twitter BPJS Kesehatan adalah ekspresi marah dan jengkel
terhadap kebijakan dan layanan BPJS Kesehatan. Kekesalan tersebut dinyatakan dalam bahasa yang jujur,
lugas, dan tajam sehingga berkesan keras dan tidak beretika dalam menyampaikan ketidakpuasan
terhadap BPJS. Ketidakpuasan itu mengarah menjadi kekerasan verbal di ruang digital, yaitu media sosial
Twitter yang terungkap dalam bentuk sindiran. Sindiran tersebut menggunakan gaya bahasa sarkasme,
sinisme, ironi, alusio, satire, dan inuendo. Berdasarkan analisis data, sinisme lebih sering digunakan
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daripada sarkasme. Artinya, netizen Indonesia masih tidak sepenuhnya kasar dan kejam dalam
mengekspresikan kekesalannya meskipun sarkasme juga sering digunakan, tetapi berbahasa santun lebih
diutamakan daripada bahasa bermuatan negatif. Bentuk-bentuk sindiran menjadi sarana menyampaikan
kekesalan dan dianggap sebagai kekerasan verbal karena menyakiti, merendahkan, menciptakan citra
buruk lembaga BPJS Kesehatan.
Penelitian bahasa pada teks-teks digital, khususnya Twitter merupakan realitas berbahasa saat ini.
Oleh karena itu, penelitian teks digital yang lain perlu dilakukan karena dapat mengungkap penggunaan
bahasa dewasa ini. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik
dengan kekerasan verbal yang memberdayakan penggunaan bahasa di media sosial. Selanjutnya, hasil
penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan bidang kajian bahasa dan sastra, khususnya konsep
kekerasan verbal.
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ABSTRAK
Indonesia memiliki bahasa daerah terbanyak kedua di dunia. Kekayaan bahasa daerah di Indonesia didominasi
oleh Provinsi Papua dan Papua Barat dengan persentase 59% dari 718 bahasa daerah teridentifikasi pada
tahun 2019. Dalam hal ini, Provinsi Papua memiliki bahasa daerah sebanyak 325 bahasa dan Provinsi Papua
Barat memiliki bahasa daerah sebanyak 103 bahasa. Jumlah tersebut merupakan akumulasi penelitian
pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sejak tahun 1992 hingga 2019.
Tujuan penelitian pemetaan bahasa ini di antaranya (1) inventarisasi kekayaan takbenda Indonesia, (2)
mendeskripsikan situasi kebahasaan, (3) membuat peta bahasa berdasarkan batas bahasa (bukan
administratif). Salah satu daerah pengamatan yang menyumbang penambahan bahasa pada tahun 2019 adalah
Kabupaten Asmat di Provinsi Papua. Ada sekitar tujuh isolek baru yang diteliti isoleknya dengan menggunakan
pendekatan dialektologi. Dengan begitu, isolek-isolek yang ada di Kabupaten Asmat menjadi objek penelitian
kali ini. Metode penelitian menggunakan dua jenis, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif
berdasarkan penghitungan dialektometri dari perbandingan isolek, sedangkan metode kualitatif berdasarkan
penjelasan dari hasil metode kuantitatif dan hasil pengamatan di lapangan. Hasilnya, ada enam titik
pengamatan baru memiliki isolek yang berstatus berbeda bahasa dibandingkan dengan titik pengamatan
lainnya di Kabupaten Asmat dengan jumlah perbandingan sebanyak 31 isolek. Penambahan enam isolek yang
berstatus berbeda bahasa tersebut adalah Sagapu, See, Waicen, Bouram, Yakapis, dan Buagani.
Kata Kunci: pemetaan bahasa, dialektologi, status bahasa, dan bahasa daerah di Kabupaten Asmat.

PENDAHULUAN
Mulai dari tahun 1992, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia. Hal ini
disebabkan bahasa termasuk ke dalam salah satu aspek kekayaan takbenda Indonesia. Kekayaan
warisan leluhur bangsa Indonesia yang berbeda suku, budaya, dan bahasa menjadikan pemetaan
bahasa ini penting sebagai pembeda dengan negara lainnya. Dalam hal ini, Indonesia memiliki bahasa
daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini (Eberhard; David M.; Gary F. Simons; dan
Charles D. Fennig, 2019). Kekayaan bahasa daerah di Indonesia didominasi oleh Provinsi Papua dan
Papua Barat dengan persentase 59% dari 718 bahasa daerah yang teridentifikasi pada tahun 2019.
Provinsi Papua memiliki bahasa daerah sebanyak 325 bahasa dan Provinsi Papua Barat memiliki
bahasa daerah sebanyak 103 bahasa (Badan Bahasa, 2019). Salah satu daerah pengamatan yang
menyumbang penambahan bahasa pada tahun 2019 adalah Kabupaten Asmat di Provinsi Papua. Ada
sekitar tujuh isolek baru yang diteliti isoleknya dengan pendekatan dialektologi. Dengan begitu,
isolek-isolek yang ada di Kabupaten Asmat dipilih menjadi objek penelitian kali ini.
Tujuan pemetaan bahasa di Kabupaten Asmat Provinsi Papua ini di antaranya (1)
inventarisasi kekayaan takbenda Indonesia, (2) mendeskripsikan situasi kebahasaan di Kabupaten
Asmat, dan (3) membuat peta bahasa berdasarkan batas bahasa (bukan batas administratif). Ketiga
tujuan tersebut penting dalam rangka pelindungan bahasa-bahasa di Indonesia sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan, khususnya Pasal 45 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa
Indonesia. Terlebih lagi, peta bahasa di Kabupaten Asmat ini masih belum ada sebelumnya (hanya
ada peta bahasa per provinsi) sehingga penelitian ini turut menyumbang kebaruan penelitian
dialektologi maupun berkontribusi memberikan gambaran bahasa-bahasa di Kabupaten Asmat. Peta
bahasa tersebut juga dapat dipergunakan untuk membantu ranah bidang ilmu lain, seperti kesehatan,
sosial, maupun ekonomi.
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METODOLOGI
Pemetaan bahasa di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua kali ini menggunakan metode kuantitatif dan
kualitatif. Metode kuantitatif berdasarkan penghitungan dialektometri, sedangkan metode kualitatif
berdasarkan hasil metode kuantitatif dan hasil pengamatan langsung di lapangan. Penghitungan
dialektometri ini diambil dari data isolek sebanyak 400 kosakata yang terdiri dari kosakata dasar
Swadesh, kosakata bagian tubuh, kosakata sistem kekerabatan, kosakata gerak dan kerja, maupun
kosakata tugas. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara dengan pencatatan langsung
sehingga penulisan fonetis dari pengucapan informan dapat dikonfirmasikan secara langsung. Data
isolek yang dibandingkan dalam penghitungan dialektometri berjumlah 31 isolek termasuk
penambahan data isolek baru yang diambil tahun 2019 sebanyak tujuh isolek. Penambahan data isolek
baru sebanyak tujuh isolek di antaranya Sagapu, See, Waicen, Bouram, Yakapis, Buagani, dan Joerat.
Isolek-isolek yang diperbandingkan dalam penghitungan dialektometri dapat dilihat sebagai berikut.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Isolek
Ulakin
Vamin
Adagum
Asmat Darat Waijens
Kapayap
Karufo Auf
Korowai Baigun
Jinak
Sagapu
See
Arakam
Tabahair
Asmat Bets Mbup
Asmat Sirat
Asmat Sawa
Buagani

No.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Isolek
Tomor
Atam
Joerat
Yamas
Asmat Unir Sirau
Pupis
Nalik Selatan
Yakapis
Kaigar
Bouram
Amathamit
Sawi
Waicen
Saman
Asmat Safan

Keterangan: Data isolek di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua
Dalam pembuatan peta bahasa di Kabupaten Asmat, ada beberapa tahapan pembuatan dimulai dari
pembuatan peta dasar Kabupaten Asmat. Peta dasar ini dapat diambil dari peta administratif dengan
menghilangkan batas administratifnya sehingga menjadi polos. Setelah itu, peta dasar Kabupaten
Asmat tersebut diberi penomoran sesuai dengan data isolek yang akan diperbandingkan dalam
penghitungan dialektometri. Penomoran ini juga harus diurutkan sesuai dengan kondisi dan letak data
isoleknya. Ada banyak pola penomoran dalam pembuatan peta bahasa di antaranya zig-zag, melingkar
searah jarum jam atau melingkar berlawanan arah jarum jam, dari atas ke bawah atau dari bawah ke
atas, dan sebagainya (dalam Lauder, 2007). Dalam hal ini, pola penomoran yang dipilih pada peta di
Kabupaten Asmat adalah melingkar searah jarum jam dengan penomoran awal terletak pada tengah
daerah pengamatan. Hal ini disebabkan isolek yang berada di tengah daerah pengamatan memiliki
kontak bahasa yang lebih sedikit dibandingkan dengan isolek yang berada di pinggiran daerah
pengamatan, terutama isolek yang berbatasan dengan kabupaten lainnya.
Selanjutnya, peta segitiga matrabasa dibuat untuk memudahkan perbandingan penghitungan
dialektometri berdasarkan isolek-isolek yang berdekatan. Penghitungan dialektometri menggunakan
rumus yang diajukan Jean Seguy (dalam Lauder, 2007) sebagai berikut.
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Setelah penghitungan dialektometri diketahui, langkah berikutnya adalah membuat peta jaring labalaba dari hasil penghitungan dialektometri. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan melihat
hasil identifikasi dan penentuan status bahasa di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Peta dasar,
penomoran peta, dan peta segitiga matrabasa dapat
dilihat sebagai berikut.

Keterangan: Peta dasar (kiri) dan penomoran peta (kanan) di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua

Keterangan: Peta segitiga matrabasa di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua
ANALISIS
Pembahasan pada penelitian ini lebih mengarah pada hasil penghitungan dialektometri, pembuatan
peta jaring laba-laba, dan penjelasan hasil pengamatan langsung di lapangan. Hasil penghitungan
dialektometri menjadi dasar pembuatan peta jaring laba-laba. Hal ini bertujuan untuk memudahkan
pembaca dalam melihat hasil penghitungan dialektometri melalui peta bahasa. Selain itu, hasil
pengamatan langsung di lapangan juga dapat menjadi penguat hasil penghitungan dialektometri atau
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malah dapat menjadi koreksi atas ketidaksesuaian kategori penghitungan dialektometri dengan
kondisi dan situasi di lapangan. Hal ini wajar terjadi karena sudut pandang linguis dan masyarakat
berbeda. Namun, situasi dan kondisi di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam mengidentifikasi
dan menentukan status isolek-isolek yang sedang diperbandingkan. Hasil penghitungan dialektometri
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Isolek

Persentase

1/2
1/3
1/9
1/13
1/14
1/15
2/3
2/7
2/8
2/12
2/13
3/9
3/10
3/11
4/5
4/6
4/7
4/11
5/6
6/7
7/8
7/11
7/23
8/12
8/18
8/23
9/10
9/15
9/16
9/17
10/11
10/17
12/13
12/18
12/25

98%
96.25%
97.75%
95.25%
95.75%
96.75%
81.75%
98.25%
90.50%
98.25%
87.75%
92.75%
96.50%
86.75%
97.25%
98%
96.75%
85.25%
97.25%
74%
95.25%
93%
98%
95.25%
92.50%
96.50%
98.25%
95.50%
95.50%
95.50%
91.25%
97%
96.75%
94.25%
95.50%

Status
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa

Isolek
12/28
13/14
13/28
14/15
14/19
14/28
15/16
15/19
15/20
15/22
16/17
16/22
17/22
17/24
18/23
18/25
19/20
19/28
20/21
20/22
21/22
21/24
23/25
23/26
25/26
25/27
25/28
26/27
26/29
27/28
27/29
27/30
28/30
29/30
29/31
30/31

Persentase
95%
78.25%
93.50%
83.25%
76.75%
92.75%
81%
86.25%
86%
90.50%
82.25%
90.75%
95.50%
91.75%
96.75%
98%
64.50%
89.75%
86.75%
92.25%
91.25%
91%
98.25%
96.25%
94.75%
87.50%
93%
92.75%
92%
94.50%
82.50%
96.75%
95.50%
94.75%
95.25%
66.75%

Status
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Dialek
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Bahasa
Beda Dialek

Keterangan: Penghitungan dialektometri isolek-isolek di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua
Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar
persentase menunjukkan angka di atas 90% dengan status berbeda bahasa antarisoleknya. Meskipun
demikian, ada beberapa perbandingan isolek yang menunjukkan angka di bawah 70%. Hal ini
merujuk pada kategori penghitungan dialektometri Guiter (dalam Lauder, 2007) maupun Lauder
(dalam Ayatrohaedi, 2002). Guiter mengelompokkan hasil penghitungan dialektometri <20%
dikategorikan tidak berbeda bahasa, 21—30% dikategorikan berbeda wicara, 31—50% dikategorikan
berbeda subdialek, 51—80% dikategorikan berbeda dialek, dan >80% dikategorikan berbeda bahasa.
Sementara itu, Lauder mengelompokkan hasil penghitungan dialektometri <30% dikategorikan tidak
berbeda bahasa, 31—40% dikategorikan berbeda wicara, 41—50% dikategorikan berbeda subdialek,
51—70% dikategorikan berbeda dialek, dan >70% dikategorikan berbeda bahasa.
Dari kedua kategori penghitungan dialektometri tersebut, penghitungan dialektometri Lauder
dengan persentase >70% dikategorikan berbeda bahasa dapat mewakili situasi dan kondisi kebahasaan
di Kabupaten Asmat. Hal ini disebabkan isolek Karufo Auf dengan Korowai Baigun (6/7), isolek
Asmat Bets Mbup dengan Asmat Sirat (13/14), dan isolek Asmat Sirat dengan Joerat (14/19) tidak
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memiliki kesalingpahaman dalam berkomunikasi walaupun persentasenya 70—80%. Kalaupun ada
kosakata yang mirip dapat diduga kemiripan tersebut merupakan warisan bersama dari bahasa
protonya yang dapat diteliti lebih mendalam pada penelitian linguistik historis komparatif ke
depannya. Untuk memudahkan gambaran hasil penghitungan dialektometri dapat melihat peta jaring
laba-laba di bawah ini.

Keterangan: Peta jaring laba-laba di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua
Pada peta jaring laba-laba di atas, dapat diketahui bahwa hanya ada dua perbandingan dalam
penghitungan dialektometri yang memiliki perbedaan status isoleknya. Dua perbandingan tersebut
adalah isolek Joerat dengan Yamas (19/20) dan isolek Saman dan Asmat Safan (30/31). Keduanya
sama-sama memiliki penghitungan dialektometri 60—70% dengan status berbeda dialek. Hal ini
disebabkan (1) kontak bahasa yang meningkat, (2) akses transportasi terbatas sehingga penutur isolek
harus melewati wilayah isolek lainnya karena tidak ada akses lain, dan (3) adanya kawin campur
karena lokasi yang berdekatan. Beberapa faktor dari hasil pengamatan langsung di lapangan tersebut
membuat isolek-isolek tersebut menjadi hanya berstatus berbeda dialek walaupun dari sudut pandang
identitas kesukuan dan bahasa dianggap berbeda oleh masyarakatnya.
KESIMPULAN
Sesuai dengan penjelasan pada bagian analisis, dapat disimpulkan bahwa bahasa daerah di Kabupaten
Asmat Provinsi Papua berjumlah 29 bahasa dengan dua dialek. Dari penambahan data isolek yang
diambil pada tahun 2019 hanya ada enam isolek berstatus bahasa, yaitu Sagapu, See, Waicen,
Bouram, Yakapis, dan Buagani. Sementara itu, isolek Joerat berstatus dialek dengan isolek Yamas.
Meskipun demikian, isolek lain masih ada yang belum diambil karena adanya berbagai keterbatasan,
seperti waktu, biaya, dan tenaga sehingga peluang pemetaan bahasa di Kabupaten Asmat masih
terbuka lebar. Bahkan, peluang penambahan bahasa dari isolek yang belum teridentifikasi dan
terpetakan juga dapat dikatakan besar mengingat luasnya wilayah di Kabupaten Asmat.
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TIPOLOGI BAHASA BAWEAN SEBAGAI KREOLISASI BAHASA MADURA DALAM
IDENTITASNYA SEBAGAI BAHASA HIBRIDA
Sri Andayani
Universitas Panca Marga Probolinggo
sriandayani@upm.ac.id
ABSTRAK
Bahasa Bawean merupakan kreolisasi bahasa Madura. Bahasa lokal ini dituturkan oleh penduduk di
wilayah administratif Kabupaten Gresik Jawa Timur yang mayoritas penduduknya merupakan penutur
bahasa Jawa. Selain itu, budaya dan bahasa Melayu sangat mempengaruhi keseharian kehidupan
berbahasa penduduk Pulau Bawean. Pengaruh bahasa Jawa dan Melayu membuat bahasa Bawean yang
sebagian besar kosakatanya berasal dari bahasa Madura menjadi sebuah bahasa yang unik dalam
perkembangannya. Berbagai pengaruh bahasa tersebut menjadikan bahasa Bawean berkembang menjadi
sebuah bahasa hibrida. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan mendeskripsikan keunikan tipologi
morfologis bahasa Bawean. Data penelitian yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara
adalah berupa kata dalam bahasa Bawean, baik berupa kata dasar maupun kata bentukan. Selanjutnya,
dilakukan analisis menggunakan metode padan translasional dan metode distribusional dengan
pendekatan teori morfologi. Guna kepentingan membangun teori bahasa lokal, penelitian ini penting
untuk dilakukan. Secara tipologi morfologis, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar kosakata
bahasa Bawean mengadopsi kosakata bahasa Madura. Namun, terdapat pula kosakata serapan dari
bahasa Indonesia, Jawa, bahkan Melayu yang dituturkan baik dengan cara tutur bahasa yang diserap
maupun dengan cara tutur bahasa Madura. Kata bentukan bahasa Bawean mengikuti kaidah morfologi
hibrida bahasa Madura dan Jawa. Selain itu, kasus Pseudo-Reduplikasi juga mewarnai proses
morfologis bahasa Bawean ini.
Kata Kunci: Tipologi Bahasa, Bahasa Bawean, Kreolisasi Bahasa Madura, Bahasa Hibrida
PENDAHULUAN
Secara administratif, Pulau Bawean berada pada wilayah Pemerintahan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa
Timur. Terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Madura, Pulau Bawean merupakan
sebuah pulau kecil yang berada di perairan lepas Laut Jawa. Pulau ini tepatnya berada di antara Pulau
Jawa dan Pulau Kalimantan, berjarak kira-kira 18 mil dari Kota Gresik (Fatmalasari, 2020:3). Bawean
memiliki dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Kecamatan Sangkapura terdiri dari
17 desa. Sedangkan, Kecamatan Tambak terdiri dari 13 desa (https://gresikkab.go.id).
Secara geologis, meskipun hanya berupa pulau kecil di tengah laut lepas, Pulau Bawean memiliki
banyak gunung berapi dan sumber air tanah yang melimpah. Sehingga, kondisi tanah di pulau ini
cenderung subur sebagai daerah agraris. Pada awalnya, pulau ini dijadikan tempat persinggahan oleh
kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pulau-pulau sekitar yang melintasinya guna mengisi kebutuhan air
bersih di kala berlayar. Akhirnya, banyak pula yang menetap di pulau tersebut. Jadi, sebenarnya pulau
Bawean tidak memiliki penduduk asli. Penduduk pulau ini bercampur antara para perantauan yang berasal
dari Madura, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera (Wijayanti, 2016:4). Mereka berasal dari
pelayar-pelayar yang singgah dan memutuskan untuk tinggal di pulau itu. Sebagian besar dari mereka
berasal dari Madura, pulau terdekat yang penduduknya terkenal banyak merantau ke berbagai pulau
sekitarnya. Sebagai mayoritas asal penduduk Bawean, begitu pula bahasa Madura berperan penting
terhadap bahasa yang digunakan di Bawean.
Bahasa Madura menjadi komponen utama pembentuk bahasa Bawean. Namun, dalam
perkembangannya, bahasa yang digunakan di Bawean menjadi berbeda dari bahasa yang digunakan di
Madura akibat pengaruh dari bahasa-bahasa lain yang dibawa oleh berbagai kelompok etnis yang
mendiami Pulau Bawean. Salah satu pengaruh signifikan berasal dari bahasa Jawa, sebagai bahasa
mayoritas penduduk Kabupaten Gresik, pemerintah daerah yang menaungi Pulau Bawean secara
administratif. Sehingga, bahasa Jawa juga memiliki pengaruh besar pada perkembangan bahasa Bawean
(Andayani, dkk, 2020). Ditambah lagi, keterbatasan sarana dan prasarana perekonomian di pulau ini
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menyebabkan banyak penduduk laki-laki yang mencari pekerjaan ke Negeri Jiran, Malaysia. Hal ini
menyebabkan bahasa Melayu juga banyak mewarnai penggunaan bahasa Bawean sehari-hari. Tidak
ketinggalan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional turut pula berperan pada perbendaharaan kosakata
bahasa ini. Berbagai pengaruh dari bahasa-bahasa ini menjadikan bahasa Bawean berkembang menjadi
bahasa hibrida (Andayani, dkk, 2020). Berbagai perubahan yang terjadi membuat bahasa ini tidak lagi
dianggap sebagai variasi dialek bahasa Madura, namun lebih sebagai kreolisasi dari bahasa Madura.
Keunikan ini menjadikan masyarakat Bawean sangat bangga dengan bahasanya. Mereka pasti
membantah jika dikatakan menuturkan bahasa Madura. Penduduk Bawean menganggap bahasa mereka
adalah bahasa Bawean yang berbeda dengan bahasa Madura. Walaupun dari penelitian sebelumnya,
ditemukan bahwa sebagian besar kosakata yang digunakan pada bahasa Bawean berasal dari kosakata
bahasa Madura atau dari bahasa lain yang diucapkan dengan pelafalan seperti yang lazim dilakukan oleh
penutur bahasa Madura (Andayani dan Sutrisno, 2017). Berdasarkan latar belakang keunikan bahasa
Bawean tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tipologi bahasa Bawean, terutama dalam
hal keunikan tipologi morfologinya.
Menurut Katamba (1993:3), Morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari
tentang seluk-beluk struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahannya terhadap kelas kata dan makna
kata. Morfologi merupakan kajian tentang sebuah kata dan cara kata tersebut dibentuk. Unit pembentuk
kata tersebut disebut morfem. Proses pembentukannya disebut morfologi. Proses pembentukan kata dari
sebuah bentuk dasarnya dapat dilakukan melalui proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi (Chaer,
2008:25). Menurut Ramlan (2009:38), afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada suatu satuan, baik
satuan tunggal maupun bentuk kompleks untuk membentuk kata. Reduplikasi adalah proses pembentukan
kata dengan mengulang sebagian atau seluruh bagian dari sebuah kata. Sedangkan, komposisi merupakan
peristiwa bergabungnya dua morfem dasar atau lebih secara padu dan menimbulkan arti yang relatif baru.
Sementara, pada bahasa Bawean, sebagai kreolisasi bahasa Madura, sistem morfologis bahasa
Madura tentu saja banyak mempengaruhi proses pembentukan katanya. Berbagai afiks bahasa Madura
juga banyak digunakan dalam bahasa Bawean. Namun, pengaruh afiksasi bahasa Jawa turut pula
mempengaruhi proses morfologisnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya afiks yang tidak digunakan pada
bahasa Madura namun ditemukan pada bahasa Jawa (Andayani, dkk, 2020). Dalam identitasnya sebagai
bahasa hibrida, menjadikan bahasa Bawean juga menganut percampuran sistem morfologis dari berbagai
bahasa, seperti halnya pada proses afiksasinya. Begitu pula yang terjadi pada proses reduplikasinya.
Reduplikasi yang paling lazim pada bahasa Madura adalah reduplikasi sebagian. Reduplikasi
sebagian dapat berupa pengulangan pada suku awal dan suku akhir, serta dapat berupa pengulangan
berubah suara dan pengulangan tak berubah suara (Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, 2004), contohnya:
lun-alun ‘alun-alun’, in-mainan ‘mainan-mainan’, bebinè’ (perempuan), lalakè’ (lelaki). Pada bahasa
Jawa baku, reduplikasi sebagian seperti pada dua contoh pertama, tidak lazim digunakan. Pada bahasa
Jawa lebih lazim digunakan reduplikasi seluruhnya atau dwilingga (Wedhawati, 2014). Bahasa Bawean
juga menganut reduplikasi keseluruhan. Reduplikasi bahasa Bawean menjadi unik dan berbeda, yaitu
ketika ditemukan kosakata bahasa Madura direduplikasikan secara sistem bahasa Jawa (Andayani, dkk,
2020). Proses morfologis khas bahasa lokal secara pseudo-reduplikasi yang menurut Wedhawati (2014)
disebut dengan perulangan semu juga turut mewarnai proses pembentukan kata pada bahasa Bawean ini.
METODOLOGI
Penelitian tipologi morfologis bahasa Bawean ini bersifat deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah
mendeskripsikan tipologi morfologis bahasa Bawean sebagai kreolisasi bahasa Madura yang berkembang
menjadi bahasa hibrida. Tipologi morfologis pada bahasa Bawean ini memiliki fitur-fitur yang unik dan
menarik untuk dikaji. Data berupa kumpulan kosakata baik simpleks (Andayani & Sutrisno, 2017)
maupun kompleks hasil bentukan melalui proses morfologis (Andayani, dkk, 2020). Data leksikal ini
diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada dua penelitian sebelumnya. Wawancara dilakukan
pada penutur asli bahasa Bawean, sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati penggunaan bahasa
Bawean di wilayah tutur aslinya. Teknik rekam dan catat digunakan pada kedua metode pengumpulan
data ini, yaitu metode simak dan cakap. Selanjutnya, data yang didapatkan dianalisis dengan metode
distribusional atau metode agih dengan melalui pendekatan teori Morfologi. Selain itu, juga digunakan
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metode padan translasional (Sudaryanto, 2015), yaitu membandingkan bahasa Bawean dengan bahasa
Indonesia, Madura, Jawa, dan Melayu untuk mengetahui asal kosakata pembentuk bahasa Bawean.
ANALISIS
Pada bagian ini disajikan tipologi morfologis bahasa Bawean sebagai kreolisasi bahasa Madura, serta
dalam identitasnya sebagai bahasa hibrida. Sebagai kreolisasi dari bahasa Madura, hal yang paling
tampak pada kosakata bahasa Bawean adalah mayoritas kosakatanya berasal dari kosakata bahasa
Madura. Lebih dari separuh perbendaharaan kosakata bahasa Bawean berasal dari kosakata bahasa
Madura. Sedangkan, sisanya berasal dari bahasa-bahasa lainnya, terutama bahasa Indonesia, Jawa, dan
Melayu, serta kosakata asli khas Bawean. Terkait dengan bahasa Madura, kosakata bahasa Bawean ada
yang mengadopsi secara tanpa beda maupun beda fonologis dari tuturan asli bahasa Madura. Pada tabel 1
dapat dilihat contoh-contoh kosakata bahasa Bawean yang mengadopsi tanpa beda dengan tuturan asli
bahasa Madura.
Tabel 1. Kosakata Bahasa Bawean Hasil Adopsi Tanpa Beda dari Bahasa Madura
No
1
2
3
4
5

Kosakata Bawean
tello’ [tәllɔɁ]
cellep [ʧәllәp]
jhile [ʤ ͪ ilə]
ngakan [ŋakan]
aghelle’ [ag ͪ əlləɁ]

Kosakata Madura
tello’ [tәllɔɁ]
cellep [ʧәllәp]
jhile [ʤ ͪ ilə]
ngakan [ŋakan]
aghelle’ [ag ͪ əlləɁ]

Kelas Kata
numeralia
adjektiva
nomina
verba
verba

Bahasa Indonesia
tiga
dingin
lidah
makan
tertawa

Contoh kosakata pada tabel 1 menunjukkan adanya kosakata bahasa Bawean yang tidak berbeda
dengan bahasa Madura. Dalam hal ini, contoh disertai dengan transkripsi fonetisnya agar dapat dilihat
persamaan tuturan pada kedua bahasa ini. Selanjutnya, pada tabel 2 diberikan contoh kosakata yang
mengadopsi bahasa Madura namun dengan beda fonologis atau pelafalan.
Tabel 2. Kosakata Bahasa Bawean Hasil Adopsi Beda Fonologis dari Bahasa Madura
No
1
2
3
4
5

Kosakata Bawean

Kosakata Madura

sittung [sittUɳ]
nimbhera’ [nimb ͪ əraɁ]
sakejhi’ [sakәʤ ͪ iɁ]
bhithak [b ͪ iʈak]
jherijhi’ [ʤ ͪ әriʤ ͪ iɁ]

sèttong [sɛttɔɳ]
nambhere’ [namb ͪ ərəɁ]
sakejhe’ [sakәʤ ͪ әɁ]
bhuthak [b ͪ uʈak]
gherighi’ [g ͪ әrig ͪ iɁ]

Kelas Kata
numeralia
nomina
adverbia
nomina
nomina

Bahasa Indonesia
satu
musim hujan
sebentar
botak
jari

Pada tabel 2 dapat dilihat adanya kosakata bahasa Bawean yang memiliki beda fonologis dari tuturan asli
bahasa Madura. Beda fonologis ini biasanya terjadi pada pelafalan beberapa vokal ataupun konsonannya.
Bahasa Bawean juga memiliki kosakata yang berasal dari bahasa Madura namun merupakan
istilah yang berbeda dari penyebutan kata-kata tersebut pada bahasa Maduranya. Pada tabel 3 dicontohkan
kosakata bahasa Bawean yang secara istilah berasal dari bahasa Madura, namun istilah tersebut tidak
digunakan dalam bahasa Madura dalam menyebutkan kata-kata tertentu.
Tabel 3. Istilah Bahasa Bawean yang Berasal dari Kosakata Bahasa Madura
No

Kosakata Bawean

1
2
3

lèma polo [lɛma pɔlɔ]
buwe keras[buwә kәras]
jhembhu jhelli’ [ʤ ͪ əmb ͪ u ʤ ͪ
əlliɁ]
nangka belende[naŋka
bələndə]
ta’ kabessa nyo’on [taɁ
kabəssa ɲɔɁɔn]

4
5

Kosakata Madura

Kelas Kata

Bahasa Indonesia

saèket [saɛkәt]
kemèrèh [kәmɛrɛh]
munyit [muɳit]

numeralia
nomina
nomina

lima puluh
kemiri
jambu monyet/mente

kaènglan [kaɛŋlan]

nomina

sirsat

so’on [sɔɁɔn]

nomina

terima kasih

Pada tabel 3 dapat dilihat adanya kosakata bahasa Bawean yang berasal dari bahasa Madura
namun istilah tersebut tidak digunakan pada bahasa Madura. Dengan kata lain, bahasa Madura
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menggunakan kosakata yang lain pada istilah tersebut. Jadi, istilah tersebut semacam sinonim dari objek
kata yang sama. Namun satu istilah digunakan di Madura, dan satunya lagi pada bahasa Bawean. Penutur
Bawean bisa jadi tidak menyadari perbedaan kosakata ini, namun penutur Madura paham dari arti kata
yang membentuk istilah tersebut.
Sebagai bahasa hibrida, bahasa Bawean juga banyak mendapat pengaruh dari bahasa lainnya,
terutama bahasa Indonesia, Jawa, dan Melayu. Jadi, banyak juga kosakata bahasa Bawean yang
merupakan serapan dari ketiga bahasa tersebut yang dituturkan baik dengan cara tutur bahasa yang
diserap maupun dengan cara tutur bahasa Madura. Tabel 4 menunjukkan beberapa kosakata yang berasal
dari serapan pada ketiga bahasa tersebut.
Tabel 4. Kosakata Bawean Serapan dengan Cara Tutur sesuai Bahasa Aslinya
No
1
2
3
4
5

Kosakata Bawean
pegawè [pəgawɛ]
besikar [bəsikar]
santen [santən]
saluwar [saluwar]
pelawa’ [pəlawaɁ]

Asal Serapan
bahasa Indonesia
bahasa Melayu
bahasa Jawa
bahasa Melayu
bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia
pegawai
sepeda
santan
celana
pelawak

Tabel 4 menunjukkan berbagai kosakata dalam bahasa Bawean juga berasal dari bahasa
Indonesia, Jawa, maupun Melayu dengan cara tutur mengikuti bahasa aslinya. Kata-kata serapan ini
berkembang memperkaya perbendaharaan kosakata bahasa Bawean membaur dengan kosakata yang
berasal dari bahasa Madura. Selain menyerap dengan cara tutur bahasa aslinya, bahasa Bawean juga
memiliki kata-kata serapan yang dilafalkan dengan menggunakan cara tutur bahasa Madura, seperti
dicontohkan pada tabel 5.
Tabel 5. Kosakata Bawean Serapan dengan Cara Tutur Bahasa Madura
No
1
2
3
4
5

Kosakata Bawean
lèma polo [lɛma pɔlɔ]
kèta orèng [kɛta ͻrɛŋ]
cawat [ʧawat]
lorah [lͻrah]
aliye [alijә]

Asal Serapan
bahasa Indonesia
bahasa Melayu
bahasa Jawa
bahasa Indonesia
bahasa Melayu

Bahasa Indonesia
lima puluh
kita/kami
celana dalam
lurah/kepala desa
jahe

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa berbagai kosakata dalam bahasa Bawean juga berasal dari bahasa
Indonesia, Jawa, maupun Melayu namun dilafalkan dengan cara tutur bahasa Madura.
Selain memiliki karakteristik unik pada kata-kata simpleksnya, bahasa Bawean juga memiliki
tipologi yang menarik untuk dikaji pada hasil bentukan kata-kata kompleksnya. Kata bentukan bahasa
Bawean mengikuti kaidah morfologi hibrida antara sistem bahasa Madura dan Jawa, terutama pada proses
afiksasi dan reduplikasinya. Pada proses afiksasinya, bahasa Bawean menggunakan sebagian besar afiks
bahasa Madura. Namun, terdapat satu sufiks yang digunakan pada bahasa Bawean tetapi tidak pernah
digunakan pada bahasa Madura. Sufiks tersebut adalah sufiks bahasa Jawa. Sufiks tersebut bukan berasal
dari sufiks tingkatan Ngoko, sebagai tingkatan paling produktif yang digunakan oleh penutur bahasa Jawa
khususnya di Jawa Timur. Namun, sufiks tersebut berasal dari tingkatan Krama bahasa Jawa baku. Sufiks
ini adalah {-aken} yang lazim digunakan pada bahasa komunikasi sehari-hari masyarakat Bawean. Pada
tabel 6 disajikan penggunaan afiks secara hibrida dari sistem morfologi bahasa Madura dan Jawa.
Tabel 6. Proses Afiksasi Hibrida Bahasa Bawean dari Sistem Morfologi Bahasa Madura dan Jawa
No
1
2
3
4
5

Kosakata Bawean
nolès
asompa
pokolaken
matèdungaken
èjhelenaken

Asal Afiksasi
Bahasa Madura
Bahasa Jawa
{N-}+ tolès
{a-}+ sompa
pokol + {-aken}
{ma-}+ tèdung
tèdung + {-aken}
{è-}+ jhelen
jhelen + {-aken}
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Pada tabel 6 dapat dilihat proses afiksasi hibrida dari sistem morfologi bahasa Madura dan Jawa yang
terjadi pada proses pembentukan kata bahasa Bawean.
Selain mengalami proses afiksasi hibrida dari bahasa Madura dan Jawa, bahasa Bawean juga
memiliki tipologi yang unik pada proses reduplikasinya. Pada mayoritas kosakata yang berasal dari
bahasa Madura, bahkan tidak mengadopsi sistem reduplikasi bahasa Madura yang terkenal dengan fitur
reduplikasi sebagian, yaitu dengan mengulang suku kata terakhirnya di depan bentuk dasarnya. Bahasa
Bawean mengadopsi sistem reduplikasi seluruhnya seperti yang lazim terjadi pada bahasa Jawa. Hal ini
menambah keyakinan penutur bahasa Bawean bahwa bahasa mereka berbeda dari bahasa Madura.
Mereka beranggapan menuturkan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Bawean. Pada tabel 7 disajikan
contoh-contoh reduplikasi dalam bahasa Bawean, Madura, dan Jawa untuk memberikan gambaran
perbedaan dan persamaan reduplikasi dari ketiga bahasa tersebut.
Tabel 7. Perbandingan Proses Reduplikasi Bahasa Bawean, Madura, dan Jawa
No
1
2
3
4
5

Bentuk Dasar
soko ‘kaki’
aben ‘siang’
jhuko’ ‘ikan’
jhelen ‘jalan’
kana’ ‘anak’

Reduplikasi Bahasa
Bawean
soko-soko
aben-aben
jhuko’-jhuko’
jhelen-jhelen
kana’-kana’

Reduplikasi Bahasa
Madura
ko-soko
ben-aben
ko’-jhuko’
len-jhelen
na’-kana’

Reduplikasi Bahasa
Jawa
sikil-sikil
awan-awan
iwak-iwak
mlaku-mlaku
bocah-bocah

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa reduplikasi bahasa Bawean memiliki tipologi morfologis yang unik dan
berbeda dari bahasa asalnya. Terlihat kosakata bahasa Bawean yang mengulang bentuk dasar kata hasil
reduplikasinya yang mayoritas berasal dari bahasa Madura dengan tidak mengikuti kaidah reduplikasi
bahasa Madura sebagaimana lazimnya. Bahkan, bentuk dasar tersebut mengalami kaidah reduplikasi
menurut sistem morfologi bahasa Jawa.
Satu lagi yang menjadikan tipologi morfologis bahasa Bawean menarik untuk dikaji, yaitu
fenomena pseudo-reduplikasinya. Terjadi semacam perulangan semu pada bentuk dasar kata hasil
reduplikasi bahasa Bawean. Dengan kata lain, pada bentuk dasar seolah-olah terjadi perulangan namun
kata tersebut baru memiliki arti jika telah mengalami proses reduplikasi. Sebelum direduplikasikan,
bentuk dasar dari kata bentukan tersebut sama sekali tidak memiliki arti atau tidak dapat diartikan dengan
jelas seperti pada bentuk perulangannya. Bahkan, ada beberapa bentuk reduplikasi yang juga ditambahkan
afiks, maka afiks tersebut turut melekat pada perulangannya. Kaidah ini tidak ditemui pada bentuk
perulangan baik pada bahasa Madura maupun pada bahasa Jawa. Pada kaidah reduplikasi kedua bahasa
tersebut, yang mengalami proses perulangan hanyalah bentuk dasarnya. Afiks tidak ikut mengalami
perulangan. Tabel 8 menyajikan bentuk pseudo-reduplikasi pada bahasa Bawean.
Tabel 8. Bentuk Pseudo-Reduplikasi pada Bahasa Bawean
No

Bentuk Dasar

Reduplikasi Bahasa Bawean

1
2
3
4

tas
des
lèk
pel

tas-tas
des-des
alèk-alèk
apel-apel

5

ghus

aghus-ghus

Arti Reduplikasi
‘rusak’
‘luka dan lebam’
‘melilit seperti tali mengikat’
‘ikan yang dibumbu dan dijemur
setengah kering’
‘dikulum seperti permen’

Tabel 8 menyajikan fenomena pseudo-reduplikasi khas yang lazim terjadi pada bahasa Bawean.
Kata-kata tersebut baru memiliki arti ketika dalam bentukan hasil reduplikasinya. Sementara, bentuk
dasar dari kata-kata hasil reduplikasi tersebut tidak memiliki arti yang jelas. Beberapa reduplikasi yang
mengandung afiks turut mengulangnya melekat mengikuti baik pada bentuk dasar maupun bentuk
perulangannya. Fenomena pseudo-reduplikasi pada bahasa Bawean ini menjadikan pelengkap menariknya
kajian tipologi morfologis bahasa Bawean.
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KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sebagai kreolisasi dari bahasa Madura, bahasa
Bawean memiliki lebih dari separuh perbendaharaan kosakata yang berasal dari bahasa Madura. Kurang
dari separuh sisanya merupakan hasil serapan dari bahasa-bahasa yang lain, terutama bahasa Indonesia,
Jawa, dan Melayu, serta kosakata asli bahasa Bawean. Kosakata bahasa Bawean tersebut, ada yang
mengadopsi secara tanpa beda ataupun dengan beda fonologis dari tuturan asli bahasa Madura. Selain itu,
bahasa Bawean juga memiliki kosakata yang berasal dari bahasa Madura namun menggunakan istilah
yang berbeda dari penyebutan kata-kata tersebut pada bahasa Maduranya. Istilah tersebut menjadi
semacam sinonim untuk menyebutkan objek yang sama. Namun, satu istilah digunakan pada bahasa
Madura, dan satunya lagi pada bahasa Bawean.
Sementara, sebagai bahasa hibrida, bahasa Bawean juga banyak mendapat pengaruh dari bahasa
lainnya, terutama bahasa Indonesia, Jawa, dan Melayu. Terdapat banyak kosakata bahasa Bawean yang
merupakan hasil serapan dari ketiga bahasa tersebut baik yang dituturkan dengan cara tutur bahasa yang
diserap maupun dengan cara tutur bahasa Madura.
Selain memiliki karakteristik unik pada kata-kata simpleksnya, bahasa Bawean juga memiliki
tipologi yang unik pada hasil bentukan kata-kata kompleksnya. Kata bentukan bahasa Bawean mengikuti
kaidah morfologi hibrida dari bahasa Madura dan Jawa, terutama pada proses afiksasi dan reduplikasinya.
Sistem morfologi dari kedua bahasa tersebut saling mempengaruhi proses morfologi pada bahasa
Bawean. Afiksasi bahasa Madura sekaligus bahasa Jawa mewarnai proses pembentukan kata pada bahasa
Bawean. Reduplikasi bahasa Jawa juga terlihat unik ketika dikenakan pada kosakata yang berasal dari
bahasa Madura. Satu lagi yang menjadikan tipologi morfologis bahasa Bawean menarik untuk dikaji,
yaitu fenomena pseudo-reduplikasinya. Dalam hal ini, kosakata bahasa Bawean baru memiliki arti setelah
melalui proses reduplikasi. Dengan kata lain, bentuk dasar dari kata bentukan hasil reduplikasi tersebut
tidak memiliki arti yang jelas.
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ABSTRAK
Makalah ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana ruang dan tempat dikonstruksi
dan apa implikasinya bagi mereka yang terlibat dalam konstruksi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan
tersebut, penulis menggunakan teori tentang ruang dan tempat yang diajukan oleh Yi-Fu Tuan (1977) dan
mengacu kepada tiga artikel ilmiah yang berkaitan dengan ruang dan tempat, yaitu “Place and
Landscape in Comparative Austronesian Perspective” yang ditulis oleh James J. Fox (2006), “A
Woman's Place is in the School: Rhetorics of Gendered Space in the Nineteenth-Century America” yang
ditulis oleh Jessica Enoch (2008), dan “Spatial Narrative in Sundanese Village” yang ditulis oleh Tommy
Christomy (2018). Artikel Fox (2006) membahas cara-cara mengungkapkan tempat, ruang, dan lanskap
yang ditemukan di beberapa masyarakat yang berbahasa Austronesia. Artikel Enoch (2008) menjelaskan
bagaimana sekolah di Amerika Serikat pada abad ke-19 berubah dari ruang maskulin, terbuka, dan
publik menjadi ruang yang feminin, tertutup, dan privat. Artikel Christomy (2018) mendiskusikan narasi
ruang sebagai salah satu strategi penting yang berkaitan dengan kesadaran identitas dan konstruksi
ruang di masyarakat adat Sunda. Penulis membandingkan isi masing-masing artikel tersebut, dan
dengan mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh Tuan (1977) serta konsep ruang dan tempat yang
dibahas dalam ketiga artikel tersebut di atas, penulis lalu mengungkapkan konstruksi ruang dan tempat
dan implikasinya bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Dari pembahasan itu ditemukan bahwa ruang
dan tempat dapat dikonstruksi dari penggunaan bahasa yang menggambarkan sebuah pulau seperti
sebuah makhluk laut atau seorang manusia, narasi pedagogis yang menganggap sebuah sekolah bersifat
maskulin atau feminin dan menyerupai sebuah penjara atau rumah, dan narasi budaya yang
memungkinkan dua komunitas dengan latar belakang sejarah yang sama memiliki strategi yang berbeda
terhadap perubahan eksternal yang terjadi di komunitas mereka. Berdasarkan pembahasan tersebut juga
ditemukan bahwa konstruksi ruang dan tempat tersebut memiliki implikasi yang berbeda: tempat yang
ada di bagian kepala sebuah pulau dianggap lebih superior dibandingkan yang ada di bagian ekor;
sekolah yang bersifat feminin dan menyerupai sebuah rumah memungkinkan perempuan bekerja di sana
sebagai guru; dan asal-usul dari sebuah kampung menyebabkan orang-orang kampung tersebut memiliki
cara yang berbeda dalam menyikapi perubahan eksternal yang terjadi di komunitas mereka.
Kata Kunci: ruang, tempat, lanskap, narasi, linguistik, pedagogis, budaya
PENDAHULUAN
Pada makalah ini penulis mengacu kepada sebuah teori tentang ruang dan tempat, yang diajukan oleh
Yi-Fu Tuan (1977), dan tiga artikel ilmiah, yaitu “Place and Landscape in Comparative Austronesian
Perspective” yang ditulis oleh James J. Fox (2006), “A Woman's Place is in the School: Rhetorics of
Gendered Space in the Nineteenth-Century America” yang ditulis oleh Jessica Enoch (2008), dan “Spatial
Narrative in Sundanese Village” yang ditulis oleh Tommy Christomy (2018). Artikel Fox (2006)
membahas cara-cara mengungkapkan tempat, ruang, dan lanskap yang ditemukan di beberapa masyarakat
yang berbahasa Austronesia. Artikel Enoch (2008) menjelaskan bagaimana sekolah di Amerika Serikat
pada abad ke-19 berubah dari ruang maskulin, terbuka, dan publik menjadi ruang yang feminin, tertutup,
dan privat. Artikel Christomy (2018) mendiskusikan narasi ruang sebagai salah satu strategi penting yang
berkaitan dengan kesadaran identitas dan konstruksi ruang di masyarakat adat Sunda. Berkaitan dengan
teori yang dikemukakan oleh Tuan dan ketiga artikel itu, penulis akan menjawab dua pertanyaan berikut:
bagaimana ruang dan tempat dikonstruksi? Apa implikasinya bagi mereka yang terlibat dalam konstruksi
tersebut?
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METODOLOGI
Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut di atas, penulis memulai dengan membahas konsep tentang
ruang dan tempat dengan mengacu kepada teori yang diajukan Tuan (1977) dan tiga artikel yang disebut
pada bagian pendahuluan dan kemudian membandingkan isi masing-masing artikel itu untuk
mengungkapkan bagaimana ruang dan tempat itu dikonstruksi serta implikasinya bagi mereka yang
terlibat di dalamnya. Pada setiap pembahasan yang berkaitan dengan ketiga artikel itu penulis akan
terlebih dahulu membahas artikel yang ditulis oleh Fox (2006), kemudian artikel yang ditulis Enoch
(2008), dan terakhir artikel yang ditulis oleh Christomy (2018).
ANALISIS
Tuan (1977) mengemukakan bahwa ruang adalah konsep yang diperoleh manusia dari pengalamannya.
Pengetahuan tentang ruang berkembang sejalan dengan pengalaman yang diperoleh manusia itu. Ruang
direproduksi sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh manusia. Ruang ditentukan oleh
tiga hal berikut ini: fakta biologis, hubungan ruang dan tempat, serta rentang pengalaman dan
pengetahuan. Tempat, menurut Tuan (1977), adalah konsep sebagaimana manusia menemukannya
sebagai kebutuhan biologis dan sebagai pusat nilai. Ruang dan tempat ditafsirkan berdasarkan skema
konseptual, pragmatis, dan teoretis. Secara konseptual, ruang dan tempat adalah area yang berdasarkan
pengalaman dan pengetahuan manusia. Secara pragmatis, ruang dan tempat adalah area pengalaman
ketika manusia menentukan ruang geraknya berdasarkan tempat yang mempunyai keuntungan atau
aktivitas ekonomis. Secara teoretis, ruang dan tempat adalah area akal manusia ketika menentukan simbol
geometris untuk mengungkapkan kembali pengalamannya tentang ruang dan tempat itu ke dalam sebuah
narasi.
Menurut Fox (2006), landscape atau lanskap adalah wujud dari sebuah pemandangan topografis
atau sebuah penempatan pengalaman lokal atau sebuah hubungan yang terjalin dari rasa, bahasa, dan
memori. Landscape adalah bagian dari studi etnografi tentang tempat. Menurut Fox (2006), tempat adalah
sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dan dialami secara personal. Beberapa studi etnografi yang terbaru
menjadikan landscape sebagai perhatian utama dalam menjelaskan pengetahuan sosial sebuah kelompok
masyarakat. Jadi, sebuah landscape yang terdiri atas beberapa tempat membentuk struktur memori sosial
yang kompleks. Enoch (2008) mendefinisikan ruang sebagai materi dan praktik diskursif yang menyusun
dan memperluas ruang tersebut. Retorika dari sebuah ruang menjelaskan apa seharusnya ruang itu, apa
yang ruang itu lakukan, dan apa yang seharusnya berada di dalamnya. Christomy (2018) menyatakan
bahwa studi tentang ruang dikategorikan ke dalam dua bagian besar. Yang pertama melihat ruang dari
paradigma Cartesian. Yang kedua melihat ruang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses
pemaknaan (signification process). Christomy selanjutnya mengajukan bahwa kategori budaya dari
sebuah ruang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan manusia itu dilestarikan,
diubah, dan diingat. Christomy mengutip Pannel yang menyatakan bahwa ruang dianggap sebagai sebuah
arena praktik sosial sebuah individu atau kelompok individu, tempat sebagai sebuah representasi yang
teratur (ordered representation), dan kedua ruang dan tempat tersebut berada di dalam sebuah landscape
yang sama. Christomy kemudian mengajukan definisinya sendiri tentang ruang, yaitu sebuah wilayah
pengalaman yang dikonstruksi dari perjalanan hidup setiap individu.
Pada artikelnya, Fox (2006) menyelidiki cara pengetahuan sosial dibingkai dan diberikan dalam
sebuah landscape tertentu, mendeskripsikan sebuah tempat spesifik di Austronesia, dan
mempertimbangkan penciptaan budaya (cultural creation) tempat tersebut dan cara pengetahuan itu
dijaga, diubah, dan diingat dalam hubungannya dengan penciptaan itu. Fokus pembahasan Fox adalah
kelompok penduduk yang berbahasa Austronesia. Kelompok ini terletak di wilayah yang terbentang dari
Madagaskar ke Melanesia dengan kelompok Melayu-Polinesia Barat, Melayu-Polinesia Tengah, dan
Melayu-Polinesia Timur. Penelitian-penelitian yang terdapat di artikel Fox ini menyajikan perbandingan
antara kelompok-kelompok yang berbahasa Austronesia tersebut dan mengidentifikasi persamaan dan
inovasi budaya penting yang dapat ditemukan di antara kelompok-kelompok itu. Penelitian-penelitian ini
berkaitan dengan studi antropologi dan etnografi dan berusaha menyajikan pola yang sama pada cara-cara
372

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar,18-20 Agustus 2021

sebuah tempat direpresentasikan di antara kelompok-kelompok yang berbahasa Austronesia tersebut. Fox
mengutip penelitiannya di Pulau Roti. Penelitian ini mengacu kepada sumbu-sumbu linguistik yang
membedakan ruang di pulau tersebut dan sumbu-sumbu ini dianggap sebagai koordinat simbolis.
Koordinat ini dihubungkan dengan sebuah pemahaman bahwa Pulau Roti adalah sebuah makhluk yang
berdiam di laut. Dalam sistem ini, selatan dan timur (atau kanan dan kepala) dianggap lebih tinggi
(superior) dibandingkan dengan utara dan barat (atau kiri dan ekor) dari pulau itu. Oleh karena itu,
seseorang bergerak ke atas kalau menuju ke kepala dan bergerak ke bawah kalau menuju ke ekor pulau
itu. Banyak nama tempat di Pulau Roti berdasarkan kepada koordinat simbolis ini dan memuat
pengetahuan penting. Fox mengutip penelitian Andrew McWilliam, yang mendeskripsikan sistem
orientasi bagi kelompok Atoni Pah Meto di Pulau Timor dan sistem ini mirip dengan sistem orientasi
tetangganya di Pulau Roti. Kelompok Atoni Pah Meto ini menggunakan sistem yang mengacu kepada
terbit dan terbenamnya matahari. Bagi mereka, kepala adalah timur, yang ditunjukkan dengan istilah
untuk terbitnya matahari dan kaki adalah barat, yang ditunjukkan dengan istilah untuk terbenamnya
matahari. Bagi mereka, utara adalah kiri, dan selatan adalah kanan. Jadi, bagi orang-orang Atoni Pah
Meto, Pulau Timor dianggap seperti manusia dengan kedua tangan terentang dan kepalanya berada di
timur.
Dalam artikelnya Enoch (2008) mempertanyakan bagaimana sebuah ruang kelas menjadi tempat
bekerja bagi perempuan. Ia menganalisis momen retoris di Amerika pada abad ke-19 ketika sekolah
bertransisi dari sebuah tempat guru sekolah laki-laki mendisiplinkan muridnya dengan tongkat kayu ke
sebuah tempat guru sekolah perempuan mengasuh muridnya dengan sisi feminimnya. Enoch mengacu
kepada para pendidik terkenal pada abad ke-19, yaitu William Alcott, Henry Barnard, dan Horace Mann
untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan ruang fisik (physical space) sebuah sekolah dan mengacu
kepada para ahli geografi dan retorika feminis, seperti Mona Domosh, Nan Johnson, Doreen Massey,
Linda McDowell, dan Joni Seager untuk mendefinisikan sekolah sebagai retorika ruang (rhetorics of
space). Analisis yang dilakukan Enoch atas retorika ruang sekolah ini berpusat kepada rancangan
arsitektur, deskripsi dan observasi sekolah, usulan perubahan sekolah, dan metafora yang digunakan
untuk mendefinisikan sekolah. Parameter penelitian Enoch adalah perubahan-perubahan pedagogis dan
arsitektural yang terjadi dari 1830-an sampai dengan 1840-an pada ruang sekolah yang diperuntukkan
bagi murid-murid kulit putih dari kelompok pekerja dan menengah dan guru-guru perempuan dan
laki-laki yang berkulit sama di daerah timur laut Amerika Serikat. Enoch menemukan bahwa sekolah
berubah dari sebuah tempat yang maskulin dengan interior yang kotor dan berantakan dan disamakan
dengan sebuah penjara ke sebuah tempat yang feminin dengan dekorasi indah, jendela yang bersih, dan
mebel yang nyaman dan menyenangkan, dan disamakan dengan sebuah rumah. Dengan merenovasi
sekolah dari sebuah penjara ke sebuah rumah, Enoch menyatakan bahwa guru perempuan dapat masuk
untuk mengajar di sekolah karena ruang sekolah memungkinkan mereka bekerja di lingkungan yang
aman dan nyaman seperti di rumah mereka dan memungkinkan mereka mendidik murid-murid di sekolah
seperti mereka merawat anak-anak mereka di rumah.
Christomy (2018) memfokuskan penelitiannya kepada narasi budaya tentang ruang dan tempat di
dua komunitas, yaitu Cigugur dan Pamijahan, dan strategi yang kedua komunitas ini adopsi ketika
dihadapkan dengan perubahan yang berkaitan dengan penanda budaya dan konsep ruang dan tempat
tersebut. Christomy meneliti bagaimana landscape budaya dikonstruksi dalam pemahaman orang-orang
Sunda di dua komunitas adat tersebut. Kedua komunitas ini memiliki landscape mitos yang sama karena
keduanya punya hubungan sejarah yang kuat dengan kerajaan-kerajaan Jawa Barat Kuno, yaitu Sunda,
Galuh, Galunggung, dan Pajajaran. Akan tetapi, kedua kelompok ini memiliki strategi yang berbeda
ketika berhadapan dengan perubahan atas penanda budaya dan konsep ruang dan tempat, yaitu masuknya
pengaruh agama Islam. Cigugur terletak di kaki Gunung Ceremai. Berdasarkan penuturan Pangeran
Djatikusuma (Christomy, 2018), orang-orang di Kampung Cigugur berasal dari Madrais, keturunan dari
Sultan Cirebon. Perjalanan Madrais ini dianggap sebagai fakta dan bagian dari kesadaran kolektif
komunitas Cigugur. Madrais dianggap memiliki tiga latar belakang budaya yang utama, yaitu Islam,
Jawa, dan Sunda. Hal ini memungkinkan orang-orang Cigugur mengadopsi posisi yang lebih fleksibel
ketika dihadapkan dengan pengaruh eksternal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan berbeda tetapi
tetap mempertahankan kepercayaan Sunda Karawitannya. Komunitas adat Pamijahan terletak di selatan
dari Tasikmalaya. Berdasarkan laporan dari de Haan (Christomy, 2018) kampung ini dulu bernama Safar
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Wadi dan dikenal sebagai wilayah pemberontak. Salah satu nenek moyang kampung ini adalah Shaykh
Abd al Muhyi yang hidup pada 1660-1715. Muhyi adalah figur penting dalam perkembangan kelompok
tarekat Shattariyah. Sepeninggal Muhyi, tempat tarekatnya berubah menjadi tempat ziarah. Dengan
pertumbuhan kampung yang cepat, pemerintah daerah memfokuskan pembangunan infrastruktur dan
akses kepada tempat-tempat yang berhubungan dengan Shaykh Abd al Muhyi dan tarekatnya.
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas terlihat bahwa ruang dan tempat dapat dikonstruksi dari penggunaan
bahasa yang menggambarkan sebuah pulau seperti sebuah makhluk laut atau seorang manusia, narasi
pedagogis yang menganggap sebuah sekolah bersifat maskulin atau feminin dan menyerupai penjara atau
rumah, dan narasi budaya yang memungkinkan dua komunitas dengan latar belakang sejarah yang sama
memiliki strategi yang berbeda atas perubahan eksternal yang terjadi di komunitas mereka. Berdasarkan
pembahasan tersebut juga terlihat bahwa konstruksi itu memiliki implikasi yang berbeda. Tempat yang
ada di bagian kepala sebuah pulau tersebut dianggap lebih superior dibandingkan yang ada di bagian ekor.
Sekolah yang bersifat feminin dan menyerupai rumah memungkinkan perempuan bekerja di sana sebagai
guru. Asal-usul dari sebuah kampung menyebabkan orang-orang kampung tersebut memiliki cara yang
berbeda dalam menyikapi perbedaan yang terjadi di komunitas mereka.
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LANSKAP LINGUISTIK MAKANAN SIAP SAJI BURGER KING PADA
MASYARAKAT MILENIAL
Syahfitri Purnama
Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI Jakarta
syahfitripurnama@gmail.com
ABSTRAK
Pada era milenial saat ini, masyarakat selalu sibuk dengan aktifitasnya sehingga makanan siap saji
selalu menjadi pilihan utama dalam menu makannya. Makanan siap saji, baik yang dari dalam negeri
maupun luar negeri terutama dari Barat semakin menjamur di kota-kota besar di Indonesia. Makanan
siap saji yang datang dari Barat diantaranya adalah Burger King. Burger King sangat diminati oleh
masyarakat milenial, gerainya tidak pernah terlihat kosong. Di samping makan di tempat (drive-in),
gerai Burger King juga menyediakan pelayanan dari mobil (drive through) sehingga masyarakat milenial
akan lebih mudah untuk menikmatinya. Penelitian ini menganalisis bagaimanakah penggunaan bahasa
dalam lanskap linguistik pada makanan siap saji Burger King sehingga sangat diminati oleh masyarakat
milenial serta bagaimana peraturan perundang-undangan kebahasaannya dikaitkan dengan penampilan
produknya, Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari pamflet menu gerai Burger King yang
ada di internet dan beberapa gerai yang ada di Mall di kota Depok. Penelitian ini juga menggunakan
data tentang pendapat masyarakat milenial yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada mahasiswa
Universitas Paramadina Semester I untuk mengetahui pendapat mereka tentang produk makanan siap
saji Burger King. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis
dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Lanskap Linguistik dan Semiotika. Gerai Burger King
dalam menampilkan semua menu produknya lebih banyak menggunakan bahasa Inggris karena menu
tersebut datangnya dari Amerika. Menu Burger King juga menggunakan bahasa Indonesia seperti bunyi
ujaran kata yang tidak formal tetapi tidak sesuai dengan kata leksikal dalam bahasa Indonesia, antara
lain terdapat huruf yang tidak benar karena digantikan dengan angka dan lain sebagainya. Masyarakat
milenial memahami penggunaan kata (diksi) yang terdapat dalam promosi Burger King tersebut bahkan
menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumennya dan berbeda dengan produk makanan siap saji lainnya.
Kata Kunci: lanskap linguistik, makanan siap saji, Burger King, semiotik
PENDAHULUAN
Penelitian Linguistik Lanskap mengacu kepada visibilitas serta ciri khas bahasa pada tanda-tanda publik
dan komersial di suatu wilayah tertentu (Laundry & Bourhis 1997:23). Tanda- tanda tersebut terkait
dengan tanda bahasa yang terdapat pada rambu-rambu jalan umum, papan iklan, nama jalan, nama
tempat, papan informasi publik di gedung-gedung pemerintah, dan tanda di toko komersial. Coulmas
(2009:14) menyatakan bahwa tanda- tanda ini utamanya pada konteks multilingual, yaitu penggunaan
tanda gambar beserta bahasa yang digunakannya. Beberapa tanda yang memiliki konteks multilingual
dalam toko komersial adalah makanan siap saji.
Makanan siap saji (fast food) adalah makanan yang dapat disiapkan dan dan dilayankan dengan
cepat. Makanan ini mudah diperoleh kapan saja bila diinginkan khususnya masyarakat yang
membutuhkan makanan segera. Beberapa jenis makanan cepat saji yang popular dari negara Barat seperti
Pizza Hut, Hamburger, Sushi, Fried Chicken, Mcdonald merupakan makanan siap saji yang datang dari
negara Barat. Makanan ini dapat dimakan di tempat (dine-in) boleh di bawa pulang ke rumah atau istilah
yang digunakan di Amerika Utara dan Kanada adalah take-out atau takeout, Burger King merupakan
salah satu makanan cepat saji yang dipopulerkan di UK. Restoran cepat saji masuk dalam restoran
waralaba yang telah membakukan bahan-bahan makanan yang dikirim ke masing-masing restoran dari
pusatnya (http://letslookagain.com/2014/06/a-history-of-burger-king-in-the-uk) (diunduh tanggal 7 April
2021).
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METODOLOGI
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berupa
tanda atau menu Burger King diambil secara visual dengan cara dipotret menggunakan Handphone
Samsung 10 pada setiap gerai Burger King di kota Depok. Di samping itu, peneliti menyebar kuesioner
kepada mahasiswa sebagai data tambahan untuk memperkuat analisis.
A. Lanskap Linguistik (LL)
LL dapat dirujuk pada konstruksi tanda bahasa atau simbol yang memberikan makna perubahan dalam
masyarakat (Durkheim (1964), (Ben-Rafael et al.2006) juga Spolsky dan Cooper (1991). Fungsi LL
sebagai penanda informasi dan identitas kolektif (Elana Shohamy, 2008:43). Sebagaimana tanda pada
produk komersial diawali pada masa Romawi yaitu pedagang di sana menggunakan tanda untuk
membangun gambaran tanda seperti tulisan a bunch of grapes yang bermakna wine sold here, a goat yang
bermakna milk sold here (.Zappierri, 1981) dalam Blackwood dan Steffania (2015).
B. Tanda (Sign)
LL menjadi domain penelitian yang sangat lintas disiplin, diantaranya kebijakan bahasa, semiotika,
antropologi dan politik. Lanskap Linguistik menganalisis tentang tanda bahasa yaitu tanda jalan umum,
billboard iklan, tanda umum bangunan pemerintah, nama tempat, tanda toko komersial, membentuk
lanskap linguistik dari suatu wilayah (Shohami,2009:70). Jan Blommaert (2013:35) merujuk pada tanda
penyeberangan. Tanda merupakan kunci dalam ilmu semiotika termasuk ground (objek), acuan, dan
interpretant (Charles S Pierce 1839-1913) dalam Peter Backhaus, 2007:6). Ilmu semiotika bermakna
bahwa setiap unit makna diinterpretasikan ada karena adanya benda yang lain. Dari pandangan
semiotika, dunia ini merupakan sebuah tanda yaitu, tentang diri dan apa yang terjadi berdasarkan tanda
(Elana Shohamy, Eliezer Ben-Rafael dan Monica Barni, (2010:4-6). Menurut Rani Ruby dan Ben Said
(2015:139), tanda visual (icons, pictures, diagrams) lebih efektif dari deskripsi verbal (dalam bentuk
teks). Menurut Oxford Dictionary of English (Soanes & Stevenson, 2003:1645) dalam Peter Backhaus,
2007:6), memberikan beberapa makna tanda (sign) adalah:
1. Sebuah objek atau peristiwa yang kehadirannya menunjukkan kehadiran yang lain….
2. Sebuah tanda memberikan informasi atau instruksi dan sebuah tanda digunakan dalam sebuah
sistem atau bahasa tanda.
3. Pemberitahuan di layar publik memberitahu informasi atau instruksi dalam bentuk tulisan atau
simbol.
C. Burger King dan Konsumer Milenial
Burger King menciptakan menu baru dengan slogan “ Be Your Way” yang artinya “Kamu dapat memilih
jalan hidupmu” untuk target pembelinya masyarakat milenial. Dalam teori psikologi disebut “paradox of
choice” yaitu sebuah pilihan dan keputusan. Burger King menggunakan strategically engineered dengan
menampilkan menu yang indah dan mudah dibaca oleh pembeli,
ANALISIS
Berdasarkan data, teori lanskap linguistik dan tanda sebagaimana diuraikan di atas, maka analisis data
akan diuraikan sebagai berikut:
Data yang diambil pada tanggal 5 April 2021, yaitu tulisan yang tertera pada pamflet promosinya:
“Bokek

15.000”, dan “Super Float King Fusion”.

Menu Bokek 15,000 Super Float ini tepat kehadirannya ketika masyarakat sedang mengalami
kesulitan keuangan khususnya pada masa pandemi. Masyarakat milenial dapat menikmati Super Float di
warung Burger King yang enak, murah, cepat dan bersih juga nyaman suasananya. Banyak menu
minuman yang juga ditawarkan dan dapat dipilih, ini merupakan kesempatan menikmati menu Bokek.
Dari sudut Lanskap Linguistik, penggunaan kata bokek berasal dari bahasa Betawi yang artinya tidak
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memiliki uang banyak atau lagi seret dan kata ini sangat familiar pada masyarakat khususnya masyarakat
milenial. Penggunaan frasa Super Float dan King Fusion pada minuman ini dapat dimengerti oleh
masyarakat milenial, mereka sudah terbiasa dengan bermacam minuman yang menggunakan bahasa
Inggris. Undang Undang Kebahasaan No. 24 tahun 2009 pasal 29 (2) memperbolehkan penggunaan
bahasa asing untuk menambah pengetahuan dan dari hasil kuesioner mahasiswa, mereka setuju dengan
penggunaan bahasa Inggris. Dari sudut Semiotika dapat dimaknakan (interpretant) bahwa menu
minuman Burger King merupakan menu yang lezat dan dapat dinikmati oleh setiap masyarakat dari kelas
bawah sampai ke kelas atas. Meski Bokek tetapi tetap on.
Data tanggal 5 April 2021
Whopper Jr. F , Favorites, 2 Cuma 60 RB
Pilih Sesukamu : ( pictures) 4 Cheese Whopper Jr plus Coca Cola, BBQ Rasher Whopper Jr plus Coca
Cola,
Salah satu menu Burger King adalah Whopper Jr Favorites plus Coca Cola 2 buah Cuma 60 RB.
Penggunaan headline berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia yaitu, frasa 2 Cuma (Burger King) 60 ribu
dengan tambahan frasa “pilih sesukamu” ( variasi cheese) dan penambahan kalimat di bawah gambar
yaitu. Tambah 1 large fries Cuma 10.00.
Variasi Whopper Jr Favorites plus Coca Cola yaitu, 4 cheese Whopper Jr plus Coca Cola, BBQ
Rasher Whopper Jr plus Coca Cola, dan Mozzarella Whopper Jr plus Coca Cola. Dari sudut Lanskap
Linguistik, penggunaan frasa Whopper Jr Favorites memang cocok karena makanan cepat saji dengan
berbagai variasi ini berasal dari Amerika dan menu ini sangat familiar pada masyarakat milenial. Undang
Undang Kebahasaan No.24 tahun 2009 pasal 29 (2) memperbolehkan penggunaan bahasa asing untuk
menambah pengetahuan. Dari hasil kuesioner, mahasiswa setuju menu Burger King digunakan dengan
bahasa asing. Frasa “Pilih Sesukamu” dari sudut Semiotika dapat dimaknakan bahwa masyarakat milenial
dapat memilih apa yang mereka inginkan juga dapat memilih makanan Burger King seperti yang terdapat
pada slogannya “Be Your Way”.
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan: (i) penggunaan bahasa landskap linguistik makanan
cepat saji Burger King tidak menyalahi Undang-Undang Kebahasaan No. 24 tahun 2009; dan (ii) menu
Burger King di daerah Depok, Indonesia menggunakan bahasa Inggris karena menu tersebut datangnya
dari Amerika dan juga dicampur dengan bahasa Indonesia gaul untuk meraih pembeli khususnya pada
masyarakat millennial; (iii) budaya suatu daerah dapat dilihat dari Lanskap Linguistiknya.
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BUKTI LINGUISTIK KEBERADAAN PASAR BARTER DI KALIMANTAN
Syamsul Rijal
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman
rijalpaddaitu@yahoo.com
ABSTRAK
Budaya transaksi dengan sistem barter diyakini pernah terjadi di Indonesia. Bahkan sampai sekarang,
masih ada beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan sistem barter dalam proses transaksi.
Sebelumnya, sistem barter hanya diketahui dan dipelajari dalam mata pelajaran ekonomi. Namun untuk
semakin memperkuat keberadaan pasar barter ini, perlu dibuktikan dengan penelitian melalui bidang
linguistik, yakni dengan menunjukkan kosakata-kosakata yang secara budaya berkaitan dengan istilah
jual-beli. Salah satu pulau di Indonesia, yakni Kalimantan merupakan wilayah yang sangat kuat dalam
praktik sistem barter. Hal ini ditunjukkan dengan kekosongan kosakata yang berkaitan dengan praktik
jual-beli. Untuk membuktikannya, dipilih beberapa bahasa daerah dominan yang digunakan di Provinsi
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Bahasa daerah tersebut antara lain:
bahasa Kutai, bahasa Banjar, bahasa Paser, bahasa Banua, bahasa Bajau, bahasa Tidung, bahasa Dayak
Kenyah, bahasa Dayak Benuaq, bahasa Dayak Penihing, bahasa Dayak Lundayeh, dan bahasa Dayak
Punan. Salah satu bukti kuat yang ditemukan dalam bahasa Banjar, yakni kosakata membeli
diterjemahkan dengan kata menukar. Selain itu, dalam bahasa Dayak, rata-rata tidak ditemukan istilah
khusus untuk konsep mahal dan murah.
Kata Kunci: antropolinguistik, barter, bukti linguistik, Kalimantan
PENDAHULUAN
Sistem ekonomi tradisional sebelum mengenal pasar tentu masih menganut model tribal, yakni istilah
yang sering digunakan untuk aktivitas etnik terdahulu. Tribal ini berhenti seiring munculnya revolusi
industri di Inggris. Sebelum terjadi revolusi industri, sistem perekonomian dikontrol oleh pemilik lahan
yang sekaligus bertindak sebagai produsen dan distributor. Setelah pasar menguasai sistem perekonomian,
manusia sudah tidak bisa lagi menguasai segala proses perekonomian. Semuanya ditentukan oleh pasar.
Produksi, distribusi, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Kondisi inilah yang melahirkan
hukum-hukum ekonomi hingga terus mengalami perkembangan dari masa ke masa.
Jika situasi semacam ini ditarik lebih jauh lagi ke belakang, kira-kira bagaimana sistem
perekonomian yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, terutama saat manusia
belum mengenal uang sebagai alat transaksi, dan sistem barter hanya dilakukan dalam skala kecil
(Hudayana, 2018:22). Dapat dipastikan bahwa sistem barter yang dijalankan masyarakat menjauhkan
manusia dari kapitalisme sekaligus menipiskan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin (Ma’arif,
2019). Hal ini telah dibuktikan Apriati, dkk. (2017) bahwa sistem barter merupakan salah satu modal
sosial untuk menjaga hubungan antar pedagang di Pasar Lok Baintan Kalimantan Selatan.
Pelajaran-pelajaran sejarah dan ekonomi banyak mengajarkan kita tentang sistem barter dalam
proses pemenuhan kebutuhan manusia. Selain cerita dan teori-teori pasar, kita agak susah menemukan
bukti bahwa pasar barter pernah dipraktikkan di Nusantara. Oleh karena itu, tulisan ini mendeskripsikan
beberapa kosakata dari rumpun bahasa Melayu dan rumpun bahasa Dayak yang tersebar di Provinsi
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara untuk membuktikan bahwa keberadaan
pasar barter memang pernah berlangsung di Nusantara, khususnya di Pulau Kalimantan.
Sistem barter yang terjadi dalam masyarakat merupakan salah satu budaya yang sangat susah
ditemukan di Nusantara lagi. Meski demikian, masih ada beberapa daerah di Indonesia yang menjalankan
sistem barter dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (kaskus.co.id). Tentu banyak budaya yang
tersimpan dalam sistem barter ini yang masih dapat ditelusuri untuk memperjelas keberadaan sistem
barter. Oleh karena itu, aktivitas barter ini merupakan produk budaya sehingga kajian bahasa yang dapat
mendekatinya adalah antropolinguistik.
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Jika berbicara tentang kajian antropolinguistik, kita tidak dapat melupakan topik penting yang
dikemukakan oleh Duranti (1997:14) tentang perfomances (perfomansi), indexcality (indeksikality), dan
participation (partisipasi). Jika dilihat dari teori tersebut, barter merupakan salah satu aktivitas
masyarakat yang dalam prosesnya menggunakan simbol-simbol bahasa untuk bertransaksi dengan
beberapa pelaku (penutur dan lawan tutur). Artinya, barter termasuk dalam kajian antropolinguistik sangat
memungkinkan untuk dibahas.
Di sisi lain, Foley (1997:3) juga menerangkan objek kajian bahasa yang dapat dikaji melalui
antropolinguistik, yakni bagaimana penggunaan, kesalahpahaman, dan ketidakpenggunaan suatu bahasa.
Atas dasar dari Foley ini, kita dapat menelusuri kosakata yang berkaitan dengan istilah jual-beli. Jika
dalam satu etnik, tidak memiliki kosakata yang mengungkapkan konsep khusus dalam proses jual-beli,
kemungkinan besar etnik tersebut masih sangat kuat dalam konsep budaya barter. Hal ini sesuai dengan
konsep atau parameter antropolinguistik yang menekankan pada pola keterhubungan, kebernilaian, dan
keberlanjutan (Sibarani, 2015:3). Mengingat bahasa merupakan produk budaya, maka sistem
keberlanjutan secara antropolinguistik budaya barter masih dapat ditelusuri lewat kosakata-kosakata
tertentu.
Untuk melihat lebih dekat kosakata jual-beli dalam rumpun bahasa Melayu dan Dayak,
diperlukan kajian fonetik-fonemik. Fonemik dapat mendekati bunyi-bunyi bahasa yang sama dan mirip
sehingga dapat diketahui bahwa kosakata tersebut bersumber dari bahasa mana. Pemahaman ini
didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Schlegel (dalam Ferdi, dkk. 2019:1) bahwa bahasa yang
ada di dunia ini tidak mungkin bersumber dari satu bahasa. Bahasa-bahasa tersebut diturunkan dari
bahasa induk sehingga menghasilkan berbagai prototipe. Atas dasar inilah, kosakata-kosakata dalam
istilah jual-beli tersebut dapat digambarkan sebagai bahasa yang sama atau memang sebagai kosakata
khusus/berbeda dari bahasa lain.
METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan membandingkan beberapa kosakata yang
berkaitan dengan istilah jual-beli. Sumber data penelitian ini adalah bahasa-bahasa daerah yang
digunakan beberapa etnik di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
Data dibatasi khusus pada kosakata yang berkaitan dengan istilah jual-beli yang diambil dari 13 bahasa
daerah serta dialeknya. Data tersebut dianalisis secara fonetik dan fonemik untuk melihat kesamaan dan
kedekatan setiap gloss. Hasilnya, bahasa daerah yang tidak memiliki kosakata khusus berkaitan dengan
istilah jual-beli dianggap sebagai bagian dari etnik yang sangat kuat dalam mempraktikkan sistem barter.
Sebagai konsekuensinya, bahasa daerah tersebut meminjam kosakata dari bahasa lain, termasuk bahasa
Melayu untuk menandai aktivitas yang berkaitan dengan jual beli. Hal ini serupa dengan hasil penelitian
Yayuk (2018:15) yang menyebutkan bahwa leksikon-leksikon yang sama dan mirip menunjukkan
kesamaan dan hubungan budaya yang sama, seperti soal mata pencaharian, sistem pengetahuan,
teknologi, dan sosial kemasyarakatan.
ANALISIS
Pulau Kalimantan sejak lama sudah dikenal dengan hutannya yang luas. Pemahaman ini berlanjut hingga
dianggap bahwa di Kalimantan masih ada peradaban-peradaban primitif yang berlangsung dan awet. Hal
ini tidak bisa dibantah seutuhnya sebab sisa peradaban itu masih dapat terlihat hingga saat ini. Salah
satunya sistem transaksi jual-beli yang dikenal dengan istilah barter. Sistem ini diyakini pernah
berlangsung di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menunjukkan bukti bahasa bahwa
memang barter itu pernah terjadi. Sebagai informasi awal, berikut tabel gloss kosakata jual-beli beberapa
bahasa dari rumpun Melayu dan rumpun Dayak.
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Tabel 1. Kosakata Jual-Beli dalam Rumpun Bahasa Bahasa Melayu
Gloss

beli
jual
mahal
murah
pinjam
rugi
tawar
tukar
untung
utang

Bahasa Kutai
Muara
Ancalong
beli
juel
mahal
murah
minjem
rugi
tawar
tukar
untung
utang

Bahasa
Kutai

Bahasa Kutai
Kota Bangun

Bahasa
Paser

Bahasa
Banjar

meli
juel
mahal
murah
minjem
rugi
tawar
behurup
untung
hutang

moli
jenual
larang
kemura
nginjam
rugi
tenawar
tenukar
untung
bon

tukar/ nukar
jual
larang
murah
mainjam
rugi
tawar
hurup
ujungan
hutang

Tenggarong

mbeli
jual
mahal
murah
pinjam
rugi
tawar
tukar
untung
hutang

Bahasa
Banua/
Berau
mamalli
bajaja
mahal
mura
pinjam
rugi
tawar
susuk
untung
utang

Bahasa
Bajau
melli
pebellihan
halga’an
mudah
ngindam
lugi
tawal
sambi
untung
utang

Dari 10 kosakata istilah jual-beli yang ditampilkan di atas, semuanya memiliki kesamaan atau
kemiripin secara fonetik. Artinya, kuat menggambarkan bahwa kosakata itu menunjukkan ketidakadaan
atau kekosongan budaya dalam penutur bahasa tersebut. Data tersebut dapat dilihat lebih detail di bawah
ini.
(1) beli
Kata membeli pada etnik Kutai, Paser, Banua, dan Bajau diucapkan dengan bunyi yang mirip, yakni beli,
mbeli, mamalli, atau melli. Hanya dalam bahasa Banjar yang berbeda, yakni diucapkan dengan kata tukar
atau menukar. Tidak ada kosakata yang khas dan berbeda dari bahasa Indonesia. Semuanya merupakan
kosakata yang diadaptasi dari bahasa Melayu, yakni kata beli atau membeli. Yang paling kuat
menggambarkan budaya barter adalah penggunaan kata tukar atau menukar dalam bahasa Banjar. Kata
tukar ini sangat jelas mendeskripsikan bahwa transaksi terjadi dengan pertukaran barang atau barter
dalam budaya Banjar. Budaya barter ini masih dapat dijumpai di Pasar Lok Baintan Kabupaten Banjar
Kalimantan Selatan.
(2) jual
Penggunaan kata jual ditemukan hampir sama pada semua bahasa. Hanya pada bahasa Banua dan bahasa
Bajau yang sedikit berbeda. Bahasa Banua diucapkan bajaja. Kata ini pun masih memiliki kedekatan
makna dengan kata belanja dalam bahasa Indonesia. Yang unik, kata jual dalam bahasa Bajau diucapkan
pebellihan yang memiliki kedekatan makna dengan pembelian atau beli.
(3) mahal
Kata mahal juga tidak khas menunjukkan konsep mahal. Bahasa Kutai dengan jelas menggunakan kata
mahal. Sementara bahasa Paser dan Banjar meminjam kata larang dari bahasa Jawa untuk
mengungkapkan konsep mahal. Bahasa Bajau sedikit mengalami modifikasi bunyi sehingga menjadi
halga’an, yang jika ditelusuri masih menggunakan akar kata hal yang diambil dari kata mahal.
(4) murah
Kata murah misalnya, jika dihubungkan sistem barter, jelas tergambarkan bahwa praktik barter tidak
mengenal konsep barang murah dan mahal karena tidak diukur dengan uang. Standar pengukuran dalam
barter lebih mengutamakan konsep kebutuhan pada saat itu. Jika sepakat, transaksi segera belangsung.
(5) pinjam
Kata pinjam pada ketujuh bahasa dan dialek tabel di atas menunjukkan kosakata yang serupa atau sangat
mirip secara fonetis. Hanya bahasa Bajau yang sedikit memvariasikan fonem /j/ menjadi fonem /d/
sehingga berbunyi ngindam. Artinya, kata pinjam tidak menjadi kata yang khas menggambarkan konsep
pinjam sehingga dipastikan tidak ada budaya meminjam dalam transaksi perdagangan.
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(6) rugi
Kata rugi merupakan salah satu kata yang sangat dekat dengan konsep jual-beli karena berkaitan dengan
harga dan nilai barang yang diperjualbelikan. Dari ketujuh bahasa di atas, hanya bahasa Bajau yang
sedikit membunyikan kata rugi dengan variasi fonem /r/ menjadi /l/ sehingga menjadi lugi. Kedua bunyi
ini pun masih dianggap mirip karena masih berada dalam satu lingkungan fonetik.
(7) tawar
Transaksi perdagangan yang menggunakan uang dan nilai barang sebagai takaran pasti memunculkan
kebiasaan pembeli untuk menawar. Akan tetapi, ketujuh bahasa di atas tidak memiliki kosakata khusus
untuk mengungkapkan konsep tawar dalam transaksi jual-beli.
(8) tukar
Jika dipakai logika terbalik, kekosongan kosakata pada konsep beli dan jual digambarkan kebalikannya
pada kata tukar yang ditemukan hampir berbeda pada setiap bahasa dalam tabel di atas. Hal ini
menggambarkan bahwa budaya barter tersebut memang sangat kuat memengaruhi budaya perdagangan
pada etnis penutur bahasa di atas.
(9) untung
Sejalan dengan kekosongan beberapa kosakata rugi, kosakata untung juga tidak ditemukan konsep khusus
pada ketujuh bahasa di atas. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi barter memang pernah berlaku sangat
kuat sehingga masyarakat penutur bahasa tersebut (tabel 1) tidak mengenal konsep untung atau rugi
dalam bertransaksi.
(10) utang
Dalam konsep perdagangan barter, uang tidak menjadi hal yang utama, tetapi barang-barang yang dicari
sesuai kebutuhan pada saat itu. Oleh karena itu, hal inilah yang menyebabkan masyarakat penutur bahasa
di atas tidak memiliki kosakata khusus untuk menggambarkan konsep utang.
Tabel 2. Kosakata Jual-Beli dalam Rumpun Bahasa Dayak
Gloss

beli
jual
mahal
murah
pinjam
rugi
tawar
tukar
untung
utang

Bahasa
Dayak
Kenyah
nemeli
pebeli
mahen
melai
nyat saliw
rugi
nemelai
pesaliu
untung
utang

Bahasa
Dayak
Punan
moli
paboli
mahan
murah
leon
rugi
nyot paifaq
pilo
untung
utang

Bahasa
Dayak
Tunjung
meliq
pogai
mahar
murah
incamp
rugi
tawar
simai
untung
utakng

Bahasa
Dayak
Benuaq
moliq
bogei
maher
murah
tihau
rugi
nawer
tukar
untung
utakng

Bahasa
Dayak
Penihing
nuka
betuka
mahan
okiq tuka
icam
rugi
betawon
tukar
utung
ngebon

Bahasa
Dayak
Lundayeh
meli
masui
merogo
meraga
ngabit
merugi
metalang
felibal
do feruan
ngebon

Bahasa
Tidung
alik/ngalik
nalik
berago
luwoy
nimbas
baki
tawar
suncung
untung
utang

Berdasarkan tabel 2 di atas, rumpun bahasa Dayak sedikit lebih variatif kosakatanya dalam istilah
jual-beli. Namun jika dicermati secara fonetik, kosakata tersebut masih memiliki kemiripan dengan
rumpun bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut dijelaskan sepuluh kosakata
di atas.
(1) beli
Penggunaan kata beli pada bahasa Dayak bermacam-macam variasinya. Misalnya pada bahasa Kenyah
disebut nemeli; bahasa Punan disebut moli, bahasa Tunjung disebut meliq, bahasa Benuaq disebut moliq,
bahasa Lundayeh disebut meli, bahasa Tidung disebut alik, dan bahasa Penihing disebut nuka. Hanya
bahasa Penihing yang tidak menggunakan akar li untuk menyebut kata beli. Bahasa Penihing justru
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menggunakan kata nuka yang lebih dekat bunyinya dengan bahasa Banjar yakni nukar, yang artinya sama
dengan menukar.
(2) jual
Khusus pada kata jual ini, ketujuh rumpun bahasa Dayak di atas menggunakan kosakata yang berbeda.
Kecuali bahasa Penihing yang masih konsisten mengikuti dialek bahasa Banjar dengan menggunakan kata
betuka (bertukar) sebagai bentuk konsep jual.
(3) mahal
Pada kata mahal ini, bahasa Kenyah, Punan, Penihing, Benuaq, dan Tunjung masih menggunakan akar ha
untuk menyebut konsep mahal. Artinya, bentuk kata itu masih merupakan modifikasi dari kata mahal.
Dengan demikian, konsep mahal dalam kelima bahasa Dayak di atas tidak disebutkan secara khusus.
Berbeda dengan kata mahal pada bahasa Lundayeh dan Tidung, keduanya menggunakan kata yang mirip
yakni merogo dan berago.
(4) murah
Pada kata murah, bahasa Punan, Benuaq, dan Tunjung tidak memiliki kosakata khusus untuk
menyebutkan konsep murah. Sedangkan, bahasa Dayak yang lain memiliki kosakata yang berbeda.
(5) pinjam
Yang agak unik pada ketujuh bahasa Dayak di atas, konsep pinjam digunakan berbeda. Hampir semua
bahasa yang berbeda kosakatanya, kecuali bahasa Tunjung yang menyebut incamp dan Penihing
menyebut icam yang memiliki kedekatan bunyi. Kemungkinan konsep pinjam yang digunakan pada
bahasa Dayak di atas mengacu maknanya pada pinjam sesuatu benda/perkakas, bukan meminjam uang
atau mengutang dalam transaksi jual-beli.
(6) rugi
Kata rugi diucapkan sama oleh enam bahasa Dayak, kecuali pada bahasa Tidung, kata rugi diucapkan
baki.
(7) tawar
Konsep tawar juga diucapkan dengan kosakata yang berbeda pada ketujuh bahasa Dayak di atas. Namun,
pada bahasa Tunjung, Benuaq, dan Tidung, kata tawar masih mengikuti pelafalan dari bahasa Melayu
atau bahasa Indonesia.
(8) tukar
Pada kata tukar, hanya bahasa Benuaq dan Penihing yang menggunakan kata tukar. Bahasa-bahasa yang
lain semua menggunakan kosakata yang berbeda. Artinya, konsep tukar ini tidak terikat pada konsep
jual-beli dalam barter.
(9) untung
Ada enam bahasa Dayak yang tetap menggunakan kata untung dalam konsep jual-beli. Artinya, kuat
dugaan bahwa barter masih memengaruhi budaya masyarakat Dayak karena mereka tidak terlalu
mengenal konsep untung. Mereka hanya menyerap kata untung dari bahasa Indonesia.
(10) utang
Demikian juga kata utang, bahasa Dayak tetap menggunakan kata dari bahasa Indonesia, yakni utang.
Selain itu, ada juga menggunakan kosakata bon menjadi ngebon. Kata ngebon ini juga diserap dari bahasa
di luar bahasa Dayak.
KESIMPULAN
Secara deskriptif kualitatif, penggunaan istilah-istilah jual-beli dalam rumpun bahasa Melayu yang ada di
Kalimantan masih dipengaruhi kuat oleh sistem barter. Hal ini terbukti pada kekosongan beberapa
kosakata yang berkaitan dengan transaksi jual-beli. Kosakata tersebut lebih banyak diserap dari bahasa
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Indonesia. Bukti ini terlihat pada kata beli, jual, mahal, murah, pinjam, rugi, tawar, untung, dan utang
yang penggunaannya tidak ditemukan kosakata khusus. Hanya kata tukar yang ditemukan berbeda-beda
dalam setiap bahasa. Sedangkan pada rumpun bahasa Dayak, juga ditemukan kekosongan kosakata
istilah jual-beli. Kekosongan itu dapat dilihat pada penggunaan kata beli, mahal, murah, rugi, untung, dan
utang. Kekosongan kosakata istilah jual-beli dalam rumpun bahasa Melayu dan rumpun bahasa Dayak di
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan terdapat pada kata beli, mahal, murah,
rugi, untung, dan utang. Kosakata ini merupakan kosakata kunci dalam transaksi jual-beli. Kekosongan
kosakata tersebut pada bahasa tertentu dapat dipastikan adanya kekosongan budaya pada konsep jual-beli.
Kekosongan itu terjadi akibat pengaruh kuat dari praktik barter yang pernah berlangsung di Pulau
Kalimantan, bahkan sampai sekarang masih berlangsung di Kalimantan Selatan.
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IS MALIMPUNG [MLI] A DIALECT OF BUGIS [BUG]?
Tiar Simanjuntak
Yayasan Suluh Insan Lestari
tiar_adams@suluh.org
ABSTRACT
Malimpung is a language spoken by 9,000 people in South Sulawesi (Ruwayari et al. 2019). It is part of a
dialect chain that includes Enrekang [ptt] and Bugis (Grimes & Grimes 1987; Pelenkahu et al. 1974). We
recently conducted a language survey with the Malimpung speech community in Enrekang using a
210-word list, Recorded Text Test (RTT), and a questionnaire. Analyzing the Malimpung wordlist by
comparing it to eleven Bugis wordlists from different locations indicated an average lexical similarity of
68%. The results of the RTT were a little lower, averaging 62%. This was because the RTT text was a
combination of highland lects of Toraja [sda] and Duri [mvp]. It is not surprising that Malimpung scored
closer to Bugis because it is located in a lowland surrounded by the Bugis whereas Duri and Toraja are
in the mountainous area. Our questionnaires reveal that they have a positive attitude towards being
identified as Bugis. These results question the classification of Malimpung as a separate language from
Bugis.
Keywords: dialect, lexical similarity, wordlist, RTT, questionnaire
INTRODUCTION
The survey found the Malimpung population had greatly increased since 2010, from 5,000 people
(Eberhard et al. 2019) to 9,000 (Ruwayari et al. 2019). They were living in Malimpung, Sipatuo, and
Padangloang hamlet of Patampanua district of Pinrang regency of South Sulawesi Province. Originally
there was only one village called Malimpung which has since split into three hamlets: Sipatuo,
Padangloang, and Malimpung.
We used a 210 item wordlist to collect the lexical data on Malimpung. We then compared it with
eleven wordlists taken from different Bugis speaking locations. To make comparisons we used Cog, a
user friendly software program that quickly helps us analyze wordlists from several language varieties.
Two of Cog’s features that we use to display comparisons are similarity matrix and radial tree graph
(Daspit 2015). Both the similarity matrix and the radial tree graph showed Malimpung and Bugis to be
two separate languages.
Recorded Text Tests (RTT) measure comprehension between language varieties (Casad 2012).
We brought a recording of a neighboring language variety and tested it with three Malimpung speakers.
The result indicated how well Malimpung speakers understood the neighboring variety.
Sociolinguistic questionnaires (SLQ) can be one of the easiest and most direct ways of collecting
information (Decker & Grummit 2012). We used group SLQs to collect information related to language
use, language attitudes, and language vitality. This information gives clues to how Malimpung will be
used by its speakers in the future.
Observation helps us paint a larger picture of the sociolinguistic situation we are assessing
(Decker & Grummit 2012). We did much of our observation while we were waiting for the local people
to join our sociolinguistic questionnaire group. One of the questions was about identity. When speaking
to outsiders, they referred to themselves as Bugis. This answer surprised us. It seemed that they had two
identities, Malimpung and Bugis. Respondents said when they were outside their homeland then it was
more practical to say that they were Bugis than Malimpung. They seemed to prefer the Bugis identity to
the Malimpung one.
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METHODOLOGY
Methodology used for this paper is both quantitative and qualitative. We compared the data of the
wordlists and RTT in a quantitative way whereas the sociolinguistic data gathered through interviews and
observations in a qualitative way. The eleven Bugis wordlists collected by researchers in the past were
compared to the Malimpung wordlist we obtained during the survey. The respondents for our RTT and
sociolinguistic questionnaire included two hamlet heads and one village head. These leaders were good
representatives of the Malimpung language community.
ANALYSIS
According to Blair (1990) a Cog score of 80% and above means the languages are intelligible. A Cog
score of 60 shows that the languages are not intelligible. Wordlist comparisons show that of the eleven
Bugis wordlists, only two had high similarity with Malimpung. These wordlists were taken in
Macorawalie (76%) and Kel (75%). The other nine locations had 60% and lower. Those locations are;
Pekkae, Tenrteangkae, Balleanging, Liliriawang, Ulaweng, Cimpu, Bila, Apanang, and Tarasu. (See
Picture 1 below)
Picture 1. Cog similarity matrix

Below is the Cog radial tree chart which shows how the Massenrempulu languages cluster.
Enrekang/Maiwa, Duri, and Toraja are very different as compared to Malimpung and Bugis. But the Cog
radial tree chart shows that Malimpung separates from Bugis.
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Picture 2. Cog radial trees chart

The RTT respondents were asked 17 comprehension questions about the story they heard in a
neighboring language variety. Out of the 17 questions, there was one with three points and another one
question with two points. The rest of the questions were worth one. The total score was twenty points.
Correct answers were given a full score, wrong ones got zero, and answers that were half correct got half
score. There were three respondents that took the RTT. Their scores were 53%, 60%, and 73%. Casad
(1974) says RTT mean scores of around 80% or higher with accompanying low standard deviations are
usually taken to indicate that representatives of the test point dialect display adequate understanding of
the variety represented by the recording. Conversely, RTT mean scores below 60% are interpreted to
indicate inadequate intelligibility. Although the standard deviation was high (3.5) the RTTs give us a good
idea of how well the Malimpung understand other varieties in the same cluster. Thus, with that result we
conclude that the three Malimpung speakers have inadequate intelligibility of the neighboring variety.
Moreover, it tells us that Malimpung speakers do not have inherent intelligibility with other varieties in
the same cluster. (See Table 1 below).
Table 1
Sahril

Kepala
dusun

1

1

0

1

0.5

1

0

1

1

0

2

1

0

0

1

0

0

10.5/20

53%

Tahiruddin

Kepala
dusun

1

0

0

1

0.5

0.5

0

1

1

0

3

1

0

2

1

0

0

12/20

60%

Muhammad
Nur

Kepala
desa

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

2

1

0

2

0.5

0

1

14.5/20

73%

The sociolinguistic questionnaire (SLQ) was given orally to three Malimpung respondents who were
willing to help us gather data on language use, attitude, and vitality. We asked the respondents 77
questions. However, I will only discuss five of them (see Table 2 below). The first question is “What
language do people speak at home?” The answers indicated a shift from Malimpung to our national
language, Indonesian. The second and third questions were about their attitudes towards Malimpung. The
responses showed that their attitude was neither positive nor negative. This is not a good sign for the
future a language with less than 10,000 speakers. There should be strong motivation coming from all
Malimpung speakers to keep on using it. The answers to the fourth and fifth questions show that parents
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were not transmitting Malimpung to their children. Children are considered to be the key generation for
the sustainability of a language. The answers to questions four and five show that those who speak the
language are the parent generation or older. This indicates a worsening language vitality.
Table 2
SLQ questions

Responses

1. What language do people speak at home?

Malimpung and Indonesian

2. How do you feel when you speak the local language here?
And what about those who do not use local languages here?

Nothing. No problem.

3. Have you ever felt ashamed to use the native language here?

No.

4. What language is mostly used by children when they talk to
their parents? Are there other languages they speak?

Indonesian. No

5. What language do children use when they play with their
friends?

Indonesian

We learned more about Malimpung people through observation. They practice exogamy and welcome
outsiders to come and live among them. However, they only marry people from the same faith. Most of
the outsiders who live with them are Bugis. Our team had a chance to collect a Malimpung wordlist from
a young female speaker who assisted us happily. We noticed she often came up with Bugis words first,
before the Malimpung words. That did not happen when we had an elderly Malimpung man as our
informant. The older man had an outstanding memory of his Malimpung words. We got a strong
impression that Malimpung people gain benefit of using Bugis identity when they leave their community.
Bugis people are well-known for their success stories inside and outside Indonesia. There are many Bugis
communities outside Indonesia. Even one of the sultans in Malaysia is from a Bugis royal family. One of
the informants told us that some of his extended family members were Malaysians living in Sabah and
Sarawak. He and his relatives make regular visits to Malaysia, and identify as Bugis there.
CONCLUSION
Is Malimpung a dialect of Bugis? Not linguistically. The analysis results from wordlist comparison, RTT,
and SLQ show Malimpung to be a distinct language. However, if we examine them sociolinguistically,
these two language varieties have much closer relationship.
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KONTROVERSI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020: KAJIAN
LINGUISTIK FORENSIK DARI PENDEKATAN ANALISIS WACANA KRITIS
Tobias Gunas
Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
tobgun74@gmail.com
ABSTRAK
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 adalah produk hukum yang menerapkan konsep
omnibus law. Kehadiran undang-undang tersebut di ruang publik telah menuai banyak kritik dan
bahkan penolakan dari berbagai kalangan. Perbedaan sudut pandang dalam memaknai sejumlah
pasal tentang ketenagakerjaan menyebabkan kontroversi terhadap penerapan Undang-Undang Cipta
Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontroversi penggunaan bahasa dalam sejumlah pasal
tentang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Dalam
penelitian ini, kajian linguistik forensik membedah masalah bahasa sebagai wacana hukum yang
melibatkan aspek mikrolinguistik dan makrolinguistik. Metode penelitian deskriptif kualitatif
digunakan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam pasal-pasal tentang ketenagakerjaan. Data
diperoleh melalui metode simak dan teknik catat. Data dianalisis berdasarkan teori linguistik forensik
dengan pendekatan analisis wacana kritis yang meliputi aspek mikrolinguistik (leksikon dan kalimat)
dan aspek makrolinguistik (dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosial). Kajian ini menemukan
bahwa sejumlah pasal tentang ketenagakerjaan menunjukkan ambiguitas makna yang berpotensi
terhadap pelanggaran dan pengabaian hak-hak tenaga kerja. Ambiguitas makna ini disebabkan oleh
penggunaan leksikon dan kalimat tertentu yang dapat ditafsir secara ganda. Temuan ini berimplikasi
bahwa pasal-pasal tertentu terkait ketenagakerjaan perlu diperbaiki terkait penggunaan bahasa
untuk memberi kepastian hukum terhadap hak-hak tenaga kerja. Dari segi praktik wacana dan
praktik sosial, teks Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dikonstruksi untuk mengartikulasi
kepentingan semua pihak baik pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja.
Kata Kunci: kontroversi, Undang-Undang Cipta Kerja, AWK, linguistik forensik
PENDAHULUAN
Bahasa berperan sangat krusial dalam menghasilkan dokumen hukum. Banyak masalah hukum
muncul karena penggunaan bahasa yang tidak akurat. Konstruksi bahasa yang tidak tepat
menimbulkan ambiguitas makna. Ambiguitas makna dapat menyebabkan multitafsir terhadap produk
undang-undang. Kasus ini ditemukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.
Secara linguistik, kajian bahasa hukum merupakan bidang linguistik forensik. Coulthard dan Johnson
(2010) menyebutkan unsur-unsur linguistik sebagai komponen kajian masalah bahasa dalam dokumen
hukum, yaitu fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks
(Subyantoro, 2019). Dalam konteks UU Cipta Kerja, analisis unsur-unsur linguistik tersebut dapat
memberikan gambaran apakah terdapat potensi pelanggaran hukum terhadap hak-hak tenaga kerja.
Beberapa penelitian terdahulu (Rahman, 2019; Sudjana & Fitri, 2013; Surbakti, 2019)
mengungkapkan masalah ambiguitas leksikal dan struktural dalam dokumen hukum. Hasil penelitian
tersebut menemukan unsur-unsur linguistik, seperti fonologi, leksikon, semantik dan analisis wacana
yang berkontribusi terhadap penjelasan masalah bahasa dalam konteks hukum secara sahih dan
obyektif. Merujuk pada hasil penelitian- penelitian tersebut, tampak jelas bahwa kajian unsur-unsur
linguistik dalam teks hukum bermanfaat bagi penyelesaian masalah hukum dari aspek kebahasaan
baik secara mikro maupun secara makro. Dalam hal ini, perangkat linguistik menjadi unsur penting
dalam mengungkap sengketa hukum secara lugas dan akurat. Berdasarkan kajian literatur, kajian
linguistik forensik tentang masalah UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 belum dilakukan.
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Kehadiran UU Cipta Kerja yang baru ini telah menimbulkan kontroversi dan penolakan di berbagai
kalangan. Secara khusus, kontroversi terkait sejumlah pasal tentang ketenagakerjaan.
Linguistik forensik merupakan bidang kajian interdispliner yang mengkaji hubungan antara
bahasa dan hukum. Dalam bidang kajian ini, aspek linguistik dianalisis untuk menjelaskan suatu
masalah hukum. Menurut Olsson (2008), kajian linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan
yang menerapkan teori linguistik pada kasus atau masalah hukum. Karena itu, dalam pengertian yang
lebih luas, linguistik forensik merupakan persinggungan antar bahasa, kejahatan, dan hukum, yang
antara lain mencakup penegakan hukum, masalah judisial, legislasi dan sebagainya. Dalam kajian ini,
bahasa berperan sangat penting sebagai alat bedah dalam menjelaskan sengketa atau kasus hukum.
Bahasa yang dimaksudkan dalam konteks ini jelas berkaitan dengan teori linguistik baik mikro
maupun makro linguistik. Searah dengan pandangan tersebut, Dumas dalam Mcmenamin (2002)
menyatakan bahwa linguistik forensik itu berfokus pada bahasa hukum, interpretasi, bahasa ruang
sidang, bahasa Inggris murni, pragmatik/ kias, intruksi juri, bahasa dalam pengaturan hukum serta
prosesnya, dan bahasa peringatan produk konsumen. Bahasa yang erat dengan kehidupan sehari-hari
harus memikirkan norma-norma sosial, dan menghindari perilaku yang melanggar norma tersebut
seperti penghinaan, pembohongan, penipuan, dan pengancaman (Casim et al., 2019:23).
Bahasa dapat dikaji dalam linguistik forensik dari dua kategori, yaitu bahasa sebagai wacana
hukum (language of the legal process) dan bahasa sebagai bukti hukum (language as evidence).
Sebagai wacana hukum bahasa dipahami sebagai sarana komunikasi dalam dokumen hukum tertulis
(kontrak kerja, undang-undang, dan statute) dan keterangan hukum secara lisan, sedangkan bahasa
sebagai bukti hukum dikaitkan dengan analisis makna/maksud dari teks(Coulthard & Johnson,
2010:7). Bahasa sebagai wacana hukum dan bahasa sebagai alat bukti hukum merupakan
satu-kesatuan dalam kajian linguistik forensik secara holistik. Bahasa sebagai wacana hukum juga
mempunyai karakteristik tersendiri terkait style dan register. Gaya bahasa hukum mencerminkan
genre teks dan struktur sintaksis yang berbeda dari konstruksi bahasa di bidang lain. Misalnya, gaya
dan sintaksis bahasa tulis dalam teks hukum statuta menggunakan ungkapan binomial (gabungan
dari kata atau unsur), preposisi kompleks dan konstruksi kalimat majemuk dengan multi-klausa) dan
register berkaitan dengan pilihan kata yang digunakan dalam dokumen hukum yang memiliki makna
spesifik dalam konteks hukum ((Quirk, 1982; Bhatia, 1993; Gustafsson,1984, dalam Coulthard &
Johnson, 2007:39). Gaya bahasa dan register dalam teks hukum, seperti undang-undang, kontrak, dan
statuta, dapat dikaji dari unsur-unsur linguistik mikro, sosio-pragmatik, dan analisis wacana. Bahasa
sebagai bukti hukum dapat dibedah dari teori linguistik mikro yang meliputi aspek fonologi,
morfologi, sintaksis, dan semantik. Ke empat aspek linguistik mikro tersebut merupakan unsur
pembentuk bahasa sebagai bukti hukum. Karena itu, penafsiran makna/maksud dari teks hukum
berhubungan dengan aspek-aspek linguistik.
Pembicaran tentang makna kata berkaitan dengan makna sebagai denotasi atau acuan
(ostension), makna dalam penggunaan (meaning as use), dan makna kata sebagai prasyarat kebenaran
(meaning as the condition of truth)(Allan, 1986). Dari tiga konsep makna ini, makna denotasi dan
makna dalam penggunaan menjadi fokus kajian unsur semantis yang dikaitkan dengan masalah
ambiguitas makna. Ambiguitas makna kata bisa muncul dalam bahasa lisan dan bahasa tulis. Masalah
ambiguitas makna menjadi sangat krusial dalam teks lisan atau teks tulis dalam bidang hukum karena
dapat mengaburkan makna yang sebenarnya dan tentu berdampak pada ketidak-jelasan posisi
sengketa hukum. Kaplan (1995, dalam Coulthard & Johnson, 2007) telah membuktikan analisis
ambiguitas makna terkait putusan hukum. Dari aspek komunikasi, ketaksaan makna menyebabkan
makna/maksud teks secara keseluruhan tidak tersampaikan dengan jelas. Hal ini terjadi karena adanya
multi-tafsir terhadap makna kata (Pateda, 2001:201). Secara konseptual, ambiguitas makna adalah
kegandaan makna kata yang memiliki multi-tafsir dalam beragam cara (Chaer,2007:307). Ambiguitas
makna terjadi pada tingkat fonetik, leksikal, dan gramatikal. Ada tiga bentuk ambiguitas makna , yaitu
ambiguitas pada tingkat fonetik, tingkat gramatikal, dan tingkat lesikal (Ulmman, 1972 dalam Pateda,
2001:202). Ambiguitas fonetik muncul akibat penafsiran makna pada bunyi bahasa yang diujarkan,
sedangkan ambiguitas leksikal muncul dari kata yang memiliki multi-makna. Berbeda dari dua tipe
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ambiguitas sebelumnya, ambiguitas struktural disebabkan oleh konstruksi kalimat atau frasa yang
bermakna ganda.
Analisis wacana adalah suatu pendekatan yang menganalisis unsur-unsur bahasa dan
hubungannya dengan konteks sebagai pembentuk teks. Fairclough (1995:28-32), Wodak dan Meyer
(2001:5) menjelaskan bahwa wacana adalah pemakaian bahasa yang tampak sebagai praktik sosial,
sedangkan analisis wacana adalah mengenai bagaimana teks bekerja dan berfungsi dalam praktik
sosial-budaya. Bentuk analisis wacana yang melibatkan fenomena sosial dalam pemakaian bahasa ini
dikenal dengan sebutan analisis wacana kritis. Wacana dipandang sebagai interaksi sosial yang
terungkap melalui pemakaian bahasa. Sejumlah aspek yang dikaji meliputi bentuk, struktur, dan
organisasi teks mulai dari tataran yang terendah fonologi (fonem), gramatika (morfem, kata, frase,
klausa, dan kalimat), leksikon (kosakata), sampai dengan tataran yang lebih tinggi seperti sistem
pergantian percakapan, struktur argumentasi, dan jenis-jenis aktivitas. Brown dan Yule (1983:1-2)
mengemukakan bahwa analisis wacana berhubungan dengan penggunaan bahasa sebagai praktik
sosial. Analisis wacana bertujuan untuk mengkaji bahasa digunakan pada dua fungsi utama: (1) fungsi
transaksional, yaitu fungsi bahasa untuk mengungkapkan isi, dan (2) fungsi interaksional, yaitu fungsi
bahasa yang terlibat dalam pengungkapan sikap individu dan interaksi sosial. Dalam analisis wacana
kritis (CDA), wacana tidak hanya menggambarkan bahasa dengan aspek-aspeknya, tetapi juga
menghubungkannya dengan konteks dan praktik tertentu.
Fairclough (1995:57-62) mengembangkan tiga dimensi kajian wacana, yakni dimensi analisis
teks (lisan atau tulisan), dimensi analisis praktik wacana (proses produksi teks, distribusi dan
penggunaannya), dan dimensi analisis peristiwa diskursif sebagai contoh praktik sosiokultural. Secara
khusus, ia memetakan ketiga dimensi tersebut ke dalam level interpretasi level mikro, meso, dan
makro. Pada tingkat mikro, analis terfokus pada tataran leksikal, sintaksis, semantik, struktur
metaforis, dan perangkat retoris tertentu. Pada level meso, yang terlibat adalah produksi teks (siapa,
kapan, di mana) dan penggunaannnya, berfokus pada bagaimana hubungan kekuasaan yang berlaku
dalam teks. Pada tingkat makro, analisis dikaitkan dengan pemahaman intertekstual, yakni mencoba
menghubungkan fenomena sosial yang mempengaruhi teks yang sedang dipelajari. Paradigma inilah
yang akan dipakai sebagai landasan teori pada kajian ini utuk menganalisis bahasa tulis pada
pasal-pasal kontroversi UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.
METODOLOGI
Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena karakteristik data yang dianalisis berupa
kata, frasa, kalimat, dan wacana tulis. Objek kajiannya adalah bahasa yang digunakan dalam teks tulis
Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, khususnya terkait ambiguitas makna dan
unsur-unsur pembentuk teks. Sumber data diambil dari dokumen Undang-Undang Cipta Kerja Nomor
11 tahun 2020. Metode dokumentasi dengan teknik simak dan teknik catat digunakan untuk
pengumpulan data. Selanjutnya data dianalisis berdasarkan teori linguistik forensik dengan
pendekatan analisis wacana kritis (AWK). Dengan pendekatan analisis wacana kritis, unsur-unsur
struktur mikro dan struktur makro dapat diidentifikasi dan diinterpretasi dalam teks hukum tersebut.
Data dianalisis melalu beberapa tahap: (1) mengidentifikasi kata-kata, frasa dan kalimat yang
mengandung ambiguitas makna; (2) menemukan makna dari kata-kata, frasa dan kalimat yang diduga
bermakna ganda (multi-makna); (3) menganalisis wacana/teks hukum yang meliputi struktur meso
dan makro.
ANALISIS
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 merupakan konstruksi teks hukum yang
didalamnya terdiri dari banyak pasal yang mengatur tentang ketenaga-kerjaan dan dunia usaha.
Berdasarkan analisis data, sejumlah pasal seperti pasal 88C (ayat 2), pasal 79 (ayat 2, 3 dan 5), Pasal
57 (ayat 1), Pasal 92 (ayat 1), dan Pasal 151 (ayat 3) menggunakan leksikon-leksikon dan struktur
tertentu yang menunjukan adanya ketaksaan makna. Ketaksaan makna yang ditemukan dalam
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pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu ketaksaan leksikal (lexical
ambiguity) dan ketaksaan struktural (Structural ambiguity). Kedua jenis ambiguitas makna yang
teridentifikasi dari pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut.
Analisis Struktur Mikro
Struktur mikro merupakan komponen pembentuk wacana yang mencakup unsur leksikon dan struktur.
Kedua aspek bahasa tersebut dikonstruksi dalam suatu wacana untuk menyampaikan makna tertentu
dan juga membentuk struktur retorik wacana. Penggunaan leksikon dan konstruksi kalimat
memengaruhi penyampaian makna dalam suatu wacana. Karena itu, analisis wacana kritis (AWK)
terkait beberapa pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 11 tahun 2020 dimulai dari
unsur kata dan kalimat, khususnya berhubungan dengan masalah ambiguitas makna.
Ambiguitas Leksikal
Ambiguitas leksikal terjadi pada tataran kata yang memiliki makna ganda. Kegandaan makna kata
menyebabkan multitafsir dari satu kata yang digunakan dalam teks.Dalam Undang-Undang Cipta
Kerja, masalah ambiguitas makna kata ditunjukan pada data-data berikut:
Data 1: Pasal 88 C (ayat 2) menyatakan:
Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/ kota dengan syarat tertentu.
Kata dapat dalam pasal 88 (ayat 2) memiliki kegandaan makna. Menurut KBBI (daring), kata dapat
berarti ‘mampu, sanggup, bisa, boleh’. Maka secara literal, pasal tersebut dapat ditafsir dengan
beragam makna yang melekat pada kata modalitas dapat, sebagai berikut :
(1)
Gubernur mampu/sanggup menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat
tertentu.
(2)
Gubernur boleh menetapkan upah minimum kabuten/kota dengan syarat tertentu.
(3)
Gubernur bisa menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
Merujuk pada makna denotasi tersebut, kata dapat pada pasal ini menyebabkan perbedaan penafsiran
makna. Pertama, Gubernur memiliki kapasitas untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota
dengan syarat tertentu. Kedua, Gubernur bisa menetapkan atau sebaliknya tidak menetapkan upah
minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Artinya, seorang gubernur tidak wajib menetapkan
upah minimum kabupaten/kota, Dari segi konteks, penafsiran makna ganda semacam ini
menyebabkan ketidakjelasan makna yang terkandung dalam bunyi pasal tersebut. Di samping itu,
penafsiran makna ganda ini akan berdampak pada kontroversi penerapan pasal tersebut.
Data 2 : Pasal 79 (ayat 2 dan 3) menyatakan:
(2.a) istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam
terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
(3) cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan
bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
Pasal 79 (ayat 2 dan 3) menggunakan kata paling sedikit yang bermakna secara literal
sekurang-kurangnya, sedikit-dikitnya atau minimal. Maka, makna pasal tersebut dapat
diinterpretasikan beragam. Pertama bisa ditafsirkan bahwa istirahat antara jam kerja dan cuti bisa
dialokasikan sesuai durasi waktu yang ditentukan (setengah jam dan 12 hari) atau kurang dari waktu
tersebut. Akibat penafsiran ini, potensi pelanggaran terhadap implementasi kedua pasal tersebut
sangat mungkin terjadi.
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Data 3 : pasal 79 (ayat 5) menyatakan :
Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan
tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 79 (ayat 5) juga mengandung ketaksaan makna pada kata majemuk istirahat panjang. Kata ini
berbeda maknanya dengan istilah cuti kerja. Istilah cuti kerja biasa digunakan di dunia kerja dengan
makna yang jelas. Cuti kerja berarti istirahat kerja dalam rentang waktu yang ditentukan. Sementara,
kata istirahat panjang bermakna cuti dengan ketentuan waktu tertentu atau berarti pemutusan
hubungan kerja (bentuk dan makna eufemisme). Kegandaan makna pada kata tersebut menyebabkan
pemahaman berbeda di kalangan buruh/pekerja yang mengarah pada kontroversi penerapan pasal
dimaksud. Bagi buruh/pekerja, kata istirahat panjang dapat disalah-artikan oleh perusahan atau
pengusaha sehingga berpotensi merugikan hak para pekerja.
Data 4 : pasal 92 (ayat 1) berbunyi :
Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan
kemampuan perusahaan dan produktivitas.
Kata memperhatikan mempunyai beberapa makna merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring),
yaitu melihat lama dan teliti; mengamati; mengindahkan; dan mempertimbangkan. Makna kata
tersebut pada pasal 92 (ayat 1) dapat ditafsir dengan beragam makna, antara lain yaitu pengusaha
melihat, mengamati atau mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
Ketaksaan makna pada kata kerja tersebut tidak saja menyebabkan makna yang kabur, melainkan juga
dapat dijadikan alasan untuk menetapkan skala upah sesuai keinginan perusahaan. Makna seperti ini
memicu kontroversi karena hanya mempertimbangkan kepentingan pihak perusahan.
Ambiguitas Struktural
Selain ambiguitas makna yang terjadi pada tataran lesikal, ketaksaan makna pada level struktural juga
ditemukan dalam bunyi pasal-pasal berikut ini.
Data 5 : pasal 57 (ayat 1) berbunyi :
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa
Indonesia dan huruf latin.
Pada pasal 57 (ayat 1) ditemukan penempatan konjungsi serta berdekatan dengan modalitas harus
dalam kalimat. Pemosisian dua unsur kalimat tersebut menimbulkan ketaksaan makna kalimat. Secara
gramatikal, konjungsi tersebut digunakan dalam kalimat untuk menghubungkan nomina atau kata
kerja lain sebagai tambahan atau penyerta. Dengan demikian, kalimat ini dapat ditafsir secara
beragam. Kalimat ini bermakna bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu bisa dibuat secara tertulis
dengan bahasa lain selain bahasa Indonesia, atau makna lainnya adalah bahwa bahasa Indonesia tidak
wajib digunakan dalam penulisan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Kontroversinya sangat jelas
bertentangan dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dalam pasal 34
UUD 1945.
Data 6 : pasal 151 (ayat 3) berbunyi :
Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian
pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan
pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
Bunyi pasal 151 (ayat 3) menimbulkan ketaksaan makna karena penggunaan verba diberitahu yang
digunakan dalam kalimat tersebut. Verba ini berasal dari kata dasar beritahu yang berarti
menyampaikan, mengumumkan, mengabarkan, menginformasikan. Selanjutnya, kata kerja tersebut
mengalami proses afiksasi dengan penambahan prefiks{-di} sehingga menjadi kata kerja pasif.
Ketaksaan makna dari kata kerja diberitahu pada kalimat ini disebabkan oleh pelesapan agen
(pelaku). Pelesapan unsur agen dalam kalimat pasif menyebabkan beragam penafsiran makna. Dalam
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konteks kalimat tersebut tidak dinyatakan secara jelas siapa agen (pelaku) yang memiliki kapasitas
dan tanggungjawab untuk menyampaikan pemutusan hubungan kerja. Kalimat ini memiliki dua
interpretasi makna, yaitu : pemutusan hubungan kerja disampaikan oleh pihak perusahan atau oleh
pihak lain, seperti serikat buruh.
Analisis Meso Struktur
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 merupakan produk hukum yang menerapkan
pendekatan hukum omnibus law. Dalam paradigma hukum omnibus law, undang-undang Cipta kerja
menggabungkan banyak pasal yang terkait dengan dunia usaha. Selain itu, undang-undang
ketenagakerjaan yang baru ini menggantikan undang-undang ketenagakerjaan tahun 2003, sehingga
banyak pasal baru mereduksi pasal-pasal yang ada sebelumnya yang diterapkan dalam dunia kerja.
Proses penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan omnibus law melibatkan pihak eksekutif,
legislatif, serikat buruh, dan pengusaha. Penyusunannya juga telah melalui beberapa tahap yang
dimulai dari pihak eksekutif bersama serikat buruh dan pengusaha, kemudian difinalisasi di tingkat
legislatif. Jika dicermati pasal-pasal di atas, tampak jelas bahwa pihak pemerintah dan legislatif yang
memiliki kekuasaan politik sehingga berperan lebih aktif dan dominan dalam melahirkan
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Di lain pihak, pengusaha yang memiliki
kekuasaan kapital (modal) juga menjadi mitra pemerintah yang sangat strategis perlu dijamin
investasinya secara hukum. Dalam konteks inilah, serikat buruh menilai bahwa konstruksi pasal-pasal
dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 cenderung mengakomodasi kepentingan
pengusaha, tapi disaat yang sama merugikan hak-hak para buruh dalam hal pengupahan,
kesejahteraan, cuti dan pemutusan hubungan kerja. Hal ini terlihat dengan jelas pada kajian
ambiguitas makna pada sejumlah pasal tertentu.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis sejumlah pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dari bidang kajian
linguistik forensik dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis dapat dikemukakan beberapa poin
kesimpulan. Pertama, sejumlah pasal mengandung ketaksaan makna yang dapat ditafsir secara
beragam. Kedua, ambiguitas makna dalam sejumlah pasal dimaksud terjadi pada tataran leksikal dan
gramatikal. Ketiga, aspek mikro seperti leksikon, makna dan struktur merupakan unsur pembentuk
wacana yang memengaruhi pemaknaan terhadap isinya secara keseluruhan. Keempat, secara meso
struktur, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 11 tahun 2020 merupakan produk hukum tertulis
yang syarat kepentingan politik antar pemerintah dan legislatif. Kelima, sejumlah pasal yang menjadi
kontroversi mengandung ketaksaan makna yang berpotensi mengabaikan hak-hak konstitusi para
buruh.
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IDENTIFIKASI BUNYI SEGMENTAL BAHASA SEBYAR
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yohanaweripang24@gmail.com2
ABSTRAK
Penelitian dengan judul “Identifikasi Bunyi Segmental Bahasa Sebyar” dilakukan di Distrik Kamundan,
Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk
bunyi segmental yang meliputi inventarisasi fonem, identifikasi fonem, klasifikasi fonem, distribusi fonem,
variasi fonem dan fonotatik bahasa yang meliputi deret fonem, gugus fonem serta pola suku kata. Teknik
yang digunakan merupakan teknik wawancara terstruktur dan tekik simak catat yang disertai dengan alat
bantu berupa 200 kata dalam daftar swades serta tape recorder. Sumber data yang diperoleh dalam
penelitian ini ialah sumber data primer dengan pemilihan informan berdasarkan pada usia yang disebutkan
oleh Djajasudarmo (1993:23) dalam Tulalessy (2006) dengan sebutan tipe I, tipe II dan Tipe III, serta tipe A
dan tipe B. Esensialnya kriteria informan dalam penelitian ini adalah: orang asli Bintuni yang berada di
Distrik Kamundan dibesarkan dalam budaya masyarakat Bintuni dan menguasai bahasa Sebyar. Selain itu
tergolongan orang yang sehat jasmani terutama alat ucap dan alat pendengaran serta sehat rohani, tidak
atau sedang mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian berumur 25-60 tahun yang mengerti bahasa
Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa bahasa Sebyar memiliki 13 bunyi konsonan
yaitu. /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /j/, /f/, /h/, /m/, /n/, /w/, /y/ dan 6 buah fonem vokal,yaitu /i/, /u/, /e/, /o/, /a/.
Sementara variasi fonem vokal berbunyi /edi/ ‘kami/kita/ dan /nedi/ ‘ia/dia, bunyi /naimbe/ ‘beri’ bunyi
/kaimbe/ ‘beri/memberi dan deret konsonan /mb/, /ng/. Selain itu diketahui bunyi diftong yaitu /ae/ terdapat
pada satu suku kata dan ucapkan /ay/ diftong /ao/ terdapat pada satu suku kata dan ucapkan /aw/, diftong
/io/ terdapat satu suku kata dan ucapkan /yo/. Kemudian pola suku kata bahasa sebyar yaitu V, VK, KV, dan
KVK.
Kata Kunci: Identifikasi, bunyi, Segmental.
PENDAHULUAN
Bahasa merupakan satu wujud yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga dapat
dikatakan bahwa bahasa itu adalah milik manusia yang telah menyatu dengan pemiliknya. Sebagai salah
satu milik manusia, bahasa selalu muncul dalam segala aspek dan kegiatan manusia. Tidak ada satu kegiatan
manusia pun yang tidak disertai dengan kehadiran bahasa. Oleh karena itu jika orang bertanya apakah
bahasa itu, maka jawabannya dapat bermacam-macam sejalan dengan bidang kegiatan tempat bahasa itu
digunakan. Jawaban seperti, bahasa adalah alat untuk berienteraksi, bahasa adalah untuk mengekspresikan
diri, dan bahasa adalah alat untuk menampung hasil kebudayaan, semuanya dapat diterima (Chaer, 2015:v).
Menurut Dalman, (2016:1) bahwa Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh setiap
individu dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa juga dikatakan sebagai satuan ujaran yang dihasilkan oleh alat
ucap manusia sebagai lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan memiliki satuan arti yang lengkap. Bahasa
daerah adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia. Kehilangan sebuah bahasa berarti kita telah kehilangan
sebuah budaya. Bahasa daerah di Indonesia paling banyak terdapat di Papua dengan jumlah penutur yang
tidak terlalu banyak sehingga kemungkinan bahasa akan punah amat besar. Untuk mencegah agar bahasa
daerah terhindar dari kepunahan diperlukan usaha mendokumentasikan bahasa daerah tersebut (Mariati,
Sitti. Dkk, 2015:xv).
Telah menjadi kenyataan bahawa tiap bahasa diwujudkan oleh bunyi, karena telaah bunyi di dalam
tata bahasa selalu mendasari telaah atau tata aksara yang tidak selalu dimiliki manusia. Untuk dapat melihat
atau mengenal bunyi bahasa perlu adanya suatu penelitian yang prosedural dan berteori. Sebagai contoh
nyata, dijumpai adanya minimalisasi generasi penutur dalam kalangan masyarakat Bintuni sebagai penutur
bahasa Sebyar, yang daerah pemakaian bahasa tersebar pada 3 Distrik, yaitu Distrik Kamundan, Distrik
Weriagar dan Distrik Taroi banyak orang muda bahkan orang tua yang tidak menguaisai bahasa secara aktif.
Mereka hanya dapat mengerti dan memahami tuturan, tetapi tidak dapat bertutur denagan sesama mereka
dengan bahasa Sebyar.
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Berdasarkan pertimbangan di atas dan pembicaraan langsung dengan masyarakat penutur sebagai
informan, diketahui bahwa belum diadakan suatu penelitian secara khusus mengenai identifikasi bunyi
segmental bahasa Sebyar. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk meneliti bahasa Sebyar. Bahasa ini perlu
mendapat perhatian khusus dari para peneliti bahasa agar kemungkinan kepunahannya dapat diatasi atau
setidak-tidaknya laju kepunahannya dapat diatasi atau setidak-tidaknya laju kepunahannya dapat di atasi
atau kepunahannya dapat diperlambat.
METODOLOGI
Penelitian ini merupakan jenis penelitian bahasa yang bertujuan mendeskripsikan bentuk fonologi serta
kaidah fonotaktik bahasa sebyar. Mengacu pada jenis dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode induktif.
ANALISIS
Data identifikasi ini diperoleh dengan alat bantu swades, rekaman dan catat. Berdasarkan hasil identifikasi
ditemukan bahwa bahasa Sebyar memiliki lima bunyi vokal, dua belas bunyi konsonan, variasi fonem, deret
fonem, bunyi diftong dan pola suku kata.
Fonem Vokal
Fonem vokal bahasa Sebyar seperti bahasa Indonesia yaitu [i,u,e,o,a]. Ciri-ciri artikulasi bunyi vokal dapat
dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Bunyi-Bunyi Vokal
Depan

Tengah

Belakang

Tinggi

/i/

/u/

Sedang

/e/

/o/

Rendah

/a/

Fonem Konsonan
Fonem konsonan bahasa Sebyar tidak selengkap bahasa Indonesia, fonem konsonan bahasa Sebyar lebih
sedikit, teridentifikasi hanya terdapat 12 bunyi yaitu [p,b,t,d,k,g,j,f,h,n,w dan y]. Ciri-ciri artikulatoris bunyi
konsonan dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Bunyi-Bunyi Konsonan
Daerah

Bilabial

Artikulasi

Labio

Dental/

Palat-

Dental

Alveo-

oalveol
ar

Sifat

r

Palatal

Velar

Glotal

Artikulasi
Plosif

P

t

b

d

?

Afrikafif

k
J

Frikatif

g

f

Lateral
Nasal

m

Semi vokal

w

n
Y
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Distribusi Fonem Vokal
Fonem vokal bahasa Sebyar terdistribusi pada tabel 3 berikut;
Tabel 3. Distribusi Fonem Vokal Bahasa Sebyar
Fonem
/a/

/i/

/u/

/e/

/o/

Posisi
Awal
/akote/
'anak'
/amane/ 'awan'
/aramanio/ 'berat'
/anate/
'binatang'
Apate/
'darah'
/amodena/ 'apa'
/iritino/
'gigi'
/itane/
'matahari
/ikuwe/
'muntah'
/itane/
'siang'
/Upe/ 'minum'

/Etio/
'beberapa'
/Ewanio/ 'bengkak'
/edi/
'kami/kita
/edi hadiya/ ' kamu'
/etaninipe/
'kata/berkata'
/okare/ 'apa'
/oroko/ ' batu'
/ofoku/ 'buah'
/ofoke/ 'daging'
/orage tofiro/ 'hujan'

Ket
Tengah
/taee/ 'air'
/okare/ 'apa'
/ifarije/ 'apung/mengapung'
/rawane/ 'asap'
/amane/ 'awan '
/medido 'angin'
/rifarije/ ' apung/mengapung'
/hohiyae/'bagaimana'
/nigewe/ 'baik'
/kuwato/ ‘ akar’
/kukupa/ ‘berenang’
/bungao/ ‘bunga’
/taupe/ ‘bunuh’
/metuwe/ ‘kanan’
/kuwato/ 'akar'
/inete/
'api'
/dareke/ 'ayah/bapak'
/kape/
'bakar'
/kafawe/ 'belah/membelah'
/botano/ 'abu'
/toririjae/ 'air mengalir'
/akote/ 'anak'
/rohee/ 'anjing'
/hohiyae/ 'bagaiman'

Akhir
/Hohiya/ 'bilamana'
/tira/
'garam'
/edi hadiya/ 'kamu'
/amodena/ 'tipis'
/nedi/ 'ia/dia'
/edi/ 'kami/kita'
/emiti/ 'kuku'
/bernyanyi/'bernyanyi'
Meni/ 'tahu'
/rudu/ ' tetek susu'
/amutu/ 'usus'

/taee/ 'air'
/toririjae/
'alir/mengalir'
/akote/ 'anak'
/rohee/ 'anjing'
/okare/ 'apa'
/botano/ 'abu'
/kuwato/ 'akar'
/boitio/ 'baru'
/tiririo/ 'basah'
/oroko/ 'batu'

Distribusi Fonem Konsonan
Fonem vokal bahasa Sebyar terdistribusi pada tabel 4 berikut;
Tabel 4. Distribusi Fonem Konsonan Bahasa Sebyar
Fon
em
/p/

Awal
/porono/ 'bulan'
/piyewe/ 'hisap'
/papae/ 'ikan'
/piwo/ 'rumput'
/pipikiro/ 'sempit'

Posisi
Tengah
/kepe/ 'bakar'
/raipe/ 'baring'
/kukupa/ 'berenang'
/taupe/ 'bunuh'
/wetaropowedee/ 'dorong'

/b/

/botano/ 'abu'
/bungao/ 'bunga'
/bikire/ 'ekor'
/birare/ 'jantung'
/bitirire/ 'ludah'

/naimbe/ 'beri'
/kaimbe/ 'kaimbe'
/tobate/ 'cium'
/kabowe/ 'cuci pakaian'
/rombe/ 'duduk'

-

/t/

/taee/ 'air'
/tiririo/ 'basah'
/tinane/ 'besar'
/tofore/ 'dengar'
/tira/ 'garam'
/dojohare/ 'disini'
/date/
'empat'

/botano/ 'abu'
/kuwato/ 'akar'
/akote/ 'anak'
/inete/ 'api'
/boitio/ 'baru'
/medido/ 'anak'
/hadiyahare/'engkau'

-

/d/
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/danoko/ 'ibu/mama'
/daneto/ 'orang'
/k/

/g/

/kuwato/ 'akar'
/kepi/ 'bakar'
/kefawo/ 'balik'
/kafewe/
‘belah/membelah'
/kukupa/ 'berenang'
/Gewoo/ ‘gemuk/lemek'
/Gonowe/ ‘pegang’

/j/

/jepe/ 'diri/berdiri'

/f/

/fijae/ 'buruk'
fitowe/ 'lempar'

/h/

[hohiyae] 'bagaimana'
[hohiya] 'bilamana'
[hadiyahare] 'dimana'

/m/

/medido/ ‘angin'
/makoye/ 'busuk'
/mawe/ 'datang'
/menihare/'disitu'
/memene/'hidup'
/nigewe/ 'baik'
/naimbe/ 'beri'
/notawe/ 'berjalan'
/nedi/ 'ia/dia'
/nimbe/ 'makan'
/wani/ 'benar'
/wetaropowe/'dorong'
/woimbe/ 'garuk'
/gewoo/ /gemuk/lemak'
/wiripe/ 'gosok'
-

/n/

/w/

/y/

Makassar,18-20 Agustus 2021

/nedi/ 'ia/dia'
/kedeno/ 'istri'
/abodae/ 'jatuh'
/okare/ 'apa'
/akote/ 'anak'
/dareke/ 'ayah/bapak'
/oroko/ 'batu'
/kukupa/ 'berenang'
/nigewe/ 'baik'
/bungao/ 'bunga'
/orage/ 'hujan'
/kukunggawe/ 'main'
/ogane/ 'mulut'
/toririjae/ 'alir/mengalir'
/rifarije/ 'apung/mengapung'
/fijae/
'buruk'
/dojohare/ 'disini'
/korakeembijo/'kelahi/berkelahi'
/rifarije/ 'apung/mengapung'
/kefawe/ 'balik'
/kafewe/ 'belah/membelah'
/ofoke/ 'daging'
/tofowe/ 'dengar'
/rohee/ 'anjing'
/buburaho/'bulu'
/hohiya/ 'bilamana'
/menihare/'disitu'
/titiha/ 'dingin'
/amane/ 'awan'
/aramanio/ 'berat'
/naimbe/ 'beri'
/kaimbe/ 'buru/memburu'
/kakarambako/'daun
/botano/ 'abu'
/rawane/ 'asap'
/amane/ 'awan'
/wani/
'benar'
/aramanio/ 'berat'
/kuwato/ 'akar'
/rawane/ 'asap'
/nigewe/ 'baik'
/kefawe/ 'belah/membelah'
/ewanio/ 'bengkak'
/hohiyae 'bagaimana'
/hohiya 'bilamana'
/makoye/ 'busuk'
/afeyahare/ 'didalam'
/hadiyahare/ 'dimana'

-

-

-

-

/tarareh/
'banyak'

-

-

-

-

Variasi Fonem
Variasi fonem adalah ujud berbagai manifestasi bersyarat maupun tak bersyarat maupun tak bersyarat dari
fonem.
edi
kami/ kita
nedi
ia/ dia
naimbe
beri
kaimbe
buru/ memburu
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Deret Fonem Vokal
Deret fonem bahasa Sebyar ditemukan yaitu, /ae/, /ai/, /au/, /ao/, /ia/, /io/, /ee/. Untuk jelasnya dapat dilihat
pada contoh deret fonem vokal sebagai berikut.
1.

ae

2.

au

3.
4.
5.

ao
ia
io

6.

ee

/taee/
/toririjae/
/aupe/
/jijau/
/kiwao/
/apiano/
/boitio/
/tiririo/
/taee/
/rohee/

[t.ae.e]
[toririj.ae]
[t.au.pe]
[hij.au]
[kiw.ao]
[ap.ia.no]
[boit.io]
[tirir.io]
[ta.ee]
[roh.ee]

‘air’
‘alir/ mengalir’
‘bunuh’
‘hijau’
‘cacing’
‘lutut’
‘baru’
‘basah’
‘air’
‘anjing’

Deret Fonem Konsonan
Deret fonem bahasa Sebyar ditemukan yaitu, /mb/, /ng/. Untuk jelasnya dapat dilihat pada contoh deret
fonem konsona sebagai berikut.
1.
2.

mb /kaimbe/ [kai.mb.e]
/woimbe/ [woi.mb.e]
ng /binatang/ [binata.ng]
/bungao/
[bu.ng.ao]

‘buru/memburu’
‘garuk’
‘binatang’
‘bunga’

Tabel 5. Deretan Konsonan Dalam Bahasa Sebyar
Fonem
P
t
c
k
b
d
j
g
s
h
w
y
m
n
ñ
ƞ
i
r

P
t
I r

c

k

b

d

j

g

s

w

y

m

mb
ng

Diftong
Diftong /ae/ terdapat pada satu suku kata dan ucapkan /ay/. Misal'nya:
/toririjae/
[toririjay]
'alir/mengalir'
/hohiyae/
[hohiyay]
'bagaimana'
/fijae/
[fijay]
'buruk'
/okae/
[okae]
'hutan'
/papae/
[papay]
'ikan'
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/mumae/
[mumay]
'mereka'
Diftong /ao/ terdapat pada satu suku kata dan ucapakan /aw/
/bungao/
[bung.aw]
'bunga'
Diftong /io/ terdapat satu suku kata dan ucapkan /yo/
/ewanio/ '
[ewan.yo]
‘banyak’
/boitio/
[boit.yo]
'baru'
/tiririo/
[tirir.yo]
'basah'
/aramanio/ [araman.yo]
'berat'

Pola Suku Kata
Berdasar analisis data ditemukan beberapa pola suku kata yang terdapat pada bahasa Sebyar. Pola-pola
tersebut sebagai berikut:
Pola V
Bentuk suku kata bahasa Sebyar memiliki pola jenis ini.Pola ini hanya terdiri atas satu fonem dalam
sebuah suku kata.Fonem tunggal sebagai pengisi suku kata tersebut berwujud fonem vokal.
contoh:
/i. nete/
/e.tio/
/e. wanio/
/e.rembano/
/e.dera/
/e.di/

'api'
'beberapa'
'bengkak'
'hati'
'hidung'
'kami/kita’

Pola VK
Bentuk suku kata bahasa Sebyar memiliki pola jenis ini. Pola ini terdiri atas dua buah fonem dalam
sebuah suku kata. Pola urutan fonem pengisi suku kata tersebut berupa fonem konsonan pada bagian
pertama dan diikuti fonem vokal pada bagian berikutnya.
Contoh:
/uh.e/
/ok.ae/
/ed.i/
/up.e/
/ot.ae/
/ar.oe/

'dua'
'hutan'
'kami/kita'
'minum'
'pusar/pusat'
'tiga'

Pola KV
Bentuk suku kata bahasa Sebyar memiliki pola jenis ini.Pola ini terdiri atas dua buah fonem dalam
sebuah suku kata.Pola urutan fonem pengisi suku kata tersebut berupa fonem konsonan pada bagian pertama
diikuti fonem vokal pada bagian berikutnya.
Contoh:
/ta.ee/
/ke.pe/
/ne.di/
/ko.no/

'air'
'bakar'
'ia/dia'
'kutu'

Pola KVK
Bentuk suku kata bahasa Sebyar memiliki pola jenis ini Pola ini terdiri atas tiga buah fonem dalam
sebuah suku kata.Pola urutan fonem pengisi suku kata tersebut berupa fonem konsonan pada bagian pertam
diikuti fonem vokal pada bagian kediua dan ditutup dengan fonem konsonan pada bagian akhir.
Contoh:
/bot. ano/
'abu'
/kuw. Ato/ 'akar'
/tor.rir.ijae/ 'alir/megalir'
/med.ido/
'angin'
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bunyi segmental bahasa Sebyar teridentifikasi secara
keseluruhan tidak seperti bahasa Indonesia, bahasa Sebyar hanya memiliki bunyi vokal yang lengkap seperti
bahasa Indonesia tetapi bunyi konsonan hanya 12 bunyi yakni [p,b, t, d, k, g, j, f, h, n, w, dan y]. Sementara
variasi fonem bahasa Sebyar yaitu bunyi [edi] 'kami/kita dan [nedi] 'ia dia, bunyi [naimbe] 'beri',bunyi
[kaimbe]'beri/memberi.
Deret fonem bahasa sebyar yaitu deret vokal, /a/ dapat berutun dengan vokal /e/ yaitu : /ae/, /ai/,
/ao/, /io/, /ee/. Deret konsonan /m/, dapat beruntun dengan konsonan /b/ yaitu: /mb/, konsonan /n/ dapat
beruntun dengan /g/ yaitu /ng/. Dengan bunyi diftong bahasa sebyar yaitu: diftong /ae/ terdapat satu suku
kata dan ucapkan /ay/. Diftong /ao/ terdapat pada satu suku kata dan ucapkan [aw] serta pola suku kata yang
teridentifikasi yaitu V, VK, KV, KVK.
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KAJIAN AWAL DENSITAS LEKSIKAL UNTUK PENGEMBANGAN PELABELAN
OTOMATIS KELAS KATA BAHASA JAWA
Totok Suhardijanto, Renny Pradina Kusumawardani
Departemen Linguistik FIB Universitas Indonesia, Departemen Sistem Informasi FTEIC
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
totok.suhardijanto@ui.ac.id; renny.pradina@gmail.com, renny@is.its.ac.id
ABSTRAK
Identifikasi fitur linguistik pada jenis teks sangat krusial bagi banyak proyek pemerolehan bahasa
alami, salah satunya pelabelan kelas kata (part-of-speech tagging). Informasi tersebut bermanfaat
bagi penyusunan algoritma untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pelabelan. Densitas leksikal
mengukur kompleksitas kebahasaan dalam sebuah teks tertulis atau lisan melalui komposisi kata
gramatikal atau kata kontennya (Halliday 1985). Menurut Halliday, bahasa lisan dicirikan dengan
struktur kalimat kompleks dengan densitas leksikal rendah (lebih banyak klausa, tetapi lebih sedikit
rasio kata konten per klausa), sementara bahasa tertulis dengan struktur kalimat sederhana tetapi
dengan densitas leksikal tinggi. Kajian ini bertujuan untuk melihat pengaruh densitas dan diversitas
leksikal sebuah teks terhadap pelabelan otomatis kelas kata, khususnya bahasa Jawa. Data dalam
kajian ini diambil dari Korpus Bahasa Jawa Universitas Indonesia yang terdiri atas berbagai jenis
teks, seperti teks naratif, prosedural, ekspositoris, deskriptif, dan hortatoris (Larson 1984).
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan
memanfaatkan metode statistika untuk mengetahui perbedaan persebaran antar-jenis teks. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa distribusi kata tertentu sangat bergantung pada jenis teks tertentu.
Temuan tersebut mempunyai implikasi terhadap pelabelan kelas kata yang akan dikembangkan.
Kata Kunci: densitas leksikal, distribusi leksikal, pelabelan kelas kata, linguistik korpus
PENDAHULUAN
Dalam kajian teks, dikenal istilah kepadatan leksikal atau densitas leksikal (lexical density) dan
keragaman leksikal atau diversitas leksikal (lexical diversity) (Halliday 1985, Johansson 2008). Kedua
istilah ini kadang-kadang ada yang mencampuradukkannya. Sejatinya, keduanya merujuk pada
fenomena yang berbeda. Johansson (2008) mengatakan bahwa diversitas leksikal merupakan ukuran
seberapa beragam kata yang digunakan di dalam sebuah teks, sedangkan densitas leksikal merupakan
ukuran proporsi satuan leksikal (misalnya nomina, verba, adjektiva, dan beberapa adverb di dalam
sebuah teks.
Menurut Stubb (1986), densitas leksikal mengukur kompleksitas linguistis pada teks tertulis
atau lisan berdasarkan komposisi kata fungsi (satuan gramatikal) dan kata kontennya (satuan leksikal,
leksem). Densitas leksikal berpengaruh terhadap keterbacaan sebuah teks dan kemudahan teks yang
berpengaruh terhadap kemungkinan seorang pendengar atau pembaca dapat memahami sebuah
komunikasi atau tidak (To et al, 2013, Kieran 1995). Kepadatan leksikal mungkin juga berpengaruh
terhadap daya ingat dan retensi sebuah kalimat dan pesannya (Perfetti 1969).
Sementara itu, diversitas leksikal sering dipadankan dengan kekayaan leksikal (lexical
richness) (misalnya Daller, van Hout & Treffers-Daller 2003). Meskipun demikian, baik Read (2000)
maupun Malvern et al. (2004) menyampaikan bahwa terdapat perbedaan di antara keragaman leksikal
dan kekayaan leksikal dalam hal diversitas leksikal hanya merupakan salah satu bagian dari fitur
multidimensional dari kekayaan leksikal. Dengan demikian, diversitas leksikal lebih spesifik daripada
kekayaan leksikal.
Kajian ini bertujuan untuk melihat pengaruh densitas dan diversitas leksikal sebuah teks
terhadap pelabelan otomatis kelas kata (part-of-speech tagging), khususnya dalam bahasa Jawa.
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Dalam banyak kasus pemrosesan bahasa alami, sering kali ditemukan pengaruh ranah topik, genre,
densitas dan diversitas leksikal terhadap tingkat presisi (precision) dan pemanggilan (recall).
METODOLOGI
Dalam kajian ini digunakan pendekatan gabungan kuantitatif-kualitatif dengan desain penelitian
sequential explanatory. Jadi, dalam penelitian ini, data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis terlebih
dahulu, baru kemudian data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis untuk menjelaskan temuan pada
tahap analisis kuantitatif (Ivankova 2006). Metode dengan pendekatan gabungan ini lazim juga
disebut metode gabungan.
Data penelitian ini diambil dari Korpus Bahasa Jawa yang disusun oleh Program Studi Daerah
untuk Sastra Jawa FIB UI. Korpus tersebut terdiri atas 6 juta token. Namun, tidak semua bagian dari
korpus tersebut digunakan karena belum semua kata di dalam korpus tersebut telah dilabeli kelas kata.
Hanya ada sekitar 3954 kalimat yang telah mengandung informasi kelas kata. Dari jumlah kalimat
tersebut, diperoleh 8915 tipe atau kata unik.
ANALISIS
Distribusi Kalimat dalam Korpus Sampel
Tulisan ini merupakan eksplorasi awal terhadap bagaimana jenis teks/genre mempengaruhi
pemrosesan teks berbahasa Jawa. Dari 83 file yang dipilih dari korpus, terdapat 3954 kalimat terlabeli
kelas kata bahasa Jawa yang berasal dari enam jenis teks: akademik (academic), fiksi (fiction),
majalah (magazine), surat kabar (newspaper), bahan rujukan (reference), dan buku teks (textbook).
Distribusi file dan kalimat tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Diversitas Leksikal
Terdapat 51354 token dan 8915 tipe dalam Korpus Sampel Bahasa Jawa yang terlabeli POS
(part-of-speech). Tabel 2 menampilkan metrik untuk tiap-tiap jenis teks/genre, yaitu sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

# of documents
: jumlah dokumen pada jenis teks tertentu
# of types
: jumlah tipe pada jenis teks tertentu
# of tokens
: jumlah tipe pada jenis teks tertentu
Lexical diversity
: jumlah tipe/jumlah token
Ave. TF
: rata-rata frekuensi kemunculan tipe
Stdev. TF
: deviasi standar frekuensi kemunculan tipe
Coeff. Var. TF
: koefisien variasi frekuensi tipe (rata-rata dibagi deviasi standar)
Ave. DF
: rata-rata jumlah dokumen tempat tipe muncul
Stdev. DF
: deviasi standar jumlah dokumen tempat tipe muncul
Coeff. Var. TF
: koefisien variasi frekuensi tipe (rata-rata dibagi deviasi standar)

Tabel 1. Distribusi file dan kalimat berdasarkan tipe teks/ genre.

Genre
Academic
Fiction
Magazine
Newspaper
Reference
Textbook
Total

Jumlah dokumen
22
38
5
7
8
3
83

% dokumen
26.506
45.783
6.024
8.434
9.639
3.614
100
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Jumlah kalimat
760
2222
299
239
263
171
3954

% kalimat
19.221
56.196
7.562
6.045
6.651
4.325
100
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Tabel 2. Data metriks terkait tipe untuk tiap jenis teks/genre.

Genre

#
Docs

#
Types

#
Tokens

Lex.
Div.

Ave. TF

Stdev.
TF

Coeff.
Var. TF

Ave. DF

Stdev.
DF

Coeff.
Var. DF

academic

22

2779

13421

0.207

4.829

22.530

4.666

4.244

16.823

3.964

fiction

38

5220

23996

0.218

4.597

36.181

7.871

4.363

31.834

7.296

magazine

5

1414

3251

0.435

2.299

10.587

4.605

2.178

9.063

4.161

newspaper

7

1694

4083

0.415

2.410

8.001

3.320

2.217

6.614

2.983

reference

8

1871

4801

0.390

2.566

9.244

3.602

2.289

7.369

3.219

textbook

3

592

1802

0.329

3.044

7.183

2.360

2.774

5.974

2.154

Perhatikan bahwa terdapat urutan besaran jumlah yang berbeda secara signifikan pada kolom # of
tokens dan lex div atau densitas leksikal. Oleh karena itu, untuk mendapatkan visualisasi informatif
kami menormalisasi nilai tiap kolom dengan menggunakan distribusi z menggunakan Persamaan 1.

Persamaan 1. Formula penghitungan skor Z untuk masing-masing parameter karakterisasi korpus.

Hasil visualisasi nilai metriks terstandar dengan koordinat parallel dapat dilihat pada Gambar 1
berikut ini. Secara umum, tampak bahwa ukuran jenis teks dalam korpus berpengaruh kuat terhadap
nilai metriks lainnya.

Gambar 1. Grafik koordinat parallel dari metriks ternormalisasi berdasarkan genre.

Pada gambar di atas, tampak bahwa jenis teks majalah, surat kabar, dan bahan rujukan mempunyai
kemiripan yang tinggi. Hal ini berbeda dengan jenis teks yang lainnya sehingga tampak ada
kecenderungan bahwa jenis teks sangat mempengaruhi diversifikasi leksikal.
Densitas Leksikal
Penghitungan densitas leksikal di sini dilakukan dengan menghitung persentase tiap kelas kata pada
tiap jenis teksnya. Hasil penghitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. Namun, sebelumnya perlu
disampaikan jenis label kelas kata yang digunakan dalam penelitian ini (lihat Tabel 3).
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Tabel 3. Label POS (Part of Speech) yang digunakan dalam penelitian ini.

Label
NN
PR
VB
ADJ
ADV
CONJ
PPO
INT
DET
PAR
NBR
UNS
$$$
SYM
ZUK
PUN
QUOT
OTH

Part-of-Speech
Nouns
Pronouns
Verbs
Adjectives
Adverbs
Conjunctions
Prepositions
Interjections
Determiners
Particles
Numbers
Unit symbols
Currency
Character symbols
Foreign terms
Punctuation
Quotation marks
Others

Kelas Kata
Nomina
Pronomina
Verba
Adjektiva
Adverbia
Konjungsi
Preposisi
Interjeksi
Determina
Partikel
Bilangan
Lambang satuan
Mata uang
Lambang karakter
Istilah asing
Tanda baca
Tanda petik
Lain-lain (selain kelas di atas)

Tabel 2. Persentase kemunculan label terkait jumlah total token pada tiap-tiap genre dalam subkorpus bahasa Java
berlabel POS tertentu.

Genre

ADJ

ADV

CONJ

DET

INT

NBR

NN

PAR

PPO

PR

VB

academic

3.63

4.19

6.5

4.37

0.01

0.95

41.41

1.41

6.06

4.45

11.01

fiction

4.73

11.05

4.89

3.37

1.16

0.28

26.15

3.29

4.18

7.65

14.57

magazine

5.11

9.07

3.84

3.97

1.69

0.06

27.84

0.8

2.86

3.81

18.76

newspaper

4.58

6.34

6.49

3.31

0.24

0.81

39.16

0.39

6.25

4.95

14.99

reference

4.21

7.04

8.29

2.85

0.1

1.44

38.55

0.54

5.33

4.23

10.81

textbook

11.54

12.49

5.16

2.5

0.06

0.5

24.36

4.22

2.61

5.99

12.43

Dari persentasenya, tampak bahwa distribusi nomina dan verba sangat signifikan dibandingkan kelas
kata lain. Namun, yang cukup menarik adalah distribusi adjektiva dan adverbia mengalami
peningkatan drastik dibandingkan distribusinya pada jenis teks lain. Hal ini bisa saja terjadi karena
faktor keterbatasan korpus berjenis teks buku teks.
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Gambar 2. Diagram batang vertikal persentase kemunculan label terkait dengan jumlah total token pada tiap genre.

Gambar 2 menunjukkan bagaimana persentase kemunculan label POS atau kelas kata dengan
menggunakan diagram batang vertikal. Pada gambar ini, tampak lebih jelas lagi secara visual bahwa
nomina (abu-abu) dan verba (kuning kehijauan) cukup mendominasi distribusi pada semua genre.
Dari sini juga tampak bahwa pemakaian adverbia (jingga) sangat signifikan perbedaannya pada teks
berjenis fiksi dan majalah, misalnya jika dibandingkan dengan teks akademik yang jarang penggunaan
adverbianya.
KESIMPULAN
Dapat disimpulkan secara ringkas, bahwa pada studi awal ini terlihat bahwa perbedaan jenis
teks/genre akan sangat mempengaruhi kinerja pelabelan POS secara otomatis pada data teks
berbahasa Jawa. Terkait dengan diversitas leksikal atau keragaman leksikal, kinerja pelabelan POS
otomatis itu sangat bergantung pada perbedaan distribusi tipe dan token yang sangat bervariasi pada
jenis-jenis teks tertentu. Sementara itu, terkait dengan densitas leksikal, tampaknya hal tersebut tidak
terlalu banyak mempengaruhi kinerja pelabelan POS secara otomatis karena sebaran kelas kata
cenderung mempunyai kemiripan, kecuali pada kelas adverbia yang distribusinya cukup mencolok
perbedaannya pada jenis teks fiksi dan majalah.
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LANSKAP LINGUISTIK PADA RESTORAN DI JALAN ALTERNATIF CIBUBUR,
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ABSTRAK
Lanskap Linguistik merupakan semua tanda linguistik yang terdapat di ruang publik termasuk nama
badan usaha (Landry & Bourhis, 1997). Penelitian ini menganalisis lanskap linguistik pada restoran
yang berada di sepanjang kanan dan kiri Jalan Alternatif Cibubur, Depok, Jawa Barat. Data
penelitian ini berupa kata, frasa, dan kalimat pada lanskap linguistik restoran. Sumber data berasal
dari dokumentasi pribadi peneliti terhadap restoran di Jalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui variasi bahasa yang terjadi dan mengetahui apa yang akan dibangun dari variasi bahasa
yang dominan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa variasi bahasa yang muncul
yaitu terdapat bahasa Indonesia, Inggris, Korea, Jepang, dan Arab. Dominasi restoran Korea dan
Jepang pada Jalan Alternatif Cibubur dapat menyimbolkan identitas daerah tersebut yaitu orang
Korea dan Jepang. Sebaliknya, identitas daerah tersebut merepresentasikan kaum minoritas bukan
identitas orang Sunda meskipun berada di daerah Jawa Barat.
Kata Kunci: LL, variasi bahasa, identitas
PENDAHULUAN
Bahasa memiliki dua bentuk yaitu bahasa tertulis dan lisan. Bahasa dalam bentuk tertulis dapat
‘berbicara’ kepada target pembaca melalui beberapa tanda di ruang publik. Landry dan Bourhis (1997:
24) mengatakan bahwa semua tanda linguistik yang menandai ruang publik, termasuk rambu-rambu
jalan, nama situs, jalan, gedung, tempat dan institusi serta baliho iklan, iklan, dan bahkan kartu
kunjungan pribadi disebut Lanskap Linguistik.
Fitur bahasa tertulis pada ruang publik memilki beragam tujuan dan maksud, salah satunya
yaitu untuk hal-hal komersial. Tanda bahasa yang bertujuan untuk hal komersial banyak ditemukan di
badan usaha seperti toko baju, bahan pokok, restoran, dll. Cenoz dan Gorter (2008: 55) menyebutkan
bahwa banyak tanda bahasa yang dipampang di jalan mengandung makna ekonomi. Tanda bahasa
tersebut dapat menginfomasikan tentang lokasi dari toko atau jenis barang apa yang dijual.
Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian yang dilakukan Huebner (2006) yang meneliti
tentang lanskap linguistik yang ada di Bangkok, Thailand. Huebner menganalisis multibahasa, campur
kode, dan perubahan bahasa yang terjadi. Selain itu penelitian yang pernah dilakukan oleh Barni dkk
(2014) untuk melihat bahasa penduduk yang menempati suatu wilayah pada saat tertentu melalui
kajian LL. Oleh karena itu, studi ini berfokus pada variasi bahasa di ruang publik yang membentuk
lanskap linguistik daerah tersebut. Tanda bahasa tersebut diambil dari restoran yang ada di sepanjang
Jalan Raya Alternatif Cibubur. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab “bagaimana lanskap
linguistik pada restoran di Jalan Alternatif Cibubur”. Maka, tujuan penelitian ini yaitu untuk
mendeskripsikan variasi bahasa yang digunakan pada nama restoran di Jalan Raya Alternatif Cibubur
yang menggambarkan identitas masyarakatnya.
Penelitian terkait LL di Indonesia pernah dikaji oleh Fakhiroh & Rohmah (2018) yang
menemukan dominasi bahasa Indonesia pada LL di Sidoarjo dan kaitannya dengan simbol asing
ditemukan bahwa bahasa Inggris lebih banyak digunakan daripada bahasa Arab. Sementara itu,
bahasa Jawa malah jarang digunakan meskipun Sidoarjo bermayoritas masyarakat suku Jawa.
Selanjutnya, Sahril, dkk (2019) yang meneliti Lanskap Linguistik di Kota Medan bahwa terjadinya
kompetisi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Pemilihan bahasa Inggris di LL kota Medan
didorong oleh unsur komersil yang menyebabkan bahasa Indonesia dikemsampingkan.
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Adapun kebaruan penelitian ini yaitu untuk melihat Lanskap Linguistik pada daerah pinggiran
kota Jakarta yang berkembang pesat dengan cepat. Berdasarkan situasi kebahasaan yang digunakan
pada LL Alternatif Cibubur dapat mengungkapkan representasi identitas masyarakat daerah tersebut.
Sehingga, penelitian ini memberikan manfaat untuk memperkaya kajian LL di Indonesia dan
memberikan gambaran identitas suatu masyarakat wilayah pinggiran kota metropolitan Jakarta.
Analisis dilakukan atas pendekatan Landry dan Bourhis (1997), teori kontak bahasa, dan
identitas. Menurut Landry dan Bourhis (1997: 23) lanskap linguistik mengacu pada visibilitas dan
arti-penting bahasa pada tanda-tanda publik dan komersial di suatu wilayah atau wilayah tertentu.
Sedangkan menurut Shohamy dan Gorter (2009: 1-2) lanskap linguistik tidak hanya mengacu pada
bahasa aja tetapi pada hal-hal lainnya yang berada di sekitar seperti gambar, suara, bangunan, pakaian
atau bahkan orang. Kemudian mereka menambahkan bahasa di lingkungan, kata-kata dan gambar
yang ditampilkan dan diekspos di ruang publik, itulah yang menjadi pusat perhatian di LL.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis sosiolinguistik. Data penelitian berupa fitur
kebahasan pada nama restoran dan menu makanan. Sumber data berasal dari foto papan nama restoran
dan menu di Jalan Alternatif Cibubur. Metode pengambilan data yaitu dengan mendokumentasikan
nama papan restoran dan menu restoran sepanjang Jalan Alternatif Cibubur. Kemudian data berupa
foto-foto tersebut diklasifikasikan dan dianalisis berdasarkan variasi bahasanya.
ANALISIS
Berdasarkan penelitian Cenoz dan Gorter (2006) lanskap linguistik merupakan deskripsi dari keadaan
bahasa pada lokasi tertentu. Penelitian ini menggunakan data berupa foto restoran di sepanjang Jalan
Alternatif Cibubur. Pemilihan jalan ini karena terdapat banyak tanda bahasa yang bermakna komersil.
Jalan Alternatif Cibubur ini dapat mewakilkan wilayah cibubur.
Penggunaan bahasa pada papan nama restoran di Jalan Alternatif Cibubur
Nama papan restoran yang merupakan data dari studi ini berjumlah 45 data. Berdasarkan klasifikasi
data menurut penggunaan bahasa yang digunakan pada papan nama restoran. Berikut adalah rincian
penggunaan bahasa pada papan nama restoran di Jalan Alternatif Cibubur.
No

Bahasa pada papan nama Restoran

Jumlah

1

Bahasa Indonesia

12

2

Bahasa Inggris

7

3

Bahasa Korea

11

4

Bahasa Jepang

10

5

Bahasa Daerah

5

Pada tabel diatas bahasa yang menandakan lanskap linguistik di jalan tersebut yakni bahasa
Indonesia, Inggris, Korea, Jepang, dan Daerah. Bahasa yang dominan digunakan adalah bahasa
Indonesia, Korea dan Jepang.
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Variasi Bahasa pada Papan Nama Restoran di Jalan Alternatif Cibubur

gambar (1)

gambar (2)

gambar (3)

gambar (4)

● Variasi Monolingual
Variasi monolingual yaitu ketika penutur menggunakan satu bahasa yang sama dalam komunikasi.
Gambar (1) merupakan restoran bakso yang bernama Bakso Ngangenin. Restoran ini merupakan
restoran yang menjual berbagai jenis bakso seperti bakso rendang dan bakso konro Bahasa yang
digunakan pada gambar (1) yaitu bahasa Indonesia dengan variasi ragam bahasa standar dan santai.
Ragam bahasa standar pada kata “bakso”, “cabang”, dan “banget”. Sedangkan ragam bahasa santai
pada kata “ngangenin”. Secara aspek kebahasaan, restoran tersebut menggunakan huruf Latin.

Kemudian gambar (2) menunjukkan restoran Korea yang bernama Amaroo. Restoran
ini menjual makanan tradisional korea yaitu jajangmyeon, galbi, samgyeopsal, dll. Bahasa
yang digunakan pada gambar (2) adalah bahasa Korea. Dilihat dari aspek kebahasaan,
restoran ini menggunakan aksara korea yang kemudian diubah penulisannya ke bahasa
Indonesia yaitu Amaroo. Hal ini menunjukkan bahwa papan nama restoran tersebut
mentrasliterasikan aksara korea. Kata Amaroo ini merupakan pengulangan dari aksara Korea
yang ada di atas kata tersebut. Sedangkan secara semantik, kata Amaroo tidak memiliki
makna karena kata tersebut adalah sebuah nama.
● Variasi Bilingual
Variasi bilingual yaitu ketika penutur menggunakan dua bahasa yang berbeda dalam komunikasi.
Bilingual pada lanskap linguistik berarti terdapat dua bahasa pada papan nama lanskap. Gambar (3)
merupakan restoran korea yang bernama Dongin. Restoran ini merupakan restoran makanan khas
korea dengan rasa otentik yang menjual japchae, bibimbap, holdak, dll. Bahasa yang digunakan pada
papan nama restoran ini yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Dilihat dari aspek kebahasaannya,
restoran ini menggunakan aksara Korea dan aksara Latin. Aksara Latin di gambar (3) pada kata
“restoran” dan “DONGIN” merupakan terjemahan dari aksara Korea dari papan nama restoran
tersebut. Aksara Korea yang ditransliterasikan ke aksara Latin bertujuan untuk memudahkan
pengunjung yang tidak memahami aksara Korea dari papan nama restorannya. Secara semantik, kata
dongin tidak memilki makna karena merupakan hanya sebuah nama.
●

Variasi Multilingual
Variasi bahasa multilingual adalah penggunaan beberapa bahasa dalam suatu komunikasi.
Multilingual pada lanskap linguistik menampilkan beberapa bahasa pada papan nama lanskap. Pada
gambar (4) merupakan restoran Jepang yang bernama Guriru. Restoran ini menjual aneka daging
yang dimasak dengan cara direbus atau dipanggang. Ciri khas restoran ini yaitu pengunjung dapat
memasak dagingnya sendiri dan dapat mengambil daging sepuasnya. Penggunaan multibahasa pada
restoran ini yaitu bahasa Inggris, bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Inggris
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terlihat dari kata grill (memanggang), all you can eat (makan sepuasnya), zero waste (tanpa limbah),
dan start from (mulai dari). Kemudian penggunaan bahasa Jepang terlihat dari kata guriru dan shabu.
Sedangkan penggunaan bahasa Indonesia, terdapat dua ragam bahasa yaitu ragam bahasa baku pada
kalimat “dimana bumi dipijak, disana bersih dijaga” dan ragam bahasa santai pada penulisan harga
makanan yaitu “79ribu”.
Aspek kebahasaan pada gambar (4) dapat dilihat dari penggunaan aksara jepang dan aksara
latin. Aksara jepang ini menggunakan huruf katakana yang ditujukan untuk menulis nama orang,
penulisan bahasa asing, dan nama badan usaha. Aksara Jepang tersebut apabila dituliskan ke dalam
bahasa latin menjadi Guriru. Secara semantik, kata Guriru berarti panggangan. Ini berhubungan
kepada makanan yang dijual yaitu daging panggang.
Terdapat fenomena terjadinya kontak bahasa pada gambar (4) yaitu campur kode. Sedangkan
campur kode terjadi pada penyematan bahasa Jepang ke bahasa Inggris yaitu pada kata shabu (bahasa
Jepang) yang disematkan ke grill all you can eat (bahasa Inggris). Campur kode juga terjadi antara
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang terdapat pada poster di depan restoran. Penyematan zero
waste (bahasa Inggris) ke makna pragmatik kalimat “dimana bumi dipijak, disitu bersih dijaga”
(bahasa Indonesia) ditujukan untuk menambahkan jargon. Hal ini bermaksud untuk memberikan
informasi atau himbauan kepada pengunjung untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah.
Dominasi bahasa
Berdasarkan analisis variasi bahasa pada papan nama restoran di Jalan Alternatif Cibubur,
penggunaan bahasa yang dominan yaitu bahasa Indonesia, bahasa Korea, dan bahasa campuran
(bahasa Indonesia-Inggris-Korea, bahasa Inggris-Korea, bahasa Inggris-Jepang. Berikut contohnya:

gambar (5)

gambar (6)

Pada gambar (5) menunjukan restoran Korea yang bernama Oppa Galbi. Restoran ini menjual
daging bakar. Target konsumen tidak hanya orang Korea, tetapi juga orang Indonesia. Hal ini terlihat
dari penggunaan bahasa Indonesia, Inggris, Korea pada gambar (5) dan (6). Meskipun terdapat
beberapa bahasa (Inggris dan Korea), tetapi penggunaan bahasa yang dominan yaitu bahasa Indonesia.
Selain itu, terdapat campur kode pada kalimat “harga 109k Net untuk makan dan minum sepuasnya”.
Penulisan “109k net” ini merupakan tata bahasa Inggris.

gambar (7)

gambar (8)
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Sedangkan pada gambar (7) merupakan restoran korea yang bernama Chung Gi Wa. Restoran
ini lengkap dalam menjual makanan otentik korea seperti, bulgogi, japchae, jeyuk, ramyeon, dll.
Restoran ini juga menyediakan berbagai jenis daging panggang dengan bumbu otentik Korea.
Restoran ini lebih ditujukan untuk orang Korea yang tinggal di Indonesia. Dari gambar (6) dapat
dilihat bahwa gambar-gambar di menu dideskripsikan dengan aksara Korea, ini berarti target
pengunjung adalah orang Korea dan orang yang dapat berbahasa Korea. Gambar (8) menunjukan
gambar menu dari restoran Sam Jung. Restoran Sam Jung merupakan restoran otentik Korea yang
menyediakan berbagai daging panggang dengan citra rasa asli Korea. Dari penggunaan aksara Korea
dan bahasa Inggris dalam menjelaskan menu mereka. Dapat disimpulkan bahwa target pengunjung
adalah orang Korea atau orang yang mengerti makanan Korea. Tambah lagi, sasaran konsumennya
bukan orang Indonesia kebanyakan karena restoran ini menawarkan makanan yang tidak halal.
Kontestasi Aksara
Berdasarkan analisis data, terdapat penggunaan aksara yang beragam pada papan nama Restoran di
Jalan Alternatif Cibubur yakni aksara Latin, Korea dan Jepang. Pada variasi monolingual pada papan
nama Restoran, adanya sikap bahasa positif yang ditunjukan pada penggunaan aksara tunggal, aksara
Latin. Contoh pada gambar (1), Restoran Indonesia ini hanya menggunakan aksara Latin untuk
menjelaskan restorannya. Sedangkan pada variasi bilingual dan multilingual, papan nama restoran
asing Korea dan Jepang pada gambar (3), (4), (6), dan (8), menunjukan kontestasi aksara yakni
penggunaan aksara mereka yang dikombinasikan dengan aksara Latin. Konstruksi kombinasi aksara
ini bertujuan untuk menonjolkan ciri khas khusus dari restoran asing agar menarik konsumen dan juga
merepresentasikan identitas dari restoran tersebut.
Identitas
Menurut Barni, Machetti, dan Kolyva (2008) lanskap linguistik dapat mendeskripsikan identitas dari
suatu wilayah dan bahasa yang dipakai oleh penduduknya saat itu. Dominasi bahasa Indonesia, Korea,
Jepang, dan Inggris kombinasi pada lanskap linguistik di papan ama restoran, dapat disimpulkan
bahwa wilayah Cibubur banyak ditempati tidak hanya warga Indonesia tetapi juga Korea dan Jepang.
Sebaliknya, wilayah Cibubur yang berada di daerah Jawa Barat seharusnya menyimbolkan identitas
masyarakat sunda, malah menjadi representasi identitas kaum minoritas yaitu orang Korea dan
Jepang. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cenoz dan Gorter (2006) tentang
bahasa minoritas yang menjadi identitas di Friesland dan Basque Country. Identitas juga terlihat dari
desain bangunan restoran tersebut. Contoh pada gambar (7) sangat mencirikan kebudayaan Korea.
Pada bangunan restoran tersebut, budaya Korea ditampilkan dengan atap berciri khas rumah orang
Korea dan pemilihan cat bangunan restoran tersebut.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa lanskap linguistik pada papan nama
restoran di Jalan Alternatif Cibubur menunjukan variasi monolingual, bilingual, dan multilingual.
Variasi bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang
dan bahasa daerah. Dominasi restoran Indonesia, Korea dan Jepang secara tidak langsung memaknai
bahwa wilayah Cibubur banyak didiami selain warga Indonesia tetapi juga orang Korea dan Jepang.
Hal ini dapat merepresentasikan bahwa identitas wilayah Cibubur yaitu wilayah Korea dan Jepang
dikarenakan dominasi variasi bahasa yang menyamai jumlah bahasa Indonesia. Alih-alih
menggunakan bahasa Sunda karena berada di Jawa Barat, tetapi menggunakan bahasa Indonesia dan
bahasa asing. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan bahasa, aksara asing (Korea dan Jepang) dan
bangunan restoran yang kental dengan budaya Korea atau Jepang. Kemudian, terdapat fenomena
kebahasaan yaitu campur kode karena penggunaan multilingual pada lanskap linguistik restoran di
Jalan Alternatif Cibubur. Tambah lagi, berkembangnya restoran Korea dan Jepang karena masyarakat
Indonesia sudah mencerap budaya mereka melalui media hiburan. Misalnya budaya Korea dari KPOP
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dan Kdrama, sedangkan budaya Jepang dari komik-komik Jepang. Penggunaan bahasa dan aksara
Korea pada Lanskap Linguistik Jalan Atternatif Cibubur, tidak hanya pada papan nama restoran tetapi
juga pada papan nama badan usaha contohnya pada toko serba guna, supermarket, barber shop,
tempat hiburan (karaoke) dan gereja. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
untuk studi Lanskap Lingusitik selanjutnya, khususnya apabila ingin meneliti LL pada badan usaha di
wilayah Cibubur.
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ABSTRACT
Javanese women perform peculiar strategies in conducting phatic talks in internet-mediated
communication (IMC). The Javanese cultural norm boundaries influence the strategies of phatic speech
act and their politeness strategies in IMC. Therefore, the types of phatic talks and the politeness strategies
attached to each type of phatic talk are interesting to explore. The source of data for this qualitative
research was the five WhatsApp Group (WAG). The data were 252 phatic talks taken from the IMC virtual
texts of Javanese women. The respondents were 66 Javanese women aged between 20-50 who are
members of the WAGs. The observation method is applied to collect the data. The virtual texts with the
virtual tokens that occurred were transcribed for textual analysis. The Cyberpragmatics approach along
with the Javanese politeness maxims was implemented for data analysis. The types of phatic talks found
in IMC are classified into greetings, congratulations, compliments, condolences, supports, and jokes.
Politeness strategies performed by Javanese women in IMC have specific characteristics based on the
traditional Javanese politeness maxims of Kurmat (Respect), Tepa Selira (Tolerance), Andhap Asor
(Humility), Empan Papan (Self-Awareness), and Grapyak (Friendliness). The IMC phatic talks among
Javanese women are the strategy to maintain a social bond. To this extent, the phatic talks are not only a
strategy of ice-breaking but also an expression of personality identification of Javanese women who ought
to be friendly and caring in all circumstances. Therefore, the phatic talks in IMC might not only a means
for social networking but also a strategy to preserve the cultural identity of Javanese women.
Keywords: phatic talk, Javanese women, internet-mediated-communication, cyberpragmatics
INTRODUCTION
Phatic talk is an effort to build a social bond among members of the community. To this extent, greetings,
ice-breakings, farewells, and other polite formulas are the common strategies in conducting phatic talk
(Kreidler, 1998). The massive change of communication channel due to the rapid development of
information technology make Javanese use different strategies in performing phatic talks. The parameter
of politeness value is shifted as well. This phenomenon is an interesting topic on cyberpragmatics.
The Cyberpragmatics approach focuses on the role of the speaker’s intentions and the quality of the
addressee’s interpretation when the internet-mediated interactions take place (Yus, 2011). In other words,
cyberpragmatics studies how senders and addressees engage in an act of sense-making in cyber-media on
a scale of contextualization ranging from highly context-saturated media (videoconferencing,
internet-enabled phone calls, chat rooms with webcam, etc.) to highly cues-filtered text-based media
(traditional chat rooms, e-mail, instant messaging, etc.) (Locher, 2013; Yus, 2011).
Consequently, the analysis of conversational data with the cyberpragmatics approach requires
particular virtual contexts due to the lack of physical contact in virtual communication. The elements and
functions of the context might shift and change so that the meaning of speech intentions in
cyberpragmatics might also change (Rahardi, 2020). The other significant feature of cyberpragmatics
contexts is the use of virtual typographical tokens, e.g. smileys, emoji, emoticon, avatar, GIF, and virtual
stickers. The tokens replace physical contact to clarify meaning in virtual communication that also
contributes to politeness performance. Therefore, the cyberpragmatics context accommodates the research
on virtual politeness.
A previous study on cyberpragmatics discussed the typographic alterations from an informal
Computer-Mediated-Communication (CMC) to a more formal context. The result shows that variation is
less versatile in the formal context than in the informal one (e.g. chats) where other types of variation like
capitalization, abbreviations, acronyms, or imitations of a register (e.g. kinda) are pervasive
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(Maíz-Arévalo, 2015). This prior study applied the cyberpragmatics approach since it included
typographic variation –e.g. emoticons, repetitions, and onomatopoeia in the analysis. The next study
discussed the compliment response of Balinese women on social media (Sartini, 2019). The result
described the strategies of compliment response without explaining much about the importance of virtual
elements in the virtual context concerning the response. The current research of cyberpragmatics
concerning politeness in virtual public communication shows that positive politeness is the polarity of
politeness that is mostly used whereas negative politeness is still outnumbered even with the bald strategy
(Zainurrahman & Mintesya, 2020). The more specific study on cyberpragmatics concerning Javanese
cultural politeness is interesting to discuss since Javanese is the dominant population in Indonesia.
Therefore, this study aims to explore more about the use of Javanese politeness maxims in a virtual
context.
Javanese is a community that always considers harmony as the priority in establishing social
rapport. The study presents a discussion of phatic talk in Internet-Mediated-Communication (IMC) on a
gender basis since the focus is on Javanese women. Javanese women consider phatic communication is
crucial in maintaining and promoting solidarity (Widiana, Sumarlam, Marmanto, Purnanto, & Sulaiman,
2020). Therefore, phatic talk is a means to establish a social bond since it has various functions such as
initiating a conversation, intensifying camaraderie, pleasing others, expressing happiness, and consoling
others (Widiana et al., 2020). The various functions of phatic talk contribute to the topic selection and
characteristics of daily small talks among women. Tannen (1992) notices that the topics for small talk
among women are mostly related to personal aspects of their life, their troubles, and their secrets. The
previous research was conducted based on the direct communication in which the interlocutors had
face-to-face communication. On the contrary, this study focuses on online communication where the
phatic talks occur in the form of virtual texts and tokens. The main discussion is describing the types of
phatic talk and the politeness strategies in a virtual context of Javanese women. Therefore, the
cyberpragmatics approach is suitable for the data analysis of this study.
METHODOLOGY
The observation method was utilized to obtain the data of the virtual conversational text. The screenshots
of virtual texts were transcribed for textual analysis. The data were taken from five WhatsApp Group
(WAG). The respondents were 66 Javanese female members of the WAGs aged between 30 to 50. 252
virtual texts of phatic talks were collected from the WAGs.
The analytical procedure was conducted within a cyberpragmatics framework by the adaptation of
Leech's (1983) means-end method and a heuristic method. The analytical procedure diagram is provided
in Figure 1.
G1
GPP
1

G

a

x

b

FIGURE 1. Means-ends analytical procedure (Leech, 1983)
1=
a=
b=
2=

Initial state
speaker’s action
hearer’s action
Final state

G=
GPP =
G1 =

goal of attaining
goal of preserving
the Politeness Principles
further goal (unspecified)

The means-ends analysis aims to gain a problem solving both from the speaker’s point of view
and the hearer’s point of view. The problem-solving from the speaker’s point of view is a plan
(illocutionary act) to get the most likely result (perlocutionary act) by producing certain utterances
(locutionary act). From the hearer’s point of view, problem-solving refers to the interpretation of the
417

Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia

Makassar,18-20 Agustus 2021

hearer’s mental state to comprehend the most likely reason for the speaker’s saying certain utterances.
The scale describes the means-end chain connecting the speech act to its goal. In addition to the goal of
attaining, the speaker could perform the act of preserving the politeness principles (GPP) to maintain good
social relations. In phatic talks, the GPP is the main goal. The other probability potential goal is marked
with G1. The process is started at number 1 and completed at number 2. The perlocutionary act or the
effect of the speaker’s speech act is analyzed by the heuristic method. To this extent, the response of the
hearer to the speaker’s phatic utterances is the perlocutionary act. The cyberpragmatics context
comprising the social status of the interlocutors, the form of utterances, and the virtual typographical
tokens are taken into consideration to analyze the implementation of politeness maxims. Concerning
politeness, the traditional maxims utilized by Javanese women in phatic communication were discussed
based on the Javanese principles of Kurmat (respect), Tepa Selira (tolerance), Andhap Asor (humility),
and empan papan (self-awareness), and Grapyak (friendliness) (Gunarwan, 2007; Sutarsih, 2010). The
previous theory of positive politeness and negative politeness (Brown & Levinson, 1987) was
implemented as well to compare to the Javanese traditional maxims.
ANALYSIS
The respondents utilized the Javanese politeness maxims in a virtual context of phatic talks. The types of
phatic talks found in virtual texts are greetings, congratulations, compliments, condolences, supports, and
jokes. The discussion of each type of phatic talks and politeness maxims attached to them is provided in
the following parts.
Greetings
Greetings are the most frequent type of phatic talk found in the virtual context of WAG texts. It functions
to open the conversation thread. The greetings consist of polite formulas such as Selamat Pagi ‘Good
Morning’, Salam sehat ‘Stay healthy’, and good wishes Semoga kita selalu sehat ‘Wish we are always
healthy’. During the pandemic, greetings related to health were frequently found in the texts. The
following datum provided the example
R07:
R08:
R09:

Moga sehat2 semua ya di group ini..(Praying hands token)
‘Wish everybody in this group always be healthy’
Aamiin Ya Rahman Ya Rahim (Praying hands token)
‘Amen’
Aamiin…Aamiin…(Praying hands and folded hands token)
‘Amen…Amen’.

R07 is a member of a female WAG consisting of university acquaintances. She was just added by
the group admin to the WAG. R08 greeted R07 by saying Welcome R07. Piye kabarmu? ‘Welcome R07.
How are you?’. R07 responded R08 by saying Alhamdulillah, fine ‘Thank God, fine’. Then, R07
continued to greet all the WAG members by uttering Moga sehat2 semua ya di group ini ‘Wish all the
members of this group be healthy’. To emphasize the greetings containing a prayer, R07 added the tokens
of praying hands. Responding to R07, R08 and R09 uttered ‘Amen’. Both 08 and R09 used praying hands
and folded hands tokens as a praying symbol. The GPP of this phatic talk is achieved since R08 and R09
gave a response to R07’s prayer. In this case, the maxim of Tepa Selira was implemented to express
solidarity among the members of the WAG. Expressing solidarity is a negative politeness strategy.
Congratulations
The other type of phatic talk is congratulations. The function is to express the positive politeness of the
hearer’s good conditions or achievement. Congratulations were performed for special moments or
achievements such as graduation, getting a newborn baby, and birthday wishes. The example could be
seen in the message thread as follows.
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R15:

Masya Allah (Red Love)
sehat selalu baby, mommy, kalian sekeluarga.
‘My goodness, may the baby, the mommy, and all the family always be healthy.’

R16:

Amin amin amin Ya Allah… (Eye Heart Smiley)
‘Amen amen amen.’

R17:

Masya Allah..Tabarakallah ya mbak (in love Smiley)
. Lihat bayi imut gini nggarai pingin
nambah.
‘My goodness..how lucky you are. Seeing this cute baby makes me want to have another baby.

R16:

Nambah Budok (Raised Fist)
Asikk punya baby, berasa punya boneka.
‘You should have another baby, doc. It’s fun to have a baby, feels like having a doll’.

R15, R16, R17 are members of Muslim women WAG. R16 who just delivered her fourth baby
boy posted the picture of her newborn baby at the WAG. R15 and R17 gave comments to the baby. R15
expressed congratulations and sent a prayer to the baby, the mother, and the family. R17 congratulated
R16 for the newborn baby and she said that she wanted to have another baby after seeing R16’s baby. The
GPP of this phatic speech act was obtained when R16 uttered ‘Amen’ to the prayer. Moreover, R16
supported R17 to have another baby by uttering Nambah Budok ‘Get another baby, doc’ Budok means Bu
Dokter, a call for R17 who is a dentist. The raised fist token
was used to emphasize the support for
R17 to get another baby. Congratulations are the implementation of Kurmat since it exposes respect to
other’s achievements in life.
Compliments
Compliments were uttered for the members of WAG who gained success and perform good things. The
following example explained compliments phatic talk. One of the members of the WAG posted some
graduation pictures. R23 and R24 were on the pictures.
R23:

Satu lagi yang terkerrreeen dari @shafiraphotography dan mb @Winda Agusta Foto
‘Another masterpiece from @shafiraphotography and @Winda Agusta Foto

R24:

(In love Smiley)

R25:

(Eye Heart Smiley)
(Lucuuk luucuuk yaahhh. Kece emang Shafira (Thumb Up)
‘So cute. Shafira is cool.’

The love tokens were used in the texts to intensify the compliments since R23, R24, and R25
liked the pictures produced by a photo studio that belongs to one of the members of the WAG.
Compliments are the act of positive politeness and the implementation of the Javanese Kurmat maxim
since compliments would raise one’s self-esteem and respect.
.
Condolences
One of the common phatic talks found in WAG is condolences. It functions to give sympathy.
R41:
R42:

R43:

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga husnul khatimah, aamiin (Praying Hands)
‘Truly, to Allah we belong and truly, to Him we shall return. May he rest in peace.’
Ndherek bela sungkawa. Semoga almarhum husnul khātimah, dilapangkan kuburnya, diampuni
dosanya, diterima amal ibadahnya. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Āmīn...
‘My deepest sympathy. May he rest in peace, God gives him mercy. May my condolences bring
you comfort, and may my prayers ease the pain of this loss. Amen.’
Aamiin Yaa Mujiibas Saailiin. Teman-teman, terimakasih doanya utk Bapak, jazakillah khair.
‘Amen. My friends, thank you very much for the prayer to my late father.’
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R41 and R42 uttered condolences for R43 when her father passed away. The Praying Hands token
written by R41 in the text symbolized that she sent a prayer for the one who just passed away. The GPP
was achieved since R43 gave a response for the condolences by uttering Amen and thanking her friends
for all the condolences. The phatic talk of condolences is the implementation of Tepa Selira maxim since
it aims to express tolerance and sympathy for bad circumstances.
Supports
Another implementation of the Javanese politeness maxim is the phatic talk of giving supports. The
following virtual text contained supports.
R58:

Alhamdulillah, selamat untuk teman2 yang sdh selesai, barakallah untuk semua.
‘Thank God, congratulations to all friends who had already graduated. May God bless you all.’

R59:

Untuk yang belum lulus semangattt (Strong hand)
semoga segera selesai studinya. Aamiin
Ya Rahman Ya Rahim.
‘For those who haven’t graduated yet, keep your spirits up. Hope you could finish your study
soon. Amen.’

The text was taken from the WAG of the university classmates. R58 congratulated the members
who had already graduated whereas R59 gave support to those who have not accomplished their study.
The strong hand token intensified the support. The phatic talk of giving supports implemented the maxim
of Tepa Selira (Tolerance) and it is a negative politeness strategy.
Jokes
Phatic talk in the form of jokes was also found in the message thread of WAG. The example is provided
as follows.
R33:
R34:
R33:

Burung merpati, burung unta….selamat pagi sugeng bekerja gaess..
‘Pigeon, ostrich….good morning happy working guys.’
Esuk-esuk wis ngudang manuk
‘Early morning…you had already played with a bird.’
Ucul ki mau
‘The bird was escaped.’

The virtual texts were taken from the WAG of university alumni. R33 opened the conversation in
the morning by writing a pun for sending greetings. R34 responded to the greetings by a joke related to
the pun. The GPP was obtained since R33 responded to the joke with another joke. Posting a joke in WAG
is an effort of being friendly or Grapyak that is the expected personality of Javanese women. It was also
the implementation of negative politeness.
CONCLUSION
Phatic talks among Javanese women in virtual communication as well as in face-to-face communication
aim to establish social rapport. The types are greetings, congratulations, compliments, condolences,
supports, and jokes. Greetings were the most frequently found in the data since the function was starting
the conversation. On the contrary, condolences were the least because they must be attached to a specific
condition, e.g. death.
The implementation of politeness maxims in the phatic talks of Javanese women WAG is an
effort in establishing virtual social rapport. The virtual tokens attached to the virtual texts function as an
intensifier to emphasize the intention of the message. The tokens are utilized to express the social bond to
replace the physical gestures. Indeed, the capability in utilizing virtual tokens such as emojis, smileys,
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stickers, and GIF appropriately is part of politeness itself. The improper use of virtual tokens is
considered as Face Threatening Act (FTA) that potentially causes a conflict. The effectiveness of the
virtual tokens to replace physical contact would be a lucrative object for further research on virtual
politeness.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menelisik bagaimana skema kognisi sosial masyarakat dalam merespon
seruan WFH oleh pemerintah secara nasional guna membatasi penyebaran Covid-19. Data dalam
penelitian ini berupa tuturan masyarakat Lombok Timur di 2 kecamatan dengan 29 responden yang
dipilih secara acak. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif dengan penerapan teori Skema Kognisi
Sosial Teun A. Van Djik dalam membaca produksi tuturan masyarakat terhadap seruan WFH.
Pemerolehan data dilakukan dengan wawancara takberstruktur, simak libat catat, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 12 tuturan masuk kategori skema Pristiwa; 10 Tuturan masuk
kategori skema Peran; 5 tuturan masuk kategori skema person dan 2 tuturan masuk dalam kategori
skema diri.
Kata Kunci: Skema, Kognisi Sosial, Tuturan, WFH
PENDAHULUAN
Penerapan Lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diyakini merupakan cara paling
ampuh untuk menekan laju penularan pandemi Corona Virus atau Covid-19. Hal ini dapat kita lihat dalam
berbagai langkah yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu dengan
menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan pada
sektor-sektor tertentun(Thorik, 2020). Langkah ini efektif untuk memutuskan mata rantai penyebaran
virus Corona jika didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ketika
berada di luar rumah (Nasruddin & Haq, 2020). Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang penerapan PSBB dan Karantina Kesehatan (Fauzi, 2020).
Terbitnya peraturan tersebut disebabkan adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran Covid-19 hingga
lintas negara sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,
serta kesejahteraan masyarakat Indonesia (Hasrul, 2020).
Akan tetapi, dalam realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Artinya, seruan Work
From Home (WFH) menjadi bom atom tersendiri bagi semua kalangan, tidak terkecuali bagi para pekerja
kasar yang harus keluar bekerja setiap hari untuk mencukupi kebutuhan hidup. Seruan WFH menjadi
dilematis sebab keadaan yang memaksa mereka untuk tidak bisa tinggal diam dengan seruan WFH
tersebut. Meskipun di saat yang sama pemerintah mengucurkan banyak bantuan seperti BLT Desa,
Prakerja, dll, namun bantuan tersebut belum mampu membuat masyarakat terutama kelas bawah untuk
bekerja dari rumah.
Persoalan tersebut juga tampak jelas di masyarakat Lombok Timur, NTB yaitu Kecamatan
Masbagek dan Kecamatan Aikmel. Kecamatan Aikmel merupakan salah satu kecamatan yang menjadi
lumbung pembawa Virus Covid-19 di NTB melalui jamaah Tablig yang ikut acara di GOA, Sulawesi
Selatan tahun 2020. Seketika juga NTB menjadi zona merah penyebaran Covid 19. Pemkab Lombok
Timur langsung menerapkan PSBB ketat guna memutus penyebaran virus Corona. Selama satu bulan
pemberlakukan WFH tidak lantas membuat masyarakat jera. Masyarakat tetap saja kembali melakukan
aktifitas seperti biasa meskipun Pemkab Lotim telah memberikan sangsi yang tegas bagi masyarakat yang
tidak mematuhi seruan WFH tersebut.
Tidak sedikit kemudian masyarakat dengan santai menafikan seruan tersebut dengan beragam
tuturan yang sifatnya transendental dan keyakinan kultural masyarakat Sasak itu sendiri. Berbagai
argumen dan tuturan saintifik dan metafisik menjadi hal yang baru demi melegalkan aktifitas tidak
berdiam diri di rumah. Pada tahap ini kita melihat bahwa, varian tuturan yang dilontarkan oleh
masyarakat Sasak di Kecamatan Aikmel dan Masbagek ini menjadi contoh bagaimana tuturan tersebut
dikonstruksi dari pemahaman, kesadaran, pengetahuan dan keyakinan meraka dalam merespon realitas
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pandemi dan seruan WFH. Sebagaimana yang dikatakan Van Djik bahwa untuk membongkar makna yang
tersembunyi di balik sebuah tuturan maka dibutuhkan analisis Kognisi Sosial. Asumsi dasar dari kognisi
sosial yaitu tuturan tidak mempunyai makna, akan tetapi makna tersebut diberikan dan dikonstruk oleh
pemakai bahasa itu sendiri (Muttaqin, 2020).
Oleh sebab itu, fenomena atas respon WFH di atas akan diulas dengan pendekatan Kognisi Sosial
Teun Van Djik dengan empat skema yaitu skema Person (Person Scheme), skema diri (self Scheme),
skema peran (role Scheme), dan skema pristiwa (Event Scheme) (Augoustinos, Walker, & Donaghue,
2014).
Penelitian terkait pernah dilakukan oleh Rindam Nasruddin dan Islamul Haq (Nasruddin & Haq,
2020) dengan judul “Pembatasan Sosial Bersekala Besar dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. Pada
kajian ini, Nasruddin fokus pada impact ekonomi yang diterima oleh masyarakat ketika PSBB itu
diterapkan. Peneliti selanjutnya yaitu Ahmad Fauzi (Fauzi, 2020) dengan judul “Implementasi
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”.
Pada kajian ini, Fauzi fokus pada solusi atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap penerapan
PSBB. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zainul Muttaqin (Muttaqin, 2020) dengan judul “Bahasa
Subordinasi Perempuan Sasak”. Peneliti membedah bagaimana perempuan Sasak menerima aspek
marginalisasi melalui tuturan yang dokonsturksi dan dilekatkan padanya tanpa memberikan perlawanan
sama sekali dengan perspektif Kognisi Sosial Van Djik. Selanjutnya Fauziah Mursyid (Mursid, 2013)
meneliti tentang “Analisis Wacana Teun Van Djik dalam Pemberitaan Laporan Utama Majalah Gatra
tentang Seruan Boykot Israel dari New York”. Peneliti fokus pada bagaiman penulis di Majalah Gatra
melakukan konstruksi atas teks serta komposisi skema berita menjadi alasan ketimpangan terhadap seruan
Boikot Produk Israel yang mana berita tersebut dikonstruk dari kognisi sosial penulis dan konteks sosial
yang melatarbelakanginya.
Berdasarkan beberapa riset di atas, letak beda kajian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada
aspek Respon masyarakat terhadap seruan Work From Home yang dilhat dari perspektif wacana kognisis
sosial Teun van Djik. Oleh sebab itu, berangkat dari problem yang dijabarkan di atas maka kajian tentang
sekema kognisi masyarakat Sasak dalam merespon seruan WFH menjadi perlu untuk dilakukan.
METODOLOGI
Pemerolehan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara takberstruktur. Hal ini dilakukan
untuk memperoleh data yang mendalam terkait dengan respon masyarakat terdahap seruan WFH.
Wawancara takbersetruktur memungkin peneliti untuk memperoleh data yang mendalam dan sesuai
dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2008). Teknik penelitian dilakukan dengan sistem simak libat
catat (Sudaryanto, 1993). Teknik simak dilakukan untuk menyimak respon masyarakat atas seruan WFH,
sedangkan libat catat dilakukan guna mencatat respon tuturan masyarakat sambil bertutur. Adapun teori
yang digunakan yaitu teori kognisi sosial Teun Van Djik dengan model skematik yaitu skema diri, sekema
person, skema peran dan skema pristiwa (Eriyanto, 2001).
ANALISIS
Pada bagian ini akan diurai tentang respon seruan Work From Home (WFH) masyarakat Sasak di dua
kecamatan di Lombok Timur yaitu Kecamatan Aikmel dan Masbagek yang ditabulasikan ke dalam empat
skema dalam teori kognisi sosial Teun Van Djik.
1. Skema Diri (Self Scheme)
Data 01.KPR-Aikmel.PG/
- Adoo ndarak korona, aku doang bilang jelo ngurus usaha sugul tama jawa ndarak be
virus ni ya ke neng dokter pasku meriksakno. Pade sugul wah begawean batur, sebab
endek selapuk pegawean beu tegawek leman bale.
Data 02.SM-Masbagek.TP/
- Paranna aku korona gara-gara pait todokku, ndarak pepa maik ku kaken ya ke neng
naken si jari perawat no. Surukne aku dendek sugul begawean, begawean lek bale
wah nengna. adooo ngakalang doang pade padahal ite kena kebakekan.
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Data 01 merupakan tuturan yang diproduksi berdasarkan kesadaran mental, pengetahuan
dan kepercayaan faktual (kepercayaan yang bersumber dari para ahli) petutur yang diperkuat
dengan legitimasi dokter guna mengabaikan respon seruan bekerja dari rumah. Sedangkan pada
data 02 tampak jelas jika petutur memproduksi tuturan berdasarkan kepercayaan dan
pengetahuannya budaya (Sasak) yang sering ditemukan dan dirasakan. Atas dasar inilah
kemudian petutur begitu kekeh jika perasa yang dialaminya tidak ada kaitannya dengan fenomena
indikator virus Corona.
2. Skema Person (Person Scheme)
Data 03.PA-Aikmel.PMA/.
- Aturan pemerintahne kadang luek endekne masuk akal kah. Susah te nyuruk dengan
begawean leman bale lamun dengan no masih berurusan kanca pegawean buruh
kasar.
Data 04.PO-Aikmel.TO/.
- Lamun dengan si jari tukang ojek, buruh lek peken sang sekatne begawean leman
bale sebab ye bagawean lek lapangan dengan.
Data 05.KBM-Aikmel.KB/.
- Sebenarna begawean leman bale marak guru, dosen, pekerja instsansi doang pendak
ya, soalna ndarak semangatna. Si kaso ne dengan saling tatap muka no kah.
Data 06. PM-Masbagek.PG/.
- Surukna ite ngolo-ngolo lek bale, begawekan leman bale sik pemerintah ne, laguk
bantuan sik bengna leman desa no pilen-pilenna dengan sik mauk.
Data 07.PM-Masbagek.PA/.
- Kerja dari rumah neng pemerintah ni, laguk kebutuhan vital masyarakat si
terdampak korona endekne penuhi, tetao bae momot-momot lek bale.
Pada data 03 dan data 04 petutur dengan jelas memproduksi tuturan berdasarkan pada
pengamatan atas peristiwa di lapangan, sebab realitas ketimpangan antara seruan bekerja dari
rumah tidak sejalan. Sedangkan pada data 05 petutur memproduksi tuturan didasarkan pada
pengamatan dan pengetahuan di lapangan yang terjadi pada pekerja kantoran seperti guru ketika
seruan bekerja dari rumah didengungkan pemerintah. Pada data 06 merupakan produksi tuturan
yang berangkat dari kesadaran terhadap peristiwa lapangan dan tindakan yang tidak merata yang
dilakukan oleh pemerintah dalam pendistribusian bantuan Covid 19 kepada masyarakat. Pada
tada 07 merupakan tuturan yang diproduksi berdasarkan kesadaran, pengamatan dan pembacaan
pristiwa yang faktual di lapangan.
3. Skema Peran (Role Scheme)
Data 08.KPR-Aikmel.PBM/.
- Dokter ni kan demenne doang so nyuruk ite begawean leman bale, kerantek ye si
begawean lek dalem ruangan, ne ite si lalo ngampas ja tao bae begawean leman
bale.
Data 09.PA-Aikmel.PKL/.
- Keraktekke pejabatni kan dengan molah, selapukna arak, dakakne ngerep lek bale
setaon tetep genna mangan maik. Ita sik jual kaputan eceran ja endek tao be
begawean leman bale.
Data 10.SM-Masbagek.KB/.
- Wah lekan laek sakit sesakku ne, bawaan lahir, kanso ne paran ite kena korona sik
perawat ne, terus begawean leman bale. Semperakku so yo, ite begawean ngernetin
engkel tetao bale begawean leman bale.
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Data 11.SMAN 1-Aikmel.Guru/.
- Lamun neng dokter sik ahli virus jak, korona ne beu telawan sik imunitas si bagus.
Munta begawean leman bale seke turun imunte seke bcat ite sakit.
Data 12.PO-Aikmel.OJK/.
- Ande te baegawean lek instansi pemerintah marak ya pade sangte demen begawean
leman bale salokte ngupi, laguk ine ite jari ojek tetao bae begawean leman bale.
Data 13.PUM-Masbagek.PTL/.
- Ngumbe angkunte begawean leman bale sementara ite jual tembako gecok lamun
endekne cobak sik dengan langsung.
Data 14.KPR-Aikmel.KTS/.
- Marak ongkat batur-batur sik begawean lek kantor ja, demenan begawean si bedait
langsung sebab bangun emosi dan etos kerja no lebih bagus bandeng begawean
leman bale.
Data 15.SMAN 1-Aikmel.PLJR/.
- Kerengna mis komunikasi lamun te sekolah online, sebab pas genta belajar no
kadang sinyal bermasalah terus endekne jelas ongkat guru si ngajar, apalagi guruna
endekne bagus sikne ngajar, becatte bosen kah.
Data 16.KKM-Masbagek.MHS/.
- Susah doang so dengan te suruk begawean leman bale lamun kebiasaanna
begawaean si langsung.
Pada data 08, 09 dan 12 petutur memproduksi tuturan berdasarkan pada aspek
pengamatan, kesadaran dan pengetahuan tentang komparasi dua pekerjaan yang bertolak
belakang yang tidak mungkin untuk dilakukan penyetaraan insturksi bekerja dari rumah. Pada
data 10 sangat jelas diproduksi berdasarkan kesadaran, pengetahuan dan kepercayaan yang
dialami oleh petutur selama hidupnya, sebab keyakinan akan penyakitnya bukan indikator Corona
sebagaimana prasangka perawat. Pada data 11 merupakan hasil produksi pikiran petutur yang
didasarkan pada pengetahuan faktual (sumber otoritatif) dan kepercayaannya pada virologist.
Pada data 13 merupakan tuturan yang diproduksi berdasarkan kesadaran, pengetahuan budaya
dan bukti pristiwa bahwa bekerja dari rumah dengan tipikal pekerjaan sebagai penjual tembako
lintingan sangat tidak sesuai dengan seruan bekerja dari rumah. Pada data 14 merupakan tuturan
yang produksi berdasarkan pada kepercayaan dan pengetahuan yang otoritatif dari pekerja
kantoran yang merasa jenuh dengan bekerja dari rumah. Pada data 15 tuturan tersebut didasarkan
pada aspek pengetahuan, pengamatan dan kesadaran mental akan dampak belajar dari rumah
yang terasa membosankan. Pada data 16 merupakan tuturan yang diproduksi bersadarkan
pengamatan akan pristiwa dan kepercayaan budaya akan sebuah kebiasaan lama yang susah untuk
diubah.
4. Skema Pristiwa (Event Scheme)
Data 17.KPR-Aikmel.ST/.
- Begawean leman bale, begawean lek luar pada doang. Mun korona ne lakarang
lemante mate ja mate so ite.
Data 18.PUM-Masbagek.PB/
- Endekne berpengaruh lalok himbauan begawean leman bale ne sebab ndarak
kenangna. Ngumbe ngumbe angkunne balak masyarakat lamun wah biasana
begawean lek luar ja genna sugul doang.
Data 19.PGD-Aikmel.NP/
- Begawean leman bale ne salah sopok caran dengan yahudi nyematek prekonomianta
ne. demenye gitak ite lapar terus pada besual gara-gara mele meta mangan.
Data 20.TAM-Masbagek.PS/.
- Seruan begawean leman bale ne kan hanya seruan, endekna mutlak harus te
begawean leman bale.
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Data 21.BM-Aikmel.TB/.
- Ndarak kenangna begawean leman bale ne sebab untuk satu program tertentu no
harus doang te betatap muka malik sikna.
Data 22.KPR-Aikmel.PCHP/.
- Si te untungan leman begawean leman bale ne kan dengan si begawean lek kantor,
lamun dengan si begawean lek rurung marak tukang parkir, ojek ino kan ndarak
untungne seruan ni.
Data 23.PUM-Masbagek.PS/.
- Ngumbe ya lamun begawean leman bale ne ye asing masi, sebab endekne
kebiasaante jari masi kaku kah.
Data 24.SMAN1-Aikmel.Guru/.
- Bagus so ketika pemerintah nyuruk begawean leman bale, laguk kan pemerintah
endah harus dong ne sadek masyarakat solusi si sepadan leman seruan ni sebab
resiko tipak perekonomian masyarakat no nyata dampakna.
Data 25.KPR-Aikmel.PK/.
- Apa nengte ah, sejak teberlakuang begawean leman bale atau dengan endek kanggo
sugul bale lamun endek penting no berpengaruh tipak pemasukan toko, jari resiko na
luek pekerja si resign te sebab endekte mampu bayar gajina.
Data 26.APTK-Masbagek.APTKER/.
- Alurang bae pemerintahne nyuruk begawean leman bale, kan ya ja karengna nyuruk
doang. Ite endah lamunte mele so kan.
Data 27.POMB-Aikmel.PGNDRA/.
- Sang wah pikirangna so sik pemerintah endah ampokne suruk ite pade bagawean
leman bale kah. Masak ke genna ancurang masyarakatna mesak.
Data 28.SMAN1-Aikmel.Guru/
- Munte pikir-pikir tetu so kah anjuran begawean leman bale no, kan memang tugas
pemerintah ino jagak masyarakat anten endakne pade kena virus ne. Laguk
pemerintah endah harus paham so kah, lamun arak batur si endekna tao begawean
leman bale marak lek bangket atau lek peken.
Data 29.KCM-Masbagek.HK/.
- Embe ja melene wah pemerintah ne kah. Sokta wah matik. Munna suruk ite
begawean leman bale je begawean apa si beu te gawek leman bale so, lamun
endekne bau lalok je be kanggo so te begawean lek luar. Kondisional kah.
Pada data 17 tuturan tersebut diproduksi berdasarkan pengetahuan terhadap kepercayaan
yang kuat pada aspek budaya dan keagamaan. Pada data 18 diproduksi berdasarkan pengamatan,
persepi dan peristiwa lapangan yang notaben berpola sama. Pada data 19 merupakan tuturan yang
diproduksi berdasarkan pengamatan ruang dan waktu serta pengetahuan yang bersumber dari
informasi yang valid terhadap fenomena virus Corona yang mengakibatkan seruan bekerja dari
rumah. Pada data 20 diproduksi berdasarkan pengamatan dan persepsi akan fenomena seruan
yang memiliki dualisme impact. Pada data 21 diproduksi berdasarkan kesadaran mental dan
pengalaman petutur akan fenomena cara kerja baru. Pada data 22 diproduksi berdasarkan
kesadaran mental dan pengetahuan petutur akan dampak nyata dari seruan bekerja dari rumah.
Pada data 23 diproduksi berdasarkan kepercayaan dan kesadaran untuk melegitimasi sebuah
kebiasaan lama. Pada data 24 didasarkan pada pengamatan, pengalaman dan konstruksi
pengetahuan yang faktual akan risiko dari sebuah seruan bekerja dari rumah. Pada data 25
diproduksi berdasarkan pengalaman, pengamatan dan kesadaran mental akan dampak nyata dari
sebuah seruan WFH terhadap perekonomian yang berujuang pada pemberhentian pekerja. Pada
data 26 didasarkan pada pandangan dan persepsi tentang sejauhmana batasan serta dampak dari
sebuah seruan. Pada data 27, 28 dan 29 diproduksi berdasarkan pada pengamatan, kesadaran
mental yang kuat dan pengetahuan yang faktual yang bersumber dari wawasan petutur akan
seruan pemerintah untuk bekerja dari rumah.
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KESIMPULAN
Skema kognisi sosial terhadap seruan Work From Home (WFH) masyarakat Sasak memiliki respon yang
variatif dan didominasi oleh respon yang didasarkan pada pengalaman, pengamatan peristiwa, kesadaran
mental dan pengetahuan faktual berdasarkan keyakinan kultural masyarakat Sasak dan pengetahuan
faktual yang diperoleh dari informasi melalui media. Selain itu penggunaan model long term memory
lebih banyak didgunakan sebagai konstruksi dasar dalam memproduksi tuturan dibanding penggunaan
short term memory dalam modul skema kognisi sosial Teun van Dijk. Pada tahap ini skema pristiwa
menjadi skema yang cukup dominan diproduksi masyarakat Sasak di Kecamatan Aikmel dan Masbagek
dengan jumlah 12 tuturan, skema peran 10 tuturan, skema person 5 tuturan, skema diri 2 tuturan.
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