KATA DALAM BERBAGAI DOMAIN
Kumpulan Karangan Tersebar

K eanekarag aman Haya ti |i

Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang
Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.
1.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau
memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

2.

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran
hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (Iima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

ii| K e a n e k a r a g a m a n H a y a t i

KATA DALAM BERBAGAI DOMAIN
Kumpulan Karangan Tersebar

Penerbit
LPPM Universitas Bung Hatta
2020
K e a n e k a r a g a m a n H a y a t i | iii

Judul

:

KATA DALAM BERBAGAI DOMAIN
Kumpulan Karangan Tersebar

Penulis

:

DR. Yusrita Yanti

Sampul : DR. Yusrita Yanti
Perwajahan: LPPM Universitas Bung Hatta
Diterbitkan oleh LPPM Universitas Bung Hatta Mei 2020
Alamat Penerbit:
Badan Penerbit Universitas Bung Hatta

LPPM Universitas Bung Hatta Gedung Rektorat Lt.III
(LPPM) Universitas Bung Hatta
Jl. Sumatra Ulak Karang Padang, Sumbar, Indonesia
Telp.(0751) 7051678 Ext.323, Fax. (0751) 7055475
e-mail: lppm_bunghatta@yahoo.co.id
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit
Isi diluar tanggung jawab percetakan
Cetakan Pertama : Mei 2020

DR. Yusrita Yanti
Kata Dalam Berbagai Domain_Kumpulan Karangan Tersebar,
Oleh: DR. Yusrita Yanti, Padang : LPPM Universitas Bung
Hatta, Mei 2020.
136 Hlm + viii ; 18,2 cm
ISBN 978-623-93573-1-3

iv| K e a n e k a r a g a m a n H a y a t i

KATA PENGANTAR

K

ata Dalam Berbagai Domain merupakan buku kumpulan karangan
tersebar penulis yang disajikan dalam berbagai pertemuan ilmiah di
bidang ilmu linguistik. Karangan ini berisikan konsep-konsep teoretis
dan hasil penelitian penulis terhadap penggunaan bahasa dalam domain

atau ranah penggunaannya, seperti ranah pendidikan, ranah pekerjaan, dan ranah
pertemanan. Dalam berbagai ranah ini akan terjadi variasi bentuk bahasa yang
digunakan. Variasi bahasa ini terjadi karena pengaruh sejumlah factor sosial yang
mempengaruhi seseorang ketika bertutur atau berkomunikasi, siapa dan kepada
siapa berbicara, dimana dan topik apa yang sedang dibicarakan, dan apa tujuannya,
apakah

hanya

sekedar

menyampaikan

informasi

atau

juga

sekaligus

mengekspresikan rasa atau emosi.
Kumpulan karangan tersebar dalam buku ini diharapkan mampu membuka
cakrawala pemikiran bahwa bahasa itu dipelajari bukanlah dari segi makna dan
strukturnya saja. Bahasa dapat dikaji lebih menarik dan mendalam dari berbagai
sudut pandang ilmu linguistik, seperti sosio-pragmatik dan analisiss wacana.
Variasi bahasa itu lahir karena penutur dan petutur berasal dari berbagai latar
belakang budaya yang berbeda serta tujuan komunikasi yang berbeda. Bahasa tidak
akan dikatakan “rusak” jika sesuai dengan konteks dan penggunaannya yang tepat.
Topik yang dbicarakan bisa sama tapi akan berbeda pilihan kata yang digunakan
begitu juga cara penyampaiaannya bergantung pada situasi formal atau informal
(santai). Bahasa itu dinamis tumbuh berkembang dan akan menarik diteliti dari
berbagai sudut pandang multidisiplin ilmu. Semoga kumpulan karangan ini menjadi
inspirasi untuk melebarkan lahan penelitian linguistik, khususnya di bidang
penggunaan kata dalam masyarakat (language use in society) berdasarkan konteks.
Selamat membaca !
Padang, Mei 2020

Yusrita Yanti
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VARIASI BAHASA SMS1
Abstract
Variety is sociolinguistic term referring to language in context. It is a broad
term which includes different accents, different linguistic styles, different
dialects and even different languages which contrast with each other for
social reasons, (Holmes, 2001). This article deals with variety that exist in
short message service (SMS) in terms of forming words that has been
created by people who used hand phone to communicate each other in
expressing their feeling and/or giving information. There are several forms
of words created by using certain symbols referring to cardinal numbers,
musical sound, abbreviation of consonants, etc. Temporally speaking, such
words are created because of the limitation of space in the hand phone,
social factor influence, and people creativity in having daily
communication.
1. Pendahuluan
Makalah ini merupakan hasil pengamatan dan analisis sederhana penulis
terhadap bahasa informal yang digunakan oleh sejumlah pemakai hand phone (HP)
yang mengirim pesan lewat short message service (SMS). Bahasa yang diciptakan
dalam sms berbeda dari bahasa standar, kosa katanya tampak aneh dan hanya
orang-orang tertentu yang bisa memahami maknanya.
Dalam kajian sosiolingistik, pilihan kata yang digunakan seseorang dalam
berkomunikasi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, siapa dan
kepada siapa dia berbicara, topik yang dibicarakan, tempat berbicara, apakah
situasinya formal atau informal, dan fungsi atau kenapa dia berbicara. Dalam situasi
formal orang yang berbicara akan menggunakan bahasa standar sedangkan pada
situasi informal orang akan menggunakan bahasa nonstandar atau ragam santai,
(baca Holmes, 1992 dan 2001).
Saat ini, bila dicermati komunikasi diantara kalangan anak muda bahkan
sejumlah orang dewasa, mereka cenderung menggunakan ragam santai yang lebih
dikenal dengan “bahasa gaul”. Menurut Fromkin dan Rodman (1988) hal ini biasa
terjadi dalam situasi informal dan beberapa kesempatan dimana orang cenderung
1

Makalah ini merupakan hasil revisi dari makalah yang berjudul “Utak-atik Bahasa Gaul di
dalam Short Message Service (SMS) yang telah disajikan pada seminar bulanan MLI cabang
Universitas Bung Hatta pada tanggal 8 Maret 2003. Terima kasih buat orang-orang terdekat dan
terkasih (Dewi, Yetty M., mbak Cis, Uni Djan, Nola, Dimas, dll) yang telah mengirimkan
smsnya untuk dianalisis.

Variasi Bahasa SMS |1

menciptakan kosa kata baru yang disebut dengan slang words, misalnya “pig”
(babi) dan “fuzz” (rambut halus) yang bermakna polisi (policeman), grass (rumput)
dan pot bermakna marijuana. Dalam karya sastra juga banyak sekali ditemukan
slang words, misalnya dalam karya Shakespeare, ungkapan beat it berarti “scram”
(pergi atau enyah dari sini).
Fenomena tersebut juga terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi beberapa
waktu yang lalu, sekitar tahun 1970-an, bahasa prokem sering digunakan oleh anakanak muda di Jakarta dan menyebar ke daerah-daerah lain, misalnya kata nyokap
(ibu) dan bokap (bapak), dan sebagainya. Sekarang bahasa prokem tsb. sudah
jarang kita dengar, sekarang yang marak dikenal istilahnya adalah “bahasa gaul”.
Sebagai contoh, kita sering mendengar ucapan “Titi DJ, ya?” Ujaran ini terlontar
ketika mau bepergian. Dan, orang yang mendengar mungkin bingung dengan
merespon “Apaan tuh” atau “Dimana ada (penyanyi) Titi DJ?”, tentu saja yang
melontarkan kata itu tersenyum karena yang dimaksud adalah “Hati-hati di jalan”.
Berikut ini, penulis mencoba mengutak-atik bahasa yang ada dalam smsyang menurut penulis menarik ditinjau dari segi linguistik, kenapa dan bagaimana
pembentukan katanya.
2. Pemakaian Bahasa Gaul
Ditempat-tempat tertentu, bahasa seperti contoh di atas sudah akrab sekali
bagi sekelompok orang, seperti kaum remaja, kaum profesional muda yang
nonkrong di kafe, bahkan para pendidik, dan orang kantoran sudah mengenal kata
Titi DJ. Bagi mereka, bahasa yang diciptakan dengan mengacu kepada hal-hal
tertentu disebut dengan bahasa gaul, karena bahasa tersebut digunakan pada ranah
pergaulan. Bahasa gaul ini sudah marak digunakan tidak saja oleh kaum muda tapi
juga dewasa, di kafe, di kantor, waktu chatting di internet dan pesan yang dikirim
lewat SMS. Bila diamati bahasa gaul ala internet dan SMS banyak menggunakan
simbol-simbol tertentu, singkatan, dan pelesapan baik bahasa Inggris maupun
bahasa Indonesia, seperti ic (I see), brb (be right back), btw (by the way), cu (see
you), mo (mau), ce (cewe), co (cowo), dsb.
Menurut pengamatan penulis, bahasa gaul yang digunakan dalam
kehidupan sehari-hari tersebut memang kelihatannya aneh, namun begitu akrab
kesannya. Lalu, kenapa bahasa itu terbentuk dan sering digunakan orang untuk
berkomunikasi dan jauh berbeda dari bahasa sehari-hari yang kita gunakan? Kalau
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kita simak, juga dari referensi yang penulis baca, konon kabarnya, bahasa ini
berasal dari kafe dimana orang-orang muda bergaul dan berkumpul. Kelompok
kaum muda tersebut menyebutnya dengan “bahasa gaul” yang tentu saja kosa
katanya tidak terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bagi orang
yang tidak suka nongkrong di kafe atau berkumpul dengan kelompok muda itu,
atau yang tidak menggunakan HP tentu akan bingung dan tidak mengerti makna
pembicaraan tersebut.
Banyak alasan kenapa mereka menggunakan bahasa gaul itu, diantaranya
kesannya santai, terbatasnya spasi yang tersedia dalam HP, singkat, cepat, akrab
dan tidak kaku. Contoh lain dari bahasa gaul, doi (dia), ulam (malu), rotom (motor).
Secara morfologis terlihat bahwa pembentukan kata-kata tersebut bisa dengan
bermacam-macam cara, ada yang di balik, ada kata sisipan, pelesapan,
penyingkatan, seperti yang tampak pada kata “sutra” (sudah rapatnya ya..).
Pembentukan kata itu juga bisa dengan menggunakan nama orang-orang terkenal
dengan menginterpretasikan makna yang melekat dengan nama tsb, seperti “Deddy
Dores” (dengan diiringi doa restu). Berikut ini akan dipaparkan proses
pembentukan tsb. secara ringkas.
3. Variasi Pembentukan Kata
Dari sejumlah data yang sempat penulis kumpulkan, tampak beberapa cara
yang bervariasi dalam pembentukan kata tersebut. Perhatikan beberapa contoh
berikut ini (contoh-contoh tidak disunting).
(1) TQ smc 4 ur msg. In ur bsy tm pls tk cr of ur hlt.. I ll bck 2 Pdg
on sndy bt I hv nt dcide d flgt yt, hw abt u?
„Thank you for your message. In your busy time please take care
of your health. I will be back to Padang on Sunday, but I have
not *decide the flight yet, hw about you?
(2)

I jst wtch’ tv. Congr 2 ur scs 2 fns d art, it ll b intrst’. I m w8’ 2
rd it.
„I just watching tv. Congratulation to your success to finish the
article, it will be interesting. I am waiting to read it‟

Pada contoh (1) T merupakan singkatan dari „thank‟ dan Q mengacu kepada
pelafalan huruf q [kyu]; smc adalah si ngkatan so much; msg „message‟; ur „your‟
(u  [yu], bsy [bi zi], tm „time‟, pls „please‟, tk „take‟ cr „care‟; ll „will‟, 2 [tu],
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Pdg „Padang‟, hv „have‟; nt „not‟ dcide [di]cide; d „the‟ [de]; flgt „flight‟; yt „yet‟;
hw „how; abt „about‟; u „you‟ [yu]. Lebih lanjut, bisa kita lihat contoh (2) dimana
kata just disingkat dengan jst; watch dengan wtch, congratulation dengan congr, to
dengan menggunakan angka 2 karena pelafalan angka 2 dan to dalam bahasa
Inggris sama, [tu]; sedangkan d singkatan dari artikel the yang mengacu kepada
pelafalan dalam bahasa Indonesia [de] yang hampir sama dengan bahasa Inggris
[e], singkatan b, mengacu kepada [be], dan ll, m mengacu kepada will dan am;
sedangkan w8‟ (waiting) terbentuk dengan acuan kepada pelafalan huruf w [we]
dan angka 8 [eit] serta „ [ing].
Pada contoh (3) dan (4) terlihat penggunakan not lagu 2 (re) dalam kata
2ply „reply‟ dan 3 (mi) untuk me [mi], sedangkan untuk kata are kadang-kadang
digunakan [a] atau r [ar], lihat contoh (5) dan (6);
(3)
„

TQ smc 4 d 2ply. Btw, h a u?
Thank you so much for the reply. By the way, how are you?‟

(4)
„

Ok, 3 2, C U 2mrw.
Ok, me too. See you tomorrow‟

(5)
„

Gd dy, hw r u? hv u tkn ur lnch?
Good day, how are you? Have you taken your lunch?

(6)

Hi, hw a u? lng tm I dnt hr abt u. whr hv u bn?
„ Hi, how are you? Long time I don‟t hear about you.
Where have you been?‟

Dan, pada contoh (7) kata birthday disingkat b‟day dengan melesapkan
beberapa huruf irth dan penggunaan„. Dari data yang ada, proses pembentukan
kata-kata didalam sms menggunakan singkatan konsonan atau pelesapan hurufhuruf vokal (a, e, i, o, u) seperti tkn „taken‟, ur „your‟, u „your‟, hrvest „harvest‟, lov
„love‟, w „with‟, dan fmly „family.
(7)

Happy B’day, Hope ur days are crisp and sunny, en a future
that looks bright en rosy. Hope u hrvest lots of lov w fmly.
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Sama halnya dengan bahasa Indonesia, bila diperhatikan kata-kata yang
terbentuk juga sebagai akibat penyingkatan atau pelesapan beberapa huruf.
Perhatikan contoh-contoh berikut:
(8) Hati yang TERANG akan senantiasa b’ada dalam suasana
DAMAI & mdamaikan, TENANG & mnenangkan,
TENTRAM & menentramkan, SLMT THN BARU 1
MUHARRAM 1424H.
Pada contoh (8) huruf er diganti „ pada kata b‟ada, dan huruf en, e, dan e pada kata
mendamaikan, menenangkan, dan mnenteramkan. Namun, berbeda dengan contoh
(9) pasti kita merasa bingung membacanya kalau tidak ada kalimat penjelasan,
bahwa tulisan itu dibaca dengan membalikkan HP baru dimengerti, Nah di sini kita
melihat bahwa n kalau dibalik menjadi u dan w menjadi huruf m, jadi kata-kata
tersebut adalah I miss u, mss u, danseterusnya.
(9)

n ss!w ! n ss!w ! n ss!w ! n ss!w ! n ss!w ! n ss!w ! n ss!w ! n ss!w
! n ss!w ! u ss!w
Bingung ya? Makanya klo skolah yang pinter..Hpnya dibalik
donk!
Kaciaan deh loe..

Sedangkan pada contoh (10) terlihat campur kode, penggunaan bahasa
Indonesia dan Inggris, adanya kata honey, diconform, pointer, excuse, so sorry
darling. Pada kata diconform terlihat ada interferensi bentuk pasif bahasa Indonesia
yang digunakan yaitu dengan penggunaan awalan di alih-alih bentuk pasif bahasa
Inggris (be+V-ed), yakni be conformed.
(10) Jangan takut pengulangan topik honey, bisa diconform aja
pointer, excuse, so sorry darling.
Beberapa contoh lain, terlihat juga penggunaan bahasa standar (11-13),
walau kata mohon disingkat menjadi mhn, hal ini tercipta karena hubungan
sipenutur dan petutur tidak akrab dan jarak sosial yang berbeda, antara mahasiswa
dan dosen, sesama kolega, juga topik dan tujuan pesan serta situasi yang dianggap
formal. Dan, contoh (14) penggunaan bahasa Inggris standar tapi diakhiri dengan
…muaaah.. ini menunjukkan keakraban si pengirim pesan (penutur) dan penerima
pesan (petutur).
(11) Siap Bu. Aku tunggu undangannya, ya?
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(12) Seputih kapas, Sebening embun dengan memohon ridho
ALLAH..kita putihkan serta beningkan hati, dalam menyambut
bulan
Suci
Ramadhan,
mhn
maaf
lahir
&
batin.
(13) Selamat pagi bu, kapan kami bisa konsultasi?
(14) The beauty of life does not depend on how happy you are, but on
how happy others can be because of you! AND YOU MAKE
ME HAPPY muuaah…..
Pada contoh (15) juga tampak huruf s pada kata this ditukar dengan z
karena dari segi fonetik pelafalan this adalah [iz], berbeda dengan kata just yang
juga ditukar dengan z (juz), asumsi penulis ini timbul karena ingin kelihatan
seirama; sedangkan pada contoh (16) kata-kata dibentuk dengan deletions
(pelesapan) huruf-huruf, ini terjadi bisa saja karena spasi yang tersedia dalam HP
terbatas.
(15) open it! Thiz SPECIAL GIFT is full of LOVE n I give it juz for
my SPECIAL
MOM in thiz SPECIAL DAY. Happy ValeNtiNe MoM…
(16) Whr thr is a pain. I wsh u peace&mercy. Whr thr is selfdoubting. I wsh u a
renewed cnfnce in ur ability 2 work thru them. Whr thr is
tiredness, or exhaustion.
I wsh u understndng, patience, n renewed strength, whr thr is
fear, I wsh u lov,
and courage, „H‟PY VALNTN‟
4. Penutup
Dari sejumlah contoh tersebut di atas, ternyata pembentukan kata-kata gaul,
khususnya dalam SMS, disebabkan oleh pengaruh banyak faktor, diantaranya spasi
yang tersedia terbatas, hubungan si penutur dan petutur, topik pembicaraan, apa
hanya untuk sekedar jokes, renungan, ucapan selamat, ungkapan kasih sayang,
perhatian, dsb. Pilihan kata yang digunakan bervariasi sesuai topik dan situasi yang
ada, ditambah dengan mempertimbangkan jarak dan status sosial, akrab tidaknya
sipenutur dan petuturnya, pilihan kata dan ragam bahasa yang digunakan bisa
formal maupun informal. Kemudian, bisa dikatakan bahasa tersebut punya daya
seni dan kreatif, ini tampak pada pembentukan sejumlah kata yang mengacu kepada
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not lagu (1 „do‟, 2 „re‟, 3 „mi‟), pelesapan huruf vokal, singkatan huruf konsonan,
penggunaan simbol-simbol, memutarbalikkan huruf-huruf, menggunakan angka
numeral 2 (two) dengan acuan untuk/kepada (to), dan kata juga (too) karena dalam
bahasa Inggris lafalnya sama, [tu].
Jika dihubungkan fenomena ini dengan penampilan kaum muda, kita bisa
melihat dari pakaian mereka yang aneh-aneh, sehingga bahasapun diciptakan anehaneh, itulah kreativitas mereka. Penggunaan bahasa gaul ini hanya terjadi pada
kelompok-kelompok tertentu. Berkembangnya bahasa gaul ini mungkin sebagai
akibat dari sekelompok kalangan muda yang anti kemapanan. Kelompok yang
tidak puas terhadap cara berbahasa sehari-hari sehingga terciptalah bahasa baru ala
mereka.
Bahasa gaul hanyalah sebagai penunjuk identitas diri dan dipakai dalam
ranah (domain) sesama teman gaul atau kelompok tertentu. Bahasa ini berkembang
dari satu orang ke yang lain, ditiru dan berkembang lalu timbullah bahasa gaul
diantara mereka. Oleh karena itu, munculnya bahasa gaul dalam pergaulan
masyarakat sehari-hari, tidak perlu dikuatirkan akan merusak bahasa Indonesia
karena bahasa tersebut akan hilang sendirinya seiring pertukaran zaman.
Munculnya bahasa gaul ini merupakan kreativitas berbahasa kalangan muda dan
dewasa pada situasi tertentu yang justru memperkaya ranah penelitian bahasa.
***
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ANALISIS MAKSIM PUJIAN DAN KERENDAHAN HATI
DI DALAM SMS IDUL FITRI
Abstract
Variety is sociolinguistic term referring to language in context. It is a broad
term which includes different accents, different linguistic styles, different
dialects and even different languages which contrast with each other for
social reasons. This article deals with variety that exist in short message
service (SMS) in terms of varieties in expressing forgiveness that has been
created by people who used hand phone to communicate each other in
expressing their feeling and/or giving information. There are several forms
of words created by using certain symbols referring to cardinal numbers,
musical sound, abbreviation of consonants, etc. Temporally speaking, such
words are created because of the limitation of space in the hand phone,
social factor influence, and people creativity in having daily
communication.
1. Pendahuluan
Short Message Service (SMS) merupakan sebuah dinas pelayanan yang
dilaksanakan dengan sebuah Hand Phone (telpon genggam) untuk mengirim atau
menerima pesan-pesan pendek. Fasilitas ini telah memudahkan masyarakat untuk
berkomunikasi dalam urusan bisnis, sosial, dan pribadi. Budaya SMS ini sudah
semakin marak digunakan oleh masyarakat sehingga dapat berdampak positif dan
negatif bagi masyarakat tersebut baik dari segi perilaku maupun dari segi
perkembangan linguistik. Kebebasan masyarakat berekspresi melahirkan berbagai
bentuk kata atau bahasa gaya SMS yang cenderung terdiri dari singkatan hurufhuruf konsonan tanpa vokal dan gabungan berbagai simbol yang mengacu kepada
makna tertentu, (Yanti, Yusrita. 2003). Pada makalah ini, penulis tidak akan
memaparkan bagaimana pembentukan bahasa SMS, tapi akan memerikan
bagaimana maksim sopan santun yang di formulasikan oleh Leech, G. (1983)
direalisasikan.
Menurut Leech, G. ada enam maksim yang berkaitan dengan perilaku
sopan, semua maksim tersebut menganjurkan agar kita mengungkapkan keyakinan-
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keyakinan yang sopan dan bukan yang tidak sopan. Misalnya, dalam
menyampaikan permintaan maaf, di sini dua maksim akan bekerja yaitu pasangan
maksim pujian dan kerendahan hati. Maksim pujian (approbation maxim)
menghendaki si penutur (n) mengecam orang lain sesedikit mungkin dan memuji
orang lain (t) sebanyak mungkin; sedangkan maksim kerendahan hati (modesty
maxim) menginginkan agar n memuji diri sendiri sesedikit mungkin dan
mengecam diri sendiri sebanyak mungkin. Dalam suasana hari raya Idul Fithri,
orang-orang-khususnya muslim- yang menggunakan telepon genggam akan
mengirim SMS untuk minta maaf kepada keluarga, karib kerabat, kolega, dan
relasi.
Dari data yang terkumpul sebanyak 212 sms, ditemukan berbagai macam
bentuk permintaan maaf yang diungkapkan, misalnya dalam bentuk pantun,
pernyataan, dan penggunaan majas. Variasi bentuk ungkapan maaf tersebut itu ada
yang mematuhi dan ada yang melanggar maksim pujian dan kerendahan hati yang
diformulakan oleh Leech, G. Sehubungan dengan itu, pada makalah ini akan
dijabarkan secara ringkas berbagai bentuk ungkapan maaf lahir batin versi sms dan
variasi kata yang memarkahi turunnya peringkat kesopanan n dalam bertutur maaf
kepada t.
2. Variasi SMS Idul Fithri
Pilihan kata seseorang dalam berkomunikasi akan dipengaruhi oleh
beberapa faktor sosial diantaranya, siapa yang berbicara dan kepada siapa dia
berbicara, topik apa yang dibicarakan, tempat ia bicara, apakah situasinya formal
atau informal, kemudian fungsi atau kenapa dia bicara. Dalam situasi formal orang
yang berbicara akan menggunakan bahasa baku, sedangkan pada situasi tidak
formal akan digunakan bahasa tidak baku atau ragam santai, (baca Holmes, J. 1992
dan 2001). Contoh:
(1)

Yth. Ibu Yusrita, Selamat hari Raya Idul Fithri 1425 H, Mohon
Maaf Lahir dan Bathin.

(2)

Selamat Idul Fithri, mohon maaf lahir & batin. Salam hangat.

(3)

Celamat idul fithri ye..mhn maap lahir batin..aye banyak saleh
nie..
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(4)

Balam lalu barabah Mandi, Barabah Mandi ka Muaro, Muaro
Tampek Urg Basampan, Slm lalu Sambah kumbali Sairing
Dtgnyo Hari Rayo 1425 H. Rilo jo maaf Ambo pintokan.

(5)

Talantuang dek kanaiak, talendo dek katurun, talompek kato nan
ndak elok, tagigik lidah dek mangecek. Kini hari rayo idul fitri
alah tibo, marilah kito saliang memaafkan.

(6)

Cantik sungguh kain pelekat, dipakai org pergi kepekan, krn
puasa sudah lewat, salah dan silaf mohon dimaafkan,
“SELAMAT IDUL FITRI 1425 H”

Pada contoh (1) terlihat penggunaan kata „Yth‟ menandakan bentuk formal yang
mengimplikasikan pertimbangan jarak sosial dan status sosial, antara mahasiswa
sebagai pengirim pesan (n) dan dosen sebagai penerima pesan (t), dan bahasa yang
digunakan, bahasa Indonesia baku. Kemudian pada contoh (2) ungkapan „salam
hangat‟ mencerminkan hubungan akrab antara n dan t, dan penggunaan kata ini
biasanya terjadi pada ranah persahabatan (friendship domain). Seterusnya, pada
contoh (3), penggunaan kata „celamat, ye.., mhn maap, aye, saleh, dan nie..‟
merupakan kata-kata yang tidak baku dan biasa digunakan dalam ranah teman dan
situasi santai.
Bahasa sms yang bervariasi (contoh 7-11) disebabkan oleh beberapa hal
diantaranya (i) spasi yang tersedia terbatas, sehingga kata yang terbetuk banyak
berupa singkatan dan pelesapan huruf (7-8) yang digarisbawahi; (ii) latar belakang
pengirim dan penerima sms, misalnya orang Minangkabau akan menggunakan
bahasa daerah Minangkabau (9-10); dan (iii) pembentukan kata yang „ngegaul‟ bagi
anak-anak muda yang penuh daya kreativitas (11a); dan (iv) faktor lain seperti
jarak n dan t berjauhan, mereka tidak bertatap muka secara langsung, sehingga bisa
lebih bergaya dan expresif. Perhatikan beberapa contoh berikut.
(7)

B‟kumandang takbir kemenangan sbg tanda ramadhan tcinta
meninggalkan kita semua.
Taqabbalallahu Minna Wamingkum smg amal ibadah kt ditrm
Allah SWT. Amin.
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(8)

Cantik sungguh kain pelekat, dipakai org pergi kepekan, krn
puasa sudah lewat, salah dan silaf mohon dimaafkan,
“SELAMAT IDUL FITRI 1425 H”

(9)

Balam lalu barabah Mandi, Barabah Mandi ka Muaro, Muaro
Tampek Urg Basampan, Slm lalu Sambah kumbali Sairing
Dtgnyo Hari Rayo 1425 H. Rilo jo maaf Ambo pintokan.

(10) Talantuang dek kanaiak, talendo dek katurun, talompek kato nan
ndak elok, tagigik lidah dek mangecek. Kini hari rayo idul fitri
alah tibo, marilah kito saliang memaafkan.
(11) Klo maAf iTu aDa di LaNgiT,bEri aKu saYap utk
mErAih..tp‟maaf‟ itU AdA Di hATi,jdbEriKan tAnGanMu uTk
qTa sLg bJaBatAn & bMaaF”aN,,maaFin La
yaa..(^_^)
3. Maksim Pujian dan Kerendahan Hati
Dari sms ucapan selamat hari raya idul fithri, ucapan maaf dilontarkan
dengan berbagai cara. Dari cara tersebut terlihat ada yang mematuhi maksim pujian
dan kerendahan hati yang didefinisikan Leech dan ada yang melanggar. Dari data
yang ada terlihat pelanggaran tersebut menyebabkan turunnya skala kesopanan n
dalam mengungkapkan rasa maaf. Berikut ini akan dijabarkan sejumlah contoh sms
yang mematuhi dan yang tidak.
3.1 Maksim Pujian
Menurut Leech, G.(1993) “Kecamlah orang lain sesedikit mungkin, Pujilah
orang lain sebanyak mungkin”. Selanjutnya ia mengatakan bahwa maksim ini dapat
diberi nama lain yang kurang baik, yakni „Maksim Rayuan‟ tapi istilah rayuan
punya negatif sense biasanya digunakan untuk pujian yang tidak tulus. Pada
maksim ini aspek negatifnya yang lebih penting, yaitu, „jangan mengatakan hal-hal
yang tidak menyenangkan mengenai orang lain, terutama mengenai t.‟ Oleh karena
itu Leech berpendapat bahwa menurut maksim pujian, sebuah pujian seperti “What
a marvellous meal you cooked! (Masakanmu enak sekali!) sangat dihargai,
sedangkan ucapan seperti What an owful meal you cooked! (masakanmu sama
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sekali tidak enak!) tidak akan dihargai, bahkan hal ini akan dapat merusak
hubungan baik antara n dan t dalam berkehidupan.
Jika dihubungkan pendapat Leech ini dengan ungkapan maaf yang
disampaikan melalui sms, dapat dikatakan bahwa orang akan senang dan skala
kesopanan akan tinggi jika ungkapan maaf diikuti dengan kata-kata pujian terlebih
dahulu dan mengecam diri kita sebanyak mungkin baru dilontarkan ucapan maaf.
Beberapa contoh:
(12) Tiada pemberian yg terindah selain maaf & tiada perbuatan yg
termulia selain „memaafkan‟. MET IDUL FITRI 1425 H,
MINAL AIDIN WALFAIZIN, MAAF LAHIR & BATHIN.
(13) embun menetes suci pagi, angin meniup dedaun. Lebaran datang
tandanya daun bergoyang. Selamat pagi suci hati kita awali hari
dg hati fitri. Maaf lahir batin.
Pada contoh (12) ungkapan „pemberian yang terindah‟ dan „perbuatan yang
termulia‟ merupakan pemarkah pujian yang dilontarkan n kepada t, yang
menyiratkan bahwa „maaf‟ lebih berharga dari pada uang, emas, dsb. Dan, pada
contoh (13) tampak pengunaan kata sapa „suci hati‟ yang dianggap sebagai
panggilan yang terindah yang penuh makna yang dapat membuat hati t senang dan
berbunga ketika membaca sms tersebut. Seperti yang dikatakan Hamilton, G.
(1991) “The power of a single word is incredible” artinya kekuatan satu kata sangat
menakjubkan bahkan dalam dunia bisnis penggunaan kata yang tepat untuk tujuan
tertentu sangat memberikan dampak positif. Oleh karena itu pilihan kata dapat
berdampak positif maupun negatif.
3.2 Maksim Kerendahan Hati
Untuk maksim ini, Leech menyarankan “(a) Pujilah diri sendiri sesedikit
mungkin [(b) Kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin]. Perhatikan contoh berikut.
(14) Tersilap bicara, terlanjur laku, tersinggung diri karenanya, satu
harapan mohon dimaafkan.
(15) Sikap dan tingkah yg tak berkenan, kata nan terucap tdk pada
tempatnya, talendo ka naiak talantuang ka turun. Mhn utk
dimaafkan. Met ID Fitri 1425 H.
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(16) Salah ucap, salah tingkah dan berbagai macam salah mohon
dimaafkan, minal aidin wal faidzin.
Dari contoh (14-16) terlihat n mengecam dirinya sebagai orang yang
bersalah dalam:
Bicara serta berperilaku buruk, sedangkan t tidaklah demikian, kemudian dengan
diiringi ungkapan „satu harapan dan mohon‟, dianggap sebagai kata-kata yang
penuh siratan makna kerendahan hati.
3.3. Skala Kesopanan
Jika disimak lebih dalam pasangan maksim pujian dan kerendahan hati ini
menganjurkan kita untuk menyampaikan keyakinan-keyakinan yang sopan dan
bukan yang tidak sopan. Maksim ini memeringkatkan baik-tidaknya penilaian yang
diungkapkan oleh n mengenai orang lain (maksim pujian) dan mengenai diri sendiri
(maksim kerendahan hati). Skala kesopanan akan ditentukan oleh pilihan kata yang
digunakan dalam ungkapan maaf tersebut. Perhatikan contoh (16) kata mari kita
menyiratkan bahwa n dan t mempunyai sama-sama memiliki perilaku yang buruk
dan hati yang belum suci. Ini akan berdampak negatif pada t jika dia bukanlah tipe
seperti yang dimaksud, bahkan dapat merusak hubungan baik. Begitu juga contoh
(17-18), penggunaan kata „yang mungkin, jika‟ menyiratkan keraguan-raguan n
untuk mengecam dirinya sebagai orang yang bersalah sehingga menurunkan nilai
skala kesopanan.
(17) Mari kita sucikan hati di hari nan fitri, dari ucapan yang
menusuk hati, janji yang tdk terpenuhi, hati yang berprasangka,
dg mengucapkan mhon maaf lhir & bthin.
(18) Untuk lisan yang tak terjaga, janji yang terabaikan, hati yang
berprasangka dan semua sikap yang mungkin menyakitkan,
mohon Maaf Lahir Bathin. “Selamat Idul Fithri 1425 H”.
Taqoballahu minna waminkum.
(19) Jika ada langkah membekas lara, jika ada kata merangkai dusta,
dan jika ada tingkah menoreh luka, Mohon Maaf Lahir & bathin.
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Sebaliknya contoh (19) kata „kadang‟ yang menyiratkan ketidakpastian
dilemahkan oleh ungkapan „yang pasti‟ sehingga skala kesopanan tetap tinggi
karena n tetap mengecam dirinya sebagai orang yang bersalah.
(20) Mulut kadang salah berucap hati kadang salah menduga.
Maafkan khilaf yg pasti ada..Selamat Idul Fithri 1 Syawal 1425
H Maaf Lahir bathin.
4. Penutup
Dari uraian ringkas di atas dapat dikatakan bahwa pilihan kata sangat
menentukan efektif tidaknya sebuah komunikasi dan dapat meningkatkan hubungan
baik antara sesama manusia. Yang dimaksud dengna komunikasi efektif adalah
informasi yang disampaikan benar-benar dapat diterima dengan baik oleh mitra
tutur tanpa melanggar prinsip kesantuan berbhasa. Menurut prinsip Leech apapun
situasinya selalulah mementingkan mitra tutur untuk dibuat senang. Tuturan
ataupun tulisan yang dibuat akan mengandung makna deep structure. Orng akan
membaca bagaimana sebuah rasa dapat juga dirasakan oleh mitra tutur atau si
pembaca tulisan.
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KETIRISAN DIGLOSIA DI KOTA PADANG

1. Latar Belakang
Di dalam masyarakat bilingual seseorang dapat berkomunikasi dalam dua
bahasa. Penggunaan bahasa mana yang dipilih disesuaikan dengan ranah
penggunaan bahasa (domains of language use), yaitu ranah keluarga,
teman/persahabatan, agama, pendidikan, dan kantor, (Fishman, 1972: 22). Sebagai
contoh, masyarakat Minang akan berbicara dalam Bahasa Minangkabau (BMk) di
rumah (ranah keluarga) dan akan menggunakan bahasa Indonesia (BI) di
sekolah/kampus (ranah pendidikan).
Selanjutnya, bahasa dapat disebut bahasa primer dan bahasa sekunder.
Bahasa primer (primary language) adalah bahasa yang lebih sering dipakai oleh
seseorang di dalam kehidupan sehari-hari, walaupun itu bukan bahasa pertamanya,
sedangkan bahasa sekunder (secondary language) adalah bahasa yang lebih kurang
dipakai oleh seseorang dengan berbagai alasan misalnya kurang bergengsi atau
memang kurang penting sebagai alat komunikasi sehari-hari. Bagi banyak orang
Indonesia sekarang, terutama di kota-kota besar, bahasa Indonesia adalah bahasa
primer, sedangkan bahasa daerah adalah bahasa sekunder, (lihat Gunarwan, A.
2003).
Sehubungan dengan itu, masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai
masyarakat bilingual, karena menggunakan dua bahasa dalam berkomunikasi yaitu
bahasa Indonesia (bahasa nasional) dan bahasa daerah (Minang, Batak, Jawa,
Sunda, dsb.). Situasi perpadanan dua bahasa ini disebut dengan diglosia. Artinya,
situasi kebahasaan yang didalamnya terdapat dua ragam atau variasi bahasa yang
mempunyai dua fungsi yaitu fungsi tinggi (T) dan fungsi rendah (R).
Penelitian awal ini penulis mengkaji situasi kebahasaan di kota Padang.
Masalah utama dari penelitian ini adalah ketirisan diglosia di kota Padang yang
mencakupi (1) pada kelompok umur mana ketirisan diglosia (pemilihan BI > BMk)
itu lebih besar, (2) pada ranah mana ke dua bahasa itu banyak dipakai, dan (3)
bagaimana sikap masyarakat Minang terhadap BMk.
Dari 404 sampel yang dianalisis ditemukan adanya (1) penggunaan bahasa
Indonesia dalam ranah keluarga dan teman; (2) Ketirisan diglosia pada kelompok
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usia muda, (3) Sikap orang Minang yang cendrung ragu-ragu dalam menilai
keberadaan dan menggunakan BMk. Berikut ini akan dipaparkan secara ringkas
masing-masing temuan ini.
2. Pemilihan Bahasa dalam Ranah Pemakaian
Seperti yang dikatakan oleh Holmes, Janet (2001) bahwa pemilihan bahasa
ditentukan oleh beberapa faktor sosial dan ranah pemakaian. Berbicara tentang
ranah, Fishman, J.A. (1972) menyatakan ada lima ranah (five domains) pemakaian
bahasa yaitu (1) ranah keluarga, (2) ranah teman; (3) ranah pendidikan (education
domain), (4) ranah perkantoran, dan (5) ranah agama.
Dalam masyarakat yang mengenal diglosia, ranah keluarga dan ranah teman
biasanya menggunakan bahasa yang mempunyai fungsi rendah (R); sedangkan
bahasa yang memiliki fungsi tinggi (T) digunakan dalam ranah-ranah yang formal
seperti di perkantoran dan pendidikan.
Dari analisis data ditemukan bahwa bahasa Indonesia (BI) yang memiliki
fungsi tinggi (T) yang seharusnya hanya digunakan pada situasi formal ternyata
sudah merambah masuk ke dalam situasi tidak formal, yaitu ranah keakraban, ranah
keluarga dan teman. Gambaran mengenai situasi pemilihan bahasa ini tampak pada
tabel 2.
Tabel 1. Penggunaan Bahasa oleh Responden
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Jika dicermati, tabel 2 menunjukkan bahwa diglosia BI-BMk sudah mulai tiris.
Artinya, BI sudah mulai merambah masuk ke dalam ranah rumah (keluarga)
Minang. Keluarga Minang tidak lagi seutuhnya memilih BMk sebagai alat
komunikasi, namun sudah memilih BI dan mencampur BI dan BMk. Campuran dua
bahasa ini dikenal dalam sosiolinguistik sebagai code mixing. Menurut teori
sosiolinguistik ada tiga jenis pilihan bahasa, yaitu (1) alih kode (code switching),
(2) campur kode (code mixing), dan (3) variasi dalam bahasa yang sama (variation
within the same language). Jenis ketiga ini sering menjadi fokus kajian tentang
sikap bahasa. Misalnya, kajian yang pernah dilakukan mngenai variasi lafal baku
bahasa Inggris dan lafal bahasa Inggris yang ”berat” yang biasa dipakai di wilayah
Welsh; atau tentang variasi bentuk formal dan tidak formal dalam bahasa Perancis
di Eropa dan bahasa Perancis di Quebec, Kanada. (baca Sumarsono dan Partana,
2002). Dari ketiga jenis pilihan bahasa itu yang paling memberikan dampak
terhadap pergeseran dan kepunahan bahasa adalah alih kode (code switching).
Pada tabel 1 tampak penggunaan campur kode atau campuran dua bahasa,
kadang BI dan kadang BMk ketika berkomunikasi dengan anak. Fenomena ini
lebih besar terjadi pada pasangan muda yaitu kelompok umur 21-30 tahun (76 %);
kelompok umur 31-40 (22 %), kelompok umur 41-50 (23%). Dan, yang selalu
memilih BI terjadi lebih besar pada kelompok umur 31-40 tahun (31 %).
Alih kode (bahasa) terjadi karena alasan-alasan tertentu dari si penutur.
Artinya, kecenderungan memilih BI dari pada BMk karena BI dianggap lebih
bergengsi dan lebih indah. Alasan ini diperoleh penulis dari hasil wawancara
dengan sejumlah keluarga yang mengajarkan BI kepada anak-anak mereka
sekaligus berkomunikasi dengan BI tersebut. Adapun BMk digunakan mereka
hanya ketika mengungkapkan rasa jengkel dan marah. Pilihan BMk dianggap lebih
pas untuk mengungkapkan kekasaran.
Situasi tersebut akan semakin parah nantinya ketika orang tua juga memilih
bahasa asing (BA) seperti bahasa Inggris untuk digunakan dalam ranah keluarga.
Situasi ini sudah mulai tampak dari data yang terjaring walau masih sedikit, namun
ini telah memperlihatkan kepada kita bahwa BA juga digunakan dalam ranah
rumah (5-6%). Pada ranah teman, pemilihan BI tampak lebih besar pada kelompok
umur < 20 tahun (35%) dan 21-30 tahun (23%).
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3.Ketirisan Diglosia
Maraknya penggunaan BI oleh orang tua ke anak, anak ke orang tua, dan
sesama teman menyebabkan situasi diglosia menjadi tiris. Situasi tersebut dapat
terlihat pada grafik (1-4). Penggunaan BI oleh orang tua ke anak cenderung
meningkat dari generasi ke generasi. Pada grafik 1, terlihat peningkatan terjadi pada
usia muda.
Grafik 1

Grafik 2
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Pada grafik 2, terlihat kecenderungan anak berbhasa Indonesia kepada orang tua
tampak pada kelompok usia muda ( kelompok umur < 20 tahun dan 21-30 tahun).
Pada ranah teman (grafik 3), terlihat pemilihan bahasa Indonesia terjadi
peningkatan pada usia muda (< 20 tahun). Yang lebih merisaukan adalah
pemakaian BI juga terjadi pada ranah teman walaupun teman tersebut sesama orang
Minang dengan penutur. Peningkatan tampak pada kelompok usia muda yang
tergambar pada grafik 4.
Grafik 3

terjadi pada kelompok usia muda. Jika situasi ini terus dibiarkan, dan antar generasi
ke generasi terus meningkat, BMk akan semakin sakit. Menurut Fishman (1991)
dalam Gunarwan (2001) nasib sebuah bahasa yang terancam punah diibaratkan
seperti orang yang sedang sakit
kesembuhannya hanya jika keluarganya
menginginkan ia sembuh. Artinya, BMk merupakan salah satu BD untuk itu
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pemerintah haruslah berupaya memikirkan jalan terbaik agar kondisi BMk tidak
semakin parah dari generasi ke generasi.
Tidaklah heran, jika kecenderungan pemilihan bahasa jatuh kepada BI
karena prestise dan ragam tinggi. Untuk itu, upaya penambalan perlu dilakukan
agar ketirisan diglosia tidak bertambah besar. Cara alternatif yang dilakukan bisa
berupa pengajaran BMk di sekolah-sekolah seperti yang sudah dilakukan di Bali
dan Yogyakarta. Alternatif lain bisa dengan membentuk program rutin Dialog
Bahasa Minangkabau antara generasi muda.
3. Sikap Bahasa Masyarakat Minangkabau
Dalam masyarakat multilingual, sikap bahasa seseorang ditentukan oleh
beberapa faktor diantaranya adalah pokok pembicaraan, kelas sosial pemakai
bahasa, kelompok umur, jenis kelamin, dan situasi pemakaiann.
Garvin dan Mathiot dalam Sumarsono dan Partana, Paina (2002)
mengatakan bahwa sikap bahasa itu setidak-tidaknya memiliki tiga ciri pokok, yaitu
kesetiaan bahasa (Language loyalty), kebanggaan bahasa (language pride), dan
kesadaran akan norma bahasa (awareness of the norm) (lihat Suwito, 1983:91).
Kesetiaan bahasa adalah keinginan masyarakat pendukung bahasa itu untuk
memelihara dan mempertahankan bahasa itu. Jika perlu mencegahnya dari
pengaruh bahasa lain. Dari rumusan Weinreich (1974) dikatakan kesetiaan bahasa
mengandung aspek mental dan emosi yang sangat menentukan bentuk tingkah laku
berbahasa. Menurut Weinreich, kesetiaan bahasalah yang mampu mendorong untuk
mempertahankan bahasa.
Begitu juga dengan kebanggaan bahasa, ini mendorong seseorang atau
masyarakat pendukung bahasa itu untuk menjadikan bahasanya sebagai penanda
jati diri identitas etniknya, sekaligus membedakannya dari etnik lain. Sebagai orang
Minang, misalnya, mereka sadar bahwa salah satu unsur budaya pembeda dari suku
lain adalah bahasa Minang (BMk).Oleh karena itu BMk dipakai secara baik dan
benar tidak merusaknya dengan bahasa lain. Namun, adanya faktor internal dan
eksternal menyebabkan tekana-tekanan terhadap sikap bahasa. Faktor-faktor
tersebut diantaranya kontak dengan bahasa nasional, pendidikan, pekerjaan, status
ekonomi, dsb. Seseorang yang termasuk kelompok suku Minang umumnya akan
mempunyai sikap positif terhadap BMk. Namun, jika merasa malu untuk
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menggunakan BMk karena BMk dianggap kuno tidak prestise, ini menunjukkan
bahwa sikap bahasa mereka sudah menjadi negatif.
Dari kuesioner survei yang terkumpul masih ditemukan sikap positif
masyarakat terhadap BMk. Tapi, sikap positif tersebut sudah mulai mengarah ke
sikap negatif atau sikap masyarakat Minang sudah mengarah kepada sikap raguragu untuk menyatakan bahwa BMk itu indah dan perlu dilestarikan (dengan score
2,18-2,68).
4. Simpulan
Uraian di atas menunjukkan situasi diglosia sudah tiris di kota Padang. Hal
ini mengisyarakan bahwa bahasa Minangkabau (BMk) sedang mengalami
pergeseran. Artinya, BMk sudah terdesak oleh bahasa Indonesia (BI). Jika hal ini
tetap dibiarkan, yang terjadi nantinya adalah BMk terancam punah.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memasukan BMk ke
dalam kurikulum muatan lokal, tidak saja ada mata pelajaran BAM (Budaya Alam
Mimnagkabau) tapi juga mengajarkan BMk di sekolah seperti yang sudah
dilaksanakan di Bali, Jokyakarta.
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PEREMPUAN MINANG DALAM BERTUTUR KRITIK1

1. Pengantar
Topik jender (gender) memang menarik untuk diperbincangkan saat ini,
baik dari sudut pandang sosial, ekonomi, budaya, dan bahasa. Romaine, S. (1994)
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jender adalah pembagian sosio-kultural
terhadap manusia yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin, laki-laki dan
perempuan. Dari sudut pandang sosio-kultural banyak hal yang bisa dikaji antara
laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki itu berbeda dengan perempuan dari
segi emosi, kepemimpinan, kepintaran (intelegensi), cara berbicara atau bertindak
tutur, dan sebagainya.
Dari segi bahasa, sejumlah kajian sosiolinguistik telah menunjukkan bahwa
bahasa laki-laki dan perempuan dalam konteks budaya tertentu tidaklah sama.
Misalnya dalam pelafalan (pronunciation) dan pembentukan kata (morphology).
Hal ini bisa dilihat pada berbagai suku bangsa di dunia ini. Sebagai contoh, suku
Indian Amerika dimana perempuan mengucapkan [kja‟tsa] untuk kata roti dan lakilaki [da‟tsa]; bila salah mengucapkannya maka dianggap bisexual. Di Yana,
masarakat Indian Amerika Utara, untuk kata deer (rusa) perempuan menggunakan
ba dan laki-laki ba-na. Begitu juga di Jepang, terlihat perbedaan pembentukan kata,
laki-laki akan menggunakan kata mizu „air‟ dan hara „perut‟, sedangkan perempuan
mengatakan ohiya „air‟, dan onaka „perut‟, (Holmes, J., 1992).
Begitu juga, Romaine, S. (1994) mengatakan bahwa perempuan cenderung
berbicara dengan menggunakan intonasi yang tinggi dan menggunakan taq
question. Selanjutnya, perempuan juga lebih cenderung emosional dalam
mengungkapkan perasaan, terkadang untuk dapat mengungkapkan perasaannya
secara utuh ia akan menggunakan berbagai macam superlatif, metafor, dan
generalisasi. Bahasa yang dipakai oleh perempuan dan laki-laki juga menunjukan
dan memperlihatkan nilai-nilai budaya yang ada pada suatu daerah tertentu dengan
melihat cara atau strategi yang dipakai oleh penutur itu di dalam bertutur, salah satu
contoh dalam hal mengkritik.
1

Disajikan pada Kongres Linguistik Tahunan Atma Jaya I (KOLITA) di Universitas Atma
Jaya, Jakarta tanggal 17-18 Pebruari 2003.
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Dalam makalah ini, akan dipaparkan secara ringkas hasil penelitian awal
penulis terhadap tindak tutur mengkritik sekelompok perempuan Minang. Sebagai
definisi operasional, tindak tutur mengkritik itu adalah ujaran yang mengecam atau
kata-kata yang berisi penilaian negatif terhadap apa yang telah dilakukan seseorang.
Penulis berasumsi bahwa kata-kata atau ujaran yang dipakai untuk melontarkan
kritikan itu akan berbeda-beda dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti
(1) siapa yang dikritik, (2) di mana kritik itu diberikan, dan (3) bagaimana suasana
percakapan pada waktu kritik itu dilontarkan, apakah suasananya resmi (formal)
ataukah santai (informal).
Dengan mempertimbangkan hal ini maka ada beberapa strategi yang
dipakai oleh penutur dalam berkomunikasi seperti yang dikatakan oleh Brown dan
Levinson (1987). Mereka mengatakan bahwa ada empat strategi komunikasi (SK)
yaitu (1) bertutur secara terus terang tanpa basa-basi (bald on record), (2) bertutur
dengan menggunakan kesantunan positif, (3) bertutur dengan menggunakan
kesantunan negatif, (4) bertutur dengan cara samar-samar atau tidak transparan (off
record), dan (5) tidak bertutur sama sekali. Untuk strategi yang terakhir ini penutur
menyampaikan kritik hanya dalam hati atau tidak dilontarkan. Model strategi itu
muncul karena mempertimbangkan adanya (a) jarak sosial antara penutur dan
petutur (the social distance of the speaker and the addressee), (b) hubungan
kekuasaan (the relative power of speaker and addressee), dan (c) keberadaan nilainilai budaya tertentu (the absolute ranking of imposition in the particular culture),
(baca Brown dan Levinson 1978, 1987; Cohen dan Olstain 1981; Tanaka, O., dan
Gunarwan, 1997).
Dari penelitian awal penulis, ditemukan variasi bentuk dan pola tutur
mengkritik perempuan Minang serta strategi yang digunakan mereka sekaligus
gambaran pola kesantunan yang dianut seperti paparan ringkas berikut ini.
2. Sekilas tentang Kebudayaan Minangkabau
Hakimy Dt. Rajo Penghulu (1991) mengatakan bahwa adat Minangkabau
merupakan aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh
leluhurnya, Datuak Perpatieh Nan sabatang dan Datuak Katumanggungan. Ajaranajaran tersebut membedakan secara tajam antara manusia dan hewan di dalam
bertingkah laku dan perbuatan yang berlandaskan kepada ajaran-ajaran berbudi
baik dan bermoral mulia sesama manusia dan alam lingkungan.
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Begitu juga Amir, M.S. (1999) mengatakan bahwa bagi orang Minang,
duduk tagak beradat; berbicara beradat, berjalan beradat; makan minum beradat;
bertamu beradat; bahkan menguap dan batukpun bagi orang Minang beradat. Adat
semacam itu, dapat disebut dengan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Lebih
lanjut Amir mengatakan, adat minang itu sesungguhnya adalah suatu konsep
kehidupan yang disiapkan nenek-moyang orang minang untuk anak cucunya, yang
bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera duniaakhirat. Aturan-aturan itu biasanya disebutkan dalam bentuk pepatah petitih,
mamang, bidal serta pantun yang disampaikan oleh para pemuka adat dalam pidato
adat, dalam tambo-tambo maupun kajian-kajian adat di surau-surau. .
Berbicara tentang perempuan, di dalam masyarakat Minangkabau peranan
perempuan sangat penting. Hakymi Dt. Rajo Penghulu (1991: 95-96) membagi
perempuan Minang ke dalam tiga klasifikasi yaitu (1) parampuan, perempuan yang
mempunyai budi pekerti yang baik [budi tapakai taratik dengan sopan, memakai
baso-basi di ereng jo gendeng, tahu kepada sumbang salah, takut kepada Allah dan
Rasul, muluik manih baso katuju, pandai bagaua samo gadang, hormat pado ibu jo
bapa, baitupun jo urang tuo]; (2) simarewan, perempuan yang tidak mempunyai
pendirian, tidak mempunyai budi pekerti [paham sebagai gatah caia, iko elok etan
katuju, bak cando pimpiang di lereng, bagai baliang-baliang di puncak bukik, ka
mano angin inyo kakian, bia balaki umpamo tidak, itulah bathin kutuak Allah, isi
narako tujuan lampiah]; dan (3) mambang tali awan, perempuan yang sombong,
tidak punya tenggang rasa [parampuan tinggi ati, kalau mangecek samo gadang,
barundiang kok nan rami, angan-angan indak ado ka nan lain, tasambia juo laki
awak, dibincang-bincang bapak si upiak, atau tasabuik bapak si buyuang, sagalo
labiah dari urang, baiklah tantang balanjonyo, baiak kasiah ka suami, di rumah
jarang baranjak-ranjak, dilagakkan mulia tinggi pangkek, sulit nan lin manyamoi,
walau suami jatuah hino, urang disangko tak baiduang, puji manjulang langik juo].
Lebih lanjut Amir, M.S. (1999) mengatakan adat Minangkabau pada
khususnya membentuk individu yang berbudi luhur, manusia yang berbudaya,
manusia yang beradab. Untuk mencapai masyarakat yang seperti itu, diperlukan
manusia-manusia dengan sifat-sifat dan watak tertentu. Sifat-sifat ideal itu adalah
(a) Hiduik baraka, baukua jo bajangko, artinya orang minang harus mempunyai
"rencana yang jelas dan perkiraan yang tepat"; (b) baso-basi malu jo sopan, artinya
adat Minang mengutamakan sopan santun dalam pergaulan; (c) tenggang raso,
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artinya di dalam pergaulan yang baik kita harus menjaga perasaan orang lain.
Dalam pergaulan, adat mengajarkan kita selalu berhati-hati dalam berbicara,
bertingkah laku tidak menyinggung perasaan orang lain; (d) setia., artinya teguh
hati, merasa senasib dan menyatu dalam lingkungan kekerabatan. Di dalam tuturan,
sifat-sifat seperti ini akan bisa terlihat.
3. Tindak Tutur Mengkritik Perempuan Minang
Dari 528 korpus data yang terkumpul dalam delapan situasi berbeda,
tampaklah berbagai ragam strategi yang dipakai untuk melontarkan kritik tsb.
Sebagai contoh, pada situasi A, orang yang dikritik senior (K+), suasana resmi (P
+), dan hubungan antara si pengkritik dengan yang akan dikritik tidak akrab/baru
kenal (S-). Kecenderungan perempuan pada situasi ini tidak melontarkan kritik.
Bila mereka melontarkan kritik mereka menggunakan strategi kesantunan positif.
Dari hasil analisis data, ditemukan variasi penggunaan kalimat pernyataan,
kalimat tanya, penggunaan kata sapa, serta variasi pilihan kata. Variasi ini
disebabkan karena situasi yang dirancang berbeda. Ragam bahasa yang dipakai pun
ada dua jenis, ragam formal dan informal. Penggunaan kata non standar, seperti
kata "nggak" alih-alih "tidak", "gua" alih-alih "saya"; di samping itu juga
ditemukan kalimat yang tidak efektif. Dalam mengkritik suatu pendapat atau
tindakan yang kurang berkenan, perempuan Minang cenderung menggunakan
kalimat pernyataan dan kalimat tanya. Di dalam kalimat pernyataan mereka
menggunakan "kata maaf, mohon maaf, kata pujian--bagus, mungkin anda benar--",
langsung mengecam, dsb. Perhatikan beberapa contoh berikut (contoh-contoh
tidak disunting).
(1) Maaf Pak,
menurut saya pernyataan anda kurang tepat
menurut saya ….
(2) Saya tidak seide dengan pendapat kamu itu terlalu berbelit-belit
(3) Pikirkan dulu sebelum bicara
(4) Kau memang manusia yang tidak merasa malu…
Strategi komunikasi yang di pakai oleh perempuan Minang dalam
mengkritik adalah (1) langsung tanpa basa-basi, orang yang menggunakan cara ini
mencerminkan bahwa si penutur tidak memperhatikan empat bidal budi pekerti
yang ada; (2) langsung dengan basa-basi dan menganut kesantunan positif, cara ini
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mempertimbangkan etika pergaulan; 3) langsung dengan basa-basi dan menganut
kesantunan negatif, cara ini merupakan suatu tindakan yang mengancam muka; (4)
secara samar dan tidak langsung, cara ini menggunakan kalimat dan pertanyaan
yang ironis dan membuat orang menarik inferensi sendiri, tindakan ini ada yang
mengancam muka ada yang tidak; dan (5) diam/ berkata dalam hati; cara seperti ini
dilakukan karena mungkin si penutur tidak paham atau tidak ingin campur tangan.
Penjabaran strategi komunikasi yang dikemukakan Brown dan Levinson
(1987), untuk sementara, tidak semuanya ditemukan pada perempuan Minang.
Sejumlah sub-strategi yang dipakai adalah seperti yang tampak pada bagan A, B,
dan C diantaranya mereka mengkritik dengan pujian, perhatian, simpati,
penggunaan kata sapa yang sesuai/tidak sesuai, tawaran, ungkapan-ungkapan
ironis, praduga, pelesapan, dan pertanyaan retoris.
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4. Penutup
Dari hasil analisis data, simpulan sementara penulis adalah kecenderungan
perempuan Minang dalam bertutur kritik masih mematuhi prinsip “kato nan
ampek” yaitu kato mandata, mandaki, malereng, dan manurun.. Perempuan Minang
masih cenderung bersopan-santun berbicara dan menimbang perasaan orang lain.
Ini terlihat dari variasi tutur kritik mereka, banyak yang menggunakan strategi
seperti yang terdapat dalam bagan A. Oleh karena itu, perempuan Minang masih
masuk ke dalam klasifikasi yang pertama, parampuan yaitu perempuan yang masih
memiliki sifat tenggang rasa, budi pekerti, dan mematuhi bidal budi pekerti
masyarakat Minang, raso, pareso, malu, dan sopan.
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Communicative Intention dalam Pandangan Pragma-Retorik

1. Pendahuluan
Penggunaan bahasa secara komunikatif merupakan aktivitas kita sehari-hari.
Hampir semua kita berbicara memiliki tujuan atau maksud tertentu, kita tidak
hanya sekadar berbicara. Hal ini dikatakan sebagai communicative intention atau
intentions in communication. Dalam sebuah ujaran selalu memiliki maksud
tertentu, maksud itulah yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu terhadap
orang lain. Kajian tentang „maksud‟ yang berdampak pada sebuah tindakan telah
dimulai oleh Austin, Searle, dan Grice. Austin (1962) mengatakan bahwa “ all
statements are performative in some sense. They are part of a total speech act”.
Menurut Austin, dengan tindak ilokusi dan perlokusi, niat seseorang berbicara
tidak hanya terfokus pada makna tapi juga sebuah tindakan (action). Begitu juga
dengan Searle menganggap “speaking a language as the performance of speech
acts, this acts include making statements, giving commands, asking questions,
making promises, etc”. Selanjutnya Grice yang dikenal dengan teori
implikaturnya sebagai jawaban untuk kajian makna bahasa yang tidak bisa
dipecahkan oleh pengetahuan sintaksis dan semantik. Artinya, implikatur
memberikan piranti bagi peserta komunikasi untuk memahami yang tersurat dan
tersirat. Dari sini dapat diketahui batasan antara kajian pragmatic dan semantic.
Pragmatik lebih fokus pada kajian bagaimana bahasa digunakan untuk
berkomunikasi, terutama hubungan antara kalimat atau tuturan dengan konteks
dan situasi pemakainya atau lebih luas lagi dalam sebuah wacana, sedangkan
semantic mengkaji makna bahasa atau kajian tentang hubungan antara lambang
(tanda) bahasa dengan objek yang diacu oleh tanda tersebut. Analisis wacana
(AW) dipandang oleh sejumlah ahli dari berbagai sudut pandang yang berbeda.
Ada yang memandang wacana dari sudut pandang struktur, fungsi, dan dari
peran sosialnya; sebagian lain ada yang memandang wacana dari sudut pandang
fitur komunikatif yang melibatkan beberapa konteks, interaksi budaya dan
sebagainya (Schiffrin (1994).
Dalam pandangan komunikatif, makna pilihan kata dalam sebuah
wacana tidak saja dilihat dari sudut pandang meaning-intention (M-intention)
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tapi lebih mengacu kepada communicative intention (C-int) dan persuasive
intention (P-int). Artinya, niat seseorang bekomunikasi tidak saja untuk
menyampaikan sebuah informasi namun menyampaikan sebuah maksud yang
bertujuan untuk menghasilkan beberapa respons dari lawan tutur atau audiens.
Seperti yang dikatakan Hamilton (1990) berkomunikasi (communicating) dan
berbicara (speaking) tidaklah sama, “You can speak to a listener, but if the
listener does not understand your message in the way you mean it to be
understood you have failed to communicate”. Makalah ini membicarakan
perihal makna dalam konseptual analisis wacana yang melibatkan penggunaan
bahasa secara komunikatif melalui ancangan pragmatik dan retorik. Untuk
memahami ini, sekilas akan dibahas teori tentang makna yang dinyatakan oleh
Cummings (2005), prinsip komunikatif, kemudian bagaimana makna sebuah
kata atau tuturan bisa dipahami sebagai suatu maksud atau bujukan dengan
memadukan dua disiplin ilmu, pragmatik dan rhetorik, serta kesulitan yang
terjadi akibat perpaduan ini, yang didukung oleh sejumlah contoh.
2. Sekilas tentang Teori Makna
Cummings (2005) mengatakan bahwa kajian tentang meaning „makna‟ memang
merupakan gagasan yang kompleks. Kompleksitas itu tercermin dalam berbagai
disiplin ilmu yang mengkaji makna, seperti ilmu filsafat, psikologi, neurologi,
semiotika, dan linguistik. Makna yang dipelajari dalam cabang khusus terdapat
pada disiplin ilmu semantik dan pragmatik sebagai cabang ilmu linguistik.
Selanjutnya, Cummings meneliti teori makna melalui tiga pendekatan (1)
meaning in the mind 'makna dalam pikiran/representasi' (psychologistic), (2)
meaning in the world „sesuatu yang acuannya ada di dunia/entities' (referensial),
(3) meaning in action 'makna dalam bentuk tindakan/aksi ' (sosial). Ketiga
pendekatan/ancangan ini digambarkan seperti berikut ini.
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Gambar 1: Tiga Ancangan Teori Makna (Cummigs, 2005:42).
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Gambar 1 ini menunjukkan penggunaan tiga ancangan terhadap makna yaitu
ancangan psychologistik, referential, dan sosial. Ketiganya saling berhubungan,
tidak ada yang terisolasi satu sama lainnya. Pehatikan contoh berikut:
(1) John is in the Park.
Contoh (1) ini belum terlihat jika masih ada dalam pikiran seseorang bahwa
dia ingin megatakan ada „si John di taman‟. Representasi mental ini masih pada
kotak psychologistik (meaning in mind); kotak ini akan terlihat isinya jika
dituangkan ke dalam bentuk entity atau maujud melalui symbol-simbol bahasa.
Artinya, makna yang ada dalam pikiran diperjelas oleh makna referensial, dari yang
belum tampak menjadi sesuatu yang tampak (meaning in the world). Kemudian,
makna ini akan berhubungan dengan makna sosial berubah menjadi sebuah
tindakan (meaning in action). Artinya, secara sosial atau pragmatik, kalimat John is
in the Park, selain mewakili makna semantik, kalimat tersebut sebagai representasi
mental juga harus mengkodekan bagaimana pembicara menuturkan kalimat tersebut
lalu apa tujuannya. Secara sosial atau pragmatis, ada konteks tertentu yang
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memperjelas maksud ujaran tadi (siapa si John, kenapa penting untuk diberitahu
tentang keberadaan si John) sehingga menimbulkan sebuah tindakan (action).
Pilihan kata yang digunakan tidak saja hanya berarti sesuai dengan arti yang arfiah
namun ada suatu tambahan makna yang bisa membuat seseorang merasa takut,
sedih, bahagia, atau marah. Secara umum, dapat dipahami bahwa „John berada di
taman atau „Ada John di taman (the Park)‟. Namun, dari sudut pandang pragmatik
kalimat ini akan dipahami secara bervariasi bagi orang yang mendengarnya sesuai
pengetahuan dan pengalamanya masing-masing, bisa saja kalimat tersebut berarti
suatu informasi yang tidak saja memberitahukan „to inform‟ ada si John di taman,
namun kalimat tersebut dapat berupa sebuah peringatan „to warn‟. Makna kata John
dipahami sesuai dengan pengalaman seseorang atau konteks yang ada pada saat
ujaran itu dilontarkan. Misalkan, ada sebuah klab malam yang bernama „the Park‟,
apa yang ada dalam pikiran seseorang
jika menurut pengetahuan dan
pengalamannya di sana ada seorang pria kekar berbadan besar bemata liar dan
bermuka seram bernama John. Apakah kalimat tersebut menjadi hal yang
menyenangkan atau yang menakutkan? Pemahaman lain juga akan terjadi bagi
seseorang yang selama ini sedang merindukan dan mencari anaknya yang hilang,
bernama John sekarang ada di taman, tentu saja informasi ini menjadi hal yang
menyenangkan; sebaliknya akan menakutkan jika John itu seorang penjaga kelab
malam atau penjaga taman yang sangar dan menyeramkan. Di sini tampak adanya
keterhubungan psychologistik dengan referential, dan sosial melalui penggunaan
simbol bahasa. Contoh lain:
(2) Ada Sule di Mall Taman Anggrek (MTA).
Kalimat (2) ini tidak akan ada artinya jika hanya ada dalam pikiran si penutur
(psychologistik) tanpa diungkapkan dengan kata-kata, dari bentuk abstrak ke yang
konkrit (meaning in the world) yang mengacu kepada seseorang bernama Sule, ada
di Mal Taman Anggrek (referential). Kemudian, siapa itu Sule? ada apa kalau Sule
di MTA? Sesuai konteks yang ada, lawan tutur akan memahami maksud kalimat
tadi bahwa ada seorag pelawak terkenal di Indonesia yang bernama Sule sedang
beraksi. Pada konteks ini, orang yang mendengar kalimat ini akan datang ke MTA
beramai-ramai. Jadi, kalimat (2) tidak dilihat pada tataran semantis saja, tapi ada
suatu maksud tertentu di dalamnya, jika kita berbicara pada tataran sosial
(pragmatis). Seperti yang dikatakan Leech (1983) “Speakers often „mean more than
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they say” Jika dihubungkan dengan konsepnya Austin, tindak lokusi, ilokusi dan
perlokusi, terlihat ada suatu daya (force) dalam sebuah tindak tutur yang
mendatangkan suatu efek yang terjadi jika sebuah tuturan dilontarkan
(perlocutionary act). Secara pragmatis, pemahaman ini terjadi akibat pengaruh
konteks yang ada seperti konteks linguistic, epistemic, fisik dan konteks sosial.
3. Prinsip Komunikatif (Communicative Principles)
Mey (2001) mengatakan bahwa pada kenyataannya setiap kali orang
menggunakan bahasa mereka terlibat dalam kegiatan komunikatif tanpa
memperhatikan aturan sintaksis tertentu. Yang terpenting, bagi mereka berbicara
dengan maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang; inilah pondasi
dari semua perilaku linguistik (linguistic behavior). Hal seperti ini disebut oleh
Mey sebagai prinsip komunikatif (communicative principles). Lebih lanjut Mey
mengatakan bahwa:
“Communicative Principle: when communicating, speakers try to be
understood correctly, and avoid giving false impressions”. No matter
how logically correct and true (according to some abstract semantic
'rule') my speech is, if it confuses or misleads my hearer, then my
utterance will not have its proper effect: I will not have communicated
what I had in mind” (2001:69).
Jadi, yang terpenting dalam prinsip komunikasi adalah bagaimana pesan itu
sampai dan tidak membingungkan pendengar, jika membingungkan pendengar
berarti gagal mengkomunikasikan suatu hal apa yang ada di dalam pikiran
tersebut. Untuk tercapainya tujuan komunikasi, diperlukan suatu pendekatan
retorika, yaitu seni berbahasa yang efektif untuk mengkomunikasikan ide.
Seperti yang dikatakan Keraf (2007), retorika merupakan teknik pemakaian
bahasa sebagai seni, baik lisan maupun tertulis, yang didasarkan pada suatu
pengetahuan yang tersusun baik. Lebih jauh dikembangkan, retorika mengacu
kepada seni memilih kata atau menggunakan bahasa yang efektif untuk
memberikan informasi, membujuk (persuasi), meyakinkan dan menyentuh
emosi seseorang atau masyarakat dalam suatu wacana. (Keraf dalam Yanti,
Yusrita. 2011b). Ada sejumlah perangkat retorika (rhetorical devices) yang
dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan komunikasi. Misalnya,
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penggunaan repetisi (pengulangan) yang banyak terjadi pada wacana debat.
(lihat Yanti, Yusrita 2009). Dari hasil analisis saya pada transkrip debat calon
presiden Amerika tahun 2008, terlihat penggunaan beberapa retorika, seperti
metaphor, repetisi (pengulangan) yang mengacu pada bentuk anaphora,
assonance alliteration, antistrophe, anadiplosis, dan chiasmus/antimetabole.
Dalam debat capres ini terlihat peserta debat memilih kata-kata untuk
menyampaikan informasi sekaligus juga untuk membujuk dan menghasilkan
respons dari audiens. Perhatikan contoh berikut:
(3) Americans are hurting right now, and they're angry. They're hurting, and
they're angry. They're innocent victims of greed and excess on Wall Street and
as well as Washington, D.C. And they're angry, and they have every reason to
be angry.
(ujaran McCain dalam debat ke 3 capres Amerika, 2008)
Pada contoh (3) kata „hurting‟ (sakit/tersakiti) dan „angry‟ (marah) bukanlah
secara harfiah berarti orang-orang Amerika lagi sakit atau terluka tubuhnya
tapi disini „sakit atau tersakiti‟ menggambarkan bagaimana situasi sulit yang
sangat berdampak negatif sedang terjadi pada rakyat Amerika akibat tindakan
sekelompok orang. Tampak di sini, McCain dalam debat ke tiga pemilihan
presiden Amerika tahun 2008 menggunakan kata „hurting‟ dan „angry‟ ini
diartikan secara pragmatis berdasarkan konteks sosial yang ada. Kemudian
kata-kata tersebut diulang beberapa kali untuk memperjelas ide/pesan serta
membangkitkan rasa emosional audiens. Contoh lain:
(4) We Republicans came to power to change government, and government
changed us. And the….
(5) dari semua pengalaman pengalaman yang ada saya bersyukur …..
saya telah menyelesaikan begitu banyak konflik...... apapun kita harus
berjuang untuk itu saya berterima kasih atas kesempatan itu….
Pada contoh (4-5) terlihat salah satu perangkat retorika, repetisi (pengulangan)
digunakan untuk memperjelas informasi, pilihan kata change, government, dan
„saya‟ diulang-ulang. Menurut teori public speaking retorika ini dianggap sebagai
ritme bahasa yang berperan sebagai bahasa persuasif dan memiliki kekuatan yang
menyentuh hati audiens. (Yanti, Yusrita 2011a). Pada contoh ini terlihat kombinasi
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dua disiplin ilmu, pragmatik dan retorika. Dalam analisis wacana gabungan dua
disiplin ilmu ini dinamakan Dascal (1999), Larrazabal dan Korba dengan
pendekatan pragmatics-rhetoric (pragma-rhetoric approach). Penggunaan kata
change, government, dan „saya‟ dikaji secara pragmatik dalam kerangka retorika
yang melibatkan konsep segitiga logos, phatos, dan ethos.
Menurut Aristoteles, kualitas bujukan (persuasi) dari retorika bergantung kepada
tiga aspek pembuktian, yaitu logika (logos), etika (ethos), dan emosional (pathos).
Pembuktian logika berangkat dari argumentasi si penutur atau peserta debat itu
sendiri, pembuktian etis dilihat dari bagaimana karakter dari peserta debat
terungkap melalui pesan-pesan yang disampaikan dalam ujaran/pidatonya, dan
pembuktian emosional dapat dirasakan dari bagaimana transmisi perasaan mereka
mampu tersampaikan kepada audiens. Jika tidak hati-hati hal ini akan berdampak
negatif, karena akan membangkitkan emosi negatif dan melanggar teori
kesantunan. Misalnya, kata „saya‟ pada contoh (3) terkesan kurang sopan karena
menonjolkan kemampuan diri pribadi, menganggap diri sendiri lebih mampu dari
pada orang lain, tuturan ini akan lebih sopan jika diganti dengan “saya dan tim atau
saya dan beberapa orang staf…”. Jika dikaitkan dengan pendapat Leech, contoh (34) dianggap kurang sopan karena tidak memenuhi skala untung rugi (Cost-Benefit
Scale), yaitu semakin tuturan seseorang menguntungkan dirinya dianggap tidak
atau kurang sopan, sebaliknya semakin tuturan seseorang merugikan dirinya
dianggap sopan. (Leech, 1983 dalam Yanti, Yusrita. 2011b). Contoh lain:
(6) …. how's it going to affect me? How's it going to affect my job? How's it going
to affect my house? How's it going to affect my retirement savings or my ability
to send my children to college?
Pada contoh (6) penggunaan me dan my dianggap kurang sopan, di sini keuntungan
dan rasa simpati untuk diri sendiri yang lebih ditonjolkan, tuturan ini melanggar
etika kesantuan Leech dan Brown dan Levinson. Tuturan tersebut akan lebih sopan
jika diganti dengan strategi ke 7 dari teori kesantunan Brown dan Levinson yaitu
bentuk impersonal, me , my diganti dengan us/our, one, ones atau people. Lain
halnya dengan contoh berikut:
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(7) We‟re here…we're not talking about failure of institutions on Wall Street.
We're talking about failures on Main Street, and people who will lose their
jobs, and their credits, and their homes, if we don't fix the greatest fiscal crisis,
probably in --….
Tuturan (7) dianggap lebih sopan karena menggunakan kata we, bentuk impersonal
(impersonalize S and H) sehingga maksim simpati dan teori kesantunan B & L
terpatuhi. Memang agak sulit untuk „mengawinkan‟ (saya pinjam istilah Dascal di
sini „to marry‟) ke dua displin ilmu ini, pragmatik dan retorika, di satu sisi si
penutur harus menyampaikan bagaimana pesan itu benar-benar sampai dengan
menggunakan segala cara untuk mempengaruhi pikiran lawan tutur atau audiens,
mengubah perilaku dan menyentuh emosi audiens untuk menerima sebuah pesan
atau konsep si penutur, namun di satu sisi dia harus mempertimbangkan konsep
logos (logika), ethos (etika), dan phatos (emosional), jika salah kaprah justru akan
berdampak pelanggaran prinsip kesantunan atau menyebabkan terjadinya suatu
kegagalan pragmatik (pragmatic failure).
4. Penutup
Dari uraian ringkas ini, terlihat bahwa usulan Dascal, Larrazabal dan Korta
terhadap analisis wacana persuasif melalui ancangan pragma-rhetorik terfokus
pada kajian dua „intentions‟, yaitu communicative intention dan persuasive
intention. Ada benarnya apa yang dikatakan Larrazabal dan Korta bahwa
penggunaan konsep retorika Aristoteles ini penting untuk mencapai tujuan
komunikasi walau agak sulit karena konsep ini berasal dari tradisi Yunani klasik
dan konsep pragmatik yang dikategorikan ke dalam konsep modern yang
berangkat dari kajian Grice terhadap Meaning-Intention kepada Communicative
Intention. Namun, terlepas dari semua itu usul ini baik untuk dikembangkan
karena aspek retorika pada dasarnya ditujukan untuk studi tentang keteraturan
wacana, yaitu untuk perencanaan wacana, yang produksi strukturnya dalam
perspektif dinamis. Kemudian, ancangan pragma-rethorik ini juga melibatkan
aspek psikologis (psychological) filosofis (philosophical) dan logis (logical)
yang sangat penting dikaji dalam komunikasi persuasif dalam ranah (domain)
yang sangat berbeda. Sejauh mana keefektifan dan kedinamisan ancangan
pragma-rhetorik ini tentu perlu penelitian yang mendalam.
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Model Tindak Tutur Direktif dan Ekspresif
Dalam Pidato Perdana Presiden Jokowi
ABSTRAK
Dalam wacana lisan orang cenderung tidak mengartikan apa yang mereka katakan
dan juga tidak mengatakan apa „maksud‟ mereka yang sesungguhnya. Inilah yang
dikatakan oleh Jones, R. (2012) sebagai permasalahan utama dalam wacana lisan
„...people do not mean what they say, and people do not say what they mean‟.
Akibatnya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti salah paham,
target tidak tercapai, dan terciptanya kegagalan pragmatik. Untuk memahami
wacana lisan maupun tulisan perlu diperhatikan tiga konteks yang
mempengaruhinya, seperti konteks situasional, konteks latar belakang
pengetahuan, dan konteks co-textual (Cutting, J. 2002). Dalam teori tindak tutur
dikatakan bahwa „the actions performed in saying something‟ (Austin, 1962).
Prinsip ini mengkaji tuturan dalam hal tindak lokusi (kata-kata itu sendiri), tindak
ilokusi (apa yang dilakukan si penutur dengan kata-kata itu), tindak perlokusi
(hasil dari kata-kata tersebut). Selanjutnya, Searle (1976) mengembangkan konsep
ini menjadi lima jenis tindak tutur diantaranya tindak tutur direktif dan ekspresif
yang menjadi pokok kajian makalah ini. Tindak tutur direktif berkenaan dengan
kata-kata yang digunakan untuk membuat pendengar melakukan sesuatu, misalnya
tindak tutur memerintah, mengajak, melarang, dan menyarankan; sedangkan
tindak tutur ekspresif mengacu kepada tindakan dimana bahasa digunakan untuk
mengungkapkan perasaan seperti minta maaf, berterimakasih, dan memuji
(Cutting, J. 2002). Data kajian ini dikumpulkan dari pidato perdana presiden
Jokowi yang ditranskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan metode yang
disarankan oleh Gee, J.P (2014). Dari analisis data di bahas (1) jenis tindak tutur
direktif dan ekspresif yang digunakan, (2) realisasi strategi bertutur, dan (3) model
tindak tutur direktif dan ekspresif yang menyiratkan sebuah kekuatan dalam sebuah
pidato.
Kata Kunci: tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif, strategi bertutur,
konteks, penggunaan bahasa.
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PENDAHULUAN
Seorang presiden yang baru terpilih untuk memimpin sebuah Negara pastilah punya
harapan dan keinginan untuk memajukan Negara yang di pimpinnya. Hal ini akan
tercermin dalam pidato-pidato ke negaraan. Keinginan maupun pemikiranpemikiran disampaikan melalui tuturan baik lisan maupun tulisan.Setiap tuturan
yang disampaikan punya makna dan maksud tertentu.Berbicara tentang teori tindak
tutur, Searle menyatakan lima jenis tindak tutur yaitu (1) deklaratif-kata-kata dan
ungkapan jika dituturkan akan mengubah status seseorang atau sesuatu, (2)
representatif – kata-kata yang dituturkan merupakan sebuah keyakinan dan
kepercayaan tentang sesuatu, (3) komisif – kata-kata yang dituturkan
mencerminkan sebuah komitmen untuk melakukan sebuah tindakan dimasa depan,
(4) direktif – kata-kata yang diungkapkan untuk membuat pendengarnya melakukan
sesuatu, dan (5) ekspresif – kata-kata yang dituturkan merupakan hasil dari
ungkapan perasaaan (Searle, 1976 dalam Cutting, 2002).
Makalah ini akan memaparkan kajian awal penulis terhadap pidato presiden
yang berkenaan dengan tindak tutur yang mengacu kepada bagaimana wacana atau
pemikiran dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan apakah untuk mempengaruhi,
mengajak, menyanggah, menyatakan, dan sebagainya.Kemudian, wacana dipahami
sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol bukan sesuatu yang
diluar kendali atau diluar kesadaran.Kajian ini juga melibatkan konteks yang
mempengaruhi wacana tersebut seperti konteks situasi dan kontek historis,
hubungan kekuasaan-hubungan wacana dengan masyarakat, dan pencerminan
ideologi dalam wacana.Menurut Eriyanto (2002) sejumlah karakter inilah yang
membedakan analisis wacana (AW) dan analisis wacana kritis (AWK).
Dalam makalah ini hanya akan dipaparkan pemikiran yang terdapat dalam
pidato tersebut berdasarkan pada karakteristiktindakan, konteks, historis, dan
kekuasaan.Selanjutnya, akandipaparkan juga realisasi strategi bertutur yang
digunakan sehingga akan didapatkan gambaran tindak tutur direktif dan ekspresif
yang memiliki kekuatan (power) seorang pemimpin dalam mempengaruhi bangsa
yang dipimpinnya.
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METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif
yaitu sebuah metode yang memerikan data apa adanya sesuai dengan fakta dengan
menggunakan kata-kata. Data penelitian awal ini diambil dari pidato perdana
Presiden Jokowi pasca pelantikan tgl 20 Oktober 2014 yang di unduh dari
https://www.youtube.com/dan
transkrip
pidatonya
diunduh
dari
http://www.waspada.co.id/. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dimana
penulis mengamati dan mencatat semua bentuk tuturan yang mengacu kepada jenis
tindak tutur sesuai dengan klasifikasi Searle (1976). Data yang terkumpul dipilah
menurut klasifikasi jenis tindak tutur Searle, kemudian dianalisis melalui
pendekatan analisis wacanakritis dan Pragmatik (Cutting, Joan. 2002; Mey, J.L
2001; Eriyanto. 2001) serta konsep penggunaan bahasa yang efektif dalam
kerangka teori public speaking(Lucas, Stephen. 2009).
PEMBAHASAN
Seperti dinyatakan oleh Searle (1976) bahwa satuan linguistik dalam komunikasi
bukanlah hanya sebuah simbol, kata, atau kalimat, namun semuanya ini lebih
mengacu kepada kinerja dari tindak tutur (performance of the speech act).Jadi,
bahasa itu tidak hanya merupakan sebuah tayangan konsep yang ada dalam pikiran
namun bagaimana menghasilkan sebuah pemahaman yang diikuti oleh sebuah
tindakan.Di dalam pidato presiden, tuturan demi tuturan tidak hanya sekadar
diucapkan namun punya suatu maksud yang dipahami oleh audiens dan memiliki
daya untuk mendatangkan sebuah tindakan.Bagaimana hal ini terwujud tentu ada
strategi bertutur yang digunakan.
Lebih lanjut, pidato perdana Presiden Jokowi tidak hanya sekadar tuturan
tapi ada „maksud‟tertentu dibalik tuturan-tuturan itu.Dari pidato presiden tersebut
ditemukan semua jenis tindak tutur yaitu tindak tutur deklaratif, representatif,
komisif, direktif, dan ekspresif.Dari temuan ini, tindak tutur yang dominan
digunakan adalah tindak tutur direktif yang meliputi tindak tutur mengajak,
menyerukan, dan meminta. Kemudian, tindak tutur representatifyang mencakupi
tindak tutur percaya/yakin, mengklaim,dan meramalkan (predicting). Seterusnya,
tindak tutur komisif yang mencakupi tindak tuturberjanji dan tindak tutur ekspresif
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yang meliputi tindak tutur terima kasih (thanking), penghargaan, pujian, dan
mengkritik. Semua temuan ini dirangkum dalam tabel (lihat table 1).
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Sebagai pidato perdana tentu kita ingin tahu ajakan apa yang dilontarkan seorang
pemimpin kepada rakyatnya dan tentunya juga terlihat ungkapan rasa terima kasih
dan ungkapan tidak senang terhadap sesuatu yang telah terjadi pada era
kepemimpinan sebelumnya. Inilah salah satu alasan penulis untuk membatasi kajian
atau bahasan pada tindak tutur direktif dan ekspresif pada makalah ini.
Berikut ini akan dibahas secra ringkas jenis tuturan direktif yang mencakupi
tuturan mengajak, memerintah, menyarankan dan tuturan ekspresif yang meliputi
tindak tutur berterima terima kasih dan penghargaan serta tindak tutur mengkritik
kepada pemerintahan sebelumnya. Kemudian, akan dibahas juga bahwa setiap jenis
tindak tutur itu memiliki daya dan maksud tertentu untuk dapat dipahami dan
ditindak lanjuti oleh audiens atau masyarakat yang mendengar pidato tersebut. Jika
audiens tidak memahami maksud tuturan tersebut dikarenakan tidak memahami
konteks yang mempengaruhinya maka akanterjadi kegagalan pragmatis sehingga
maksud yang disampaikan tidak sampai. Dalam makalah ini juga akan dibahas
juga strategi bertutur untuk menyampaikan keinginan atau pemikiran-pemikiran
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dalam pidato tersebut yang menyiratkan efektif atau tidaknya sebuah pidato
Presiden. Di sini akan tergambar bagaimana bahasa digunakan oleh seorang
pemimpin sebagai kekuatan untuk mencapai harapan atau keinginannya sebagai
seorang pemimpin yang hebat.
TINDAK TUTUR DIREKTIF
Mengajak (inviting)
Dalam pidato perdana ini ditemukan kata-kata yang banyak sifatnya mengajak
seluruh masyarakat untuk bersatu, bekerja keras, berdikari, dan berkepribadian
dalam membangun Negara Indonesia. Perhatikan contoh berikut:
(1) Kini saatnya, kita menyatukan hati dan tangan. Kini saatnya,
bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha
berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat
di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian
dalam kebudayaan.
(2) Kerja besar membangun bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri
oleh Presiden, Wakil Presiden ataupun jajaran Pemerintahan yang
saya pimpin, tetapi membutuhkan topangan kekuatan kolektif
yang merupakan kesatuan seluruh bangsa.
(3) Saya jugamengajak seluruh lembaga Negara untuk bekerja dengan
semangat…
(4) Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, sayamengajak
semuawarga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik
Indonesia…Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan
hadapi semua badai dan gelombang.
Dari contoh (1-2) terlihat bahwa tindak tutur mengajak tidak langsung disini kita
lihat kata-kata kini saatnya, kita menyatukan ….. kini saatnnya, bersama-sama
melanjutkan….sebagai pemarkah mengajak tidak langsung, sedangkan yang secara
langsung dengan menggunakan kata mengajak (3-4), Saya juga mengajak…….,
saya mengajak semua warga….untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia. Di sini
juga terlihat penggunan kata inklusif „kita‟ yang berarti pemimpin dan masyarakat
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yang dipimpin. Ini menyiratkan bahwa membangun sebuah Negara secara bersamasama dalam susah dan senang yang diungkapkan melalui badai dan gelombang
yang berarti semua persoalan yang datang. Pada contoh di atas tampak penggunaan
repetisi atau pengulangan kata-kata tertentu untuk menekankan ide penting agar
lebih komunikatif atau efektif (Lucas, Stephen. 2009).Tuturan ini menggunakan
bahasa figuratif. terlihat penggunaanmetafor dimana Negara dibandingkan atau
dianalogikan dengan sebuah kapal.
Menyerukan (commanding)
Dalam pidato ini juga ditemukan tindak tutur memerintah/menyerukanseperti
contoh berikut:
(5) ……..saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu membahu, bergotong
royong.
Pada contoh (5) terlihat penggunaan kata „menyerukan‟ yang memanggil semua
lapisan (para nelayan, buruh, petani, pedagang bakso, pedagang asongan, sopir,
akademisi, guru, TNI, POLRI, pengusaha dan kalangan professional) untuk bekerja
keras.
Meminta (requesting)
Pada contoh (6) kita dapat merasakan bahwa tuturan ini mempunyai maksud untuk
mengajak agar semua pihak bergerak bersama yang merupakan permintaan secara
tersirat atau tidak langsung.
(6) Inilah, momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama untuk
bekerja…bekerja… dan bekerja.
TINDAK TUTUR EKSPRESIF
Tindak tutur ekspresif yang digunakan dalam pidato tersebut adalah tindak tutur
berterima kasih, dan mengkritik.Misalnya, dalam tuturan…menyampaikan terima
kasih dan penghargaan kepada….
Kemudian, tindak tutur mengkritik seperti contoh berikut:
(7) 1. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra,
memunggungi selat dan teluk.
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Kata memunggungi diulan di sini sebagai ungkapan rasa kesal dan tidak senang
terhadap catatan sejarah pada pemerintahan sebelumnya. Inilah yang dikritisi dan
akan diperbaiki.
REALISASI STRATEGI BERTUTUR
Secara operasional, strategi bertutur pada penelitian ini mengacu kepada
sejumlah strategi yang digunakan si penutur untuk terlihat sopan dan komunikatif
dalam menyampaikan konsep pemikiran (wacana). Dari hasil analisis data,
ditemukan penggunaan strategi bertutur langsung (direct speech act) dan tidak
langsung dalam pidato perdanan Jokowi (indirect speech acts). Di dalam strategi
bertutur lansung, Jokowi menggunakan kata-kata yang mengandung makna literal
seperti saya mengajak, saya menegaskan, dan sebagainya,; sedangkan dalam
strategi bertutur tidak langsung Jokowi menggunakan kata-kata non-literal atau
penggunaan kata-kata yang mempunyai makna figuratif (figurative language),
seperti metaphor, hiperbola, dan personifikasi. Dari sudut pandang public speaking,
strategi seperti ini digunakan agar terlihat terlihat efektif. Dari data ditemukan
Presiden Jokowi menggunakan strategi repetisi atau pengulangan kata-kata tertentu
sebagai penekanan untuk konsep pemikiran penting sekaligus menambah sense of
meaningdan appealing of emotion.
Dari data yang terkumpul diperoleh realisasi strategi bertutur Jokowi dalam
pidato perdananya yaitu: (1) Strategi bertutur langsung (Direct Speech Act) dengan
menggunakan kata-kata literal, (2) Strategi bertutur tidak langsung (Indirect Speech
Act) dengan menggunakan kata-kata non-literal yang mencakupi (a) Penggunaan
bahasa figuratif (metaphor, hiperbola, dan personifikasi), (b) Penggunaan repetisi
atau pengulangan kata-kata tertentu dalam bentuk kata, frasa, dan kalimat.
Kemudian, Presiden Jokowi cendrung menggunakan kata inklusif „kita‟(31) dari
pada „saya‟ (28). Pidato ini juga banyak menggunakan pengulangan verba dinamis
(dynamic verb) „kerja‟ (17) dan kerja keras (9).Ini menyiratkan bahwa Jokowi
meninginkan pemerintahan yang dinamis tidak statis. Kemudian.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Dari penelitian awal ini belum dapat diambil sebuah kesimpulan, namun
dari data yang masih terbatas ini dapat tergambar untuk sementara bahwamodel
tindak tutur direktif lebih diarahkan kepada tindak tutur mengajak dengan lebih
banyak menggunakanverba dinamis. Pidato perdana Presiden Jokowi cenderung
untuk mengajak, meminta, memohon, dan meyerukan kepada masyarakat untuk
bekerja keras dan bersatu dalam membangun Negara RI yang kuat dan beradab
serta menjadi bangsa yang berkepribadian dan terhormat. Kemudian, tindak tutur
ekspresif yang ada dalam pidato perdana ini menyiratkan emosi positif dengan
tindak tutur berterima kasih dan tindak tutur mengkritik yang cukup sopan
disampaikan dengan bahasa figuratif.Tindak tutur mengajak ini dipengaruahi oleh
konteks pragmatic dan pengalaman historis yang dialami bangsa Indonesia dan
sebuah kekuasaan yang cenderung kurang kontrol.
Dari penggunaan kata dalam pidato perdana Presiden Jokowi ini, yang
menarik adalah banyaknya penggunaan verba dinamis (dynamic verbs) yaitu verba
yang menunjukan lebih banyak untuk melakukan tindakan, sensasi, dan proses.
Verba dinamis yang sangat dominan adalah„kerja‟ yang digunakan sebanyak 26
kali.Dengan pengulangan verba „kerja..kerja..dan kerja..‟ dapat menyiratkan sebuah
pemerintahan yang dinamis.
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji jenis tindak tutur
komisif dan representatif sekaligus juga mengkaji sebuah kekuatan dari dari
penggunaan verba dinamis dalam pidato-pidato kenegaraan.Apakah penggunaan
verba dinamis dapat menyiratkan sebuah kekuatan dalam membentuk pemerintahan
yang kuat dan dinamis?
REFERENSI
Cutting, Joan. (2002). Pragmatics and Discourse: A resource book for students.
London and
New York: Routledge.
Eriyanto. (2001). Analisis Wacana: pengantar analisis teks media. Yogyakarta:
LKiS.
Fairclough, N. (1999). Critical discourse analysis: The critical study of language.
London: Longman.

M o d e l T i n d a k T u t u r D i r e k t i f d a n E k s p r e s i f . . . . . . | 51

Gee, James Paul. (2014) An Introduction to Discourse Analysis. Theory and
Method.London and New York: Routledge.
Jones, Rodney. (2012). Discourse Analysis. A resource book for students.London
and New York: Routledge.
Schiffrin, Deborah. (1994). Approaches to Discourse. Oxford: Blackwell.

52 | M o d e l T i n d a k T u t u r D i r e k t i f d a n E k s p r e s i f . . . . .

Bahasa Emosi Kandidat Presiden dalam sebuah Debat
Abstrak
Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian penulis tentang salah satu kekuatan
verbal yang ditemukan dalam debat Presiden Amerika. Pada KOLITA 7 penulis
memaparkan perangkat retorika (rhetorical devices) yang digunakan kandidat,
Obama dan McCain dalam debat Presiden I di Universitas Mississipi. (Yanti,
Yusrita. 2009a). Di sini, terlihat kandidat lebih banyak menggunakan pengulangan
(repetition) sebagai salah satu ritme bahasa persuasif untuk menarik perhatian
masyarakat pemilih. Pengulangan yang digunakan tampak dalam bentuk anafora,
asonans, aliterasi, antistropi, anadiplosis, dan anachismus/antimetabole. Pada
kesempatan ini, penulis memaparkan sejumlah klasifikasi bahasa emosi kandidat
Presiden yang tercermin dalam ujaran (speech) mereka. Rakitan kata atau pilihan
kata
yang digunakan dalam meluapkan rasa emosinya berdasarkan pada
pengalaman dan pengetahuan mereka, seperti kebencian, kesenangan, kemarahan,
dan kecintaan. Ungkapan emosi melalui kata-kata ini memiliki suatu tindak ilokusi
yang dapat membuat seseorang berbuat sesuatu. Seperti yang dikatakan Rintel
(1984) dalam Kaneko “…..emotional expression is considered to be one of the
illocutionary acts, because expression of emotion is a speech act in which the
listener recognizes the speaker‟s intention to perform that act”. Dari analisis data
akan dipaparkan: (1) pilihan kata yang digunakan sebagai ungkapan emosi (penulis
sebut sebagai “bahasa emosi”; (2) klasifikasi emosi yang mencerminkan kepuasan,
ketidakpuasan, keinginan,dan keoptimisan; (3) cerminan ideology dan beberapa
tindak tutur yang terkandung dalam bahasa emosi tersebut.
1.Pendahuluan
Sebagai alat komunikasi bahasa digunakan untuk menyampaikan segala
rasa, pendapat, idea atau pesan. Kemampuan berkomunikasi dapat membentuk
hubungan social yang baik di dalam berkehidupan baik dilingkungan keluarga,
masyarakat, kantor, dan politik. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi dan
konteks akan lebih berterima di kalangan masyarakat/pendengar. Dalam dunia
politik bahasa digunakan untuk persuasi, argumentasi yang rasional maupun tidak
rasional, bahkan manipulasi, untuk kesepahaman, diyakini, dinilai dan diapresiasi.
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Untuk dapat diapresiasi dan dinilai dengan baik politisi seharusnya mampu
berkomunikasi dengan baik sehingga mampu bertutur kata dengan memperhatikan
etika kesantunan sehingga mampu menngendalikan emosi ketika berbicara.
Kajian emosi dan bahasa belum banyak dilakukan oleh ahli bahasa,
khususnya di Indonesia. Muslich, M. (2007) mengatakan kajian terhadap emosi
masih banyak dilakukan dari sudut pandang psikologi, anthropologi dan filsafat.
Selanjutnya, dikatakan emosi secara psikologi dipandang sebagai unsur yang
mendasar dari pengalaman manusia, atau sesuatu yang innate, sedangkan
antropologi memandang emosi sebagai gagasan kebudayaan akibat hasil interaksi
antara situasi sosial, perasaan, dan perilaku manusi; sedangkan filsafat memandang
emosi sebagai unsur yang selalu mengiringi akal dan pikiran manusia. Dari uraian
ini terlihat emosi selalu dikaitkan dengan pengalaman manusia. Pengalaman yang
baik atu buruk dapat diungkapkan secara verbal dan/atau non verbal. Emosi dasar
seperti marah, kesal, senang, cemas, sedih dapat diungkapkan melalui kata-kata
(verbal) dan/atau gerak-gerik, perilaku, dan mimic (non verbal). Perhatikan contoh
berikut:
(1) Kamu benar-benar anjing bangsat kerja saja tidak becus!
(2) “Coba itu bangunkan yg tidur itu! Ya..ya..kalau tidur di luar saja.
Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau di ruangan ini tidur.
Malu kepada rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat untuk diajak bicara
memajukan rakyat saja tidur. Jangan main-main dengan tanggung
jawab..!
Meskipun pintar.. selangit pintarnya tapi kalo kepribadiannya jelek itu
jadi racun! Jangan diluluskan itu.”
(http://www.youtube.com/watch?v=v6mqFdeRib.)
Apa yang bisa kita rasakan dan catat dari dua contoh di atas? Dua pernyataan di
atas sama-sama meluapkan emosi „MARAH‟, bedanya yang (1) secara langsung
digunakan kata-kata vulgar „anjing‟, bangsat ditambah dengan penekanan tidak
becus; sedangkan pada contoh (2) juga meluapkan emosi marah tapi dengan
pengulangan kata „tidur‟, „rakyat‟, pintar, dengan konteks yang ada kita dapat
merasakan bahwa ujaran yang dilontarkan Presiden Indonesia Susilo Bambang
Yudiyono (SBY) ini memperlihatkan kemarahan besar kepada seorang Bupati
yang tidur ketika presiden sedang berpidato, ditambah dengan penggunaan kata
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jelek dan racun. Pengulangan kata-kata pada konteks tertentu bisa mencerminkan
emosi dasar seseorang sebagai sebagai dampak ketidakpuasan (unsatisfactory
affects). Artinya, kata-kata non vulgar bisa mengungkapkan emosi seseorang dan
bersifat „menonjok‟ jika digunakan dalam bentuk retorika yang sesuai konteks.
Bahasa seperti ini penulis sebut sebagai bahasa emosi „in context‟. Jadi, emosi
dapat terlihat secara jelas dalam bahasa atau tersirat. Rahardjo, Mudjia dalam
lamannya (http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/97.html) telah mengulas bahasa
elit politik yang bernuansa emosi dengan tidak memperhatikan etika kesantunan.
Rahardjo mengutip ujaran alm. Gusdur (mantan presiden Indonesia) (3-5) dan
balasan anggota DPR (6) seperti berikut:
(3) “Beda antara anggota DPR dengan murid taman kanak-kanak memang
enggak jelas”,
(4) “Sekarang banyak anggota DPR bertitel MA, tapi bukan Master of
Arts, melainkan maling”
(5) “Kalau kalangan DPR merasa tersinggung atas omongan saya itu, ya
sudah saya minta maaf. Yang begitu saja kok repot”.
(6) “Dalam memberikan keterangan Presiden jangan petantangpetenteng”, Gus Dur itu esuk dele, sore tempe, Presiden telah
melakukan kebohongan publik, Saraf Presiden ada yang rusak,
Presiden omongannya nglantur terus” .
Ujaran di atas sangat sangat vulgar, tidak sopan dan melanggar etika kesantunan.
Perilaku berbahasa seperti ini memprihatinkan, tidak baik dikembangkan dan
dipertontonkan di depan umum sehingga masyarakat umum dapat mencontohnya.
Sampai saat ini kita masih bisa melihat anggota dewan dan politisi kita yang masih
berbahasa dengan mengemukakan emosi. Hal ini tidak bisa dibiarkan perlu solusi
cerdas yang ditawarkan oleh ahli bahasa dan komunikasi.
Dalam situasi formal misalnya dalam acara debat emosi juga tercermin
dalam pidato kandidat presiden. Dalam sebuah debat kandidat presiden berusaha
meyakinkan dan membujuk audiens untuk memberikan nilai positif dan
menentukan pilihan kepadanya. Segala strategi dilakukan dengan menggunakan
kekuatan verbal dan non verbal. Oleh karena itu, banyak ditemukan retorika yang
meluapkan rasa emosi kandidat maupun emosi kelompok atau partai. Nah, seperti
apa bahasa emosi kandidat Presiden ini ketika menyampaikan visi dan misinya
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dalam sebuah debat. Bagaimana bentuk pilihan katanya, apakah mencerminkan
bentuk tindak tutur dan menonjolkan sebuah ideology?
2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual
Ada sejumlah ahli bahasa yang telah mengkaji bahasa dan emosi dari
disiplin ilmu linguistik. Diantaranya, Muslich, M. (2007) telah meneliti sejumlah
leksikon bahasa Indonesia, ia menemukan konsep emosi yang dinyatakan dalam
leksikon bahasa Indonesia mempunyai makna yang teratur. Semua kata pada ranah
ini dibatasi oleh sejumlah komponen semantis seperti „perasaan‟, „pikiran‟,
„perkataan‟, „pengetahuan‟, „penglihatan‟, „tindakan‟, dan „keinginan‟. Kemudian,
Siregar, Bahren Umar (2009) melihat emosi dan kebudayaan dalam metafora,
misalnya emosi „MARAH‟ serentak dikonseptualisasikan oleh kebudayaan.
Misalnya, budaya Amerika, Jepang, Indonesia, konsep „MARAH‟ bisa
diungkapkan secara harfiah maupun metafora. Siregar memberikan contoh dalam
bahasa Inggris, misalnya irked kesal , angry marah , furious berang dan metafora
flipping one s lid marah , blow a gasket gusar, sedangkan dalam bahasa Indonesia
ditemukan kata-kata kesal, marah, gusar, berang dan metafora gelap mata,
meremas jantung untuk mengungkapkan keadaan emosional yang sama. Begitu
juga, di dalam bahasa Minangkabau emosi dasar „marah‟ bisa dinyatakan dengan
kata berang, mangka, marabo, dan dalam bentuk metafora “marumeh paruik”.
Sependapat dengan Siregar bahwa memang menarik jika ahli bahasa lebih lanjut
meneliti bagaimana masing-masing sub budaya mengonseptualisasikan emosi ke
dalam bahasa masing-masing.
Sementara itu, Yanti, Yusrita (2009c) meneliti emosi dalam slogan para
caleg dan capres/cawapres. Kata-kata yang digunakan mencerminkan ungkapan
emosi dasar, seperti marah, kecewa, puas dan senang. Contoh (7)Saatnya
perempuan mengambil kebijakan.
(8) Selangkah telah berbuat.
(9) Terus berjuang untuk rakyat. Lanjutkan!
Pada contoh (7) tampak emosi kecewa, sedih, dan marah diungkapkan
karena peranan perempuan masih dianggap kurang penting, sedangkan contoh (8)
tersirat ungkapan rasa senang dan puas, karena telah berbuat sesuatu untuk negara.
Menurut Santangelo bentuk emosi dasar seperti kecewa, sedih, kesal dan marah ini
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termasuk dalam klasifikasi efek ketidakpuasan (unsatisfactory affects) sedangkan
ungkapan rasa senang, gembira, bangga, dan puas merupakan efek kepuasan
(satisfactory affects). Pada contoh (8) terlihat ungkapan rasa cinta dan empati,
ungkapan ini merupakan emosi dasar dalam naungan klasifikasi interaksi dan
harapan positif (positive expectations and interactions). (baca Yanti, Yusrita
2009c). Yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa ternyata slogan para
caleg,capres/cawapres cenderung mengemukakan emosi ketidakpuasan, proyeksi
negatif, harapan dan interaksi positif. (baca Yanti, Yusrita. 2009c). Bagaimana di
dalam debat capres atau kandidat presiden? Dalam makalah ini akan dijabarkan
secara ringkas bahasa emosi beberapa kandidat Presiden dalam menyampaikan
visi/misinya diantaranya Obama, McCain, dan SBY.
Beberapa konsep teoretis yang digunakan dalam analisis data adalah
analisis wacana (Schiffrin, 1994; Schiffrin & Hamilton. 2004; Badudu, 2000;
Eryanto, 2001), analisis wacana kritis (Fairclough, 1989, Habermas. 1973;
McGregor 2009), konsep emosi dasar (Santangelo 2004), padanan emosi bahasa
Inggris dalam bahasa Indonesia (Hermina), teori sosiolinguistik (Holmes, 2001),
Public Speaking, (Lucas, 2001; 2009), Pragma-Rhetoric (Larrazabal and Kepa
Korta 2009), konsep Pragmatik (Cuming 2005).
1.1 Sekilas tentang Wacana
Ada banyak ahli yang mendefinisikan wacana (discourse). Misalnya, Badudu
(2000) dalam Eriyanto (2001), wacana adalah
“1. Rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan
proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk
satu kesatuan, sehingga terbentuklah makna yang serasi di
antara kalimat-kalimat itu; 2. Kesatuan bahasa yang terlengkap
dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan
koherensi dan kohesi yang tinggi yang berkesinambungan, yang
mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan
secara lisan atau tertulis”.
Kemudian, Fowler (1977) dalam Eriyanto (2001) mengatakan, “Wacana
adalah komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan,
nilai dan kategori yang masuk di dalamnya; kepercayaan di sini mewakili
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pandangan dunia; sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman”. Jika
dihubungkan pendapat ini dengan kata-kata yang digunakan kandidat Presiden
maka rakitan kata tersebut baru dapat dimengerti kalau kita melihat suatu kesatuan
konteks yang mempengaruhinya.
Selanjutnya, Schiffrin (1994) mengatakan ada beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam wacana (discourse) yaitu struktur, fungsionalitas, peranan
sosial, fitur-fitur komunikatif dalam bentuk konteks, interaksi budaya, dan lain-lain.
Berbicara tentang makna, lebih tepatnya maksud dari sebuah wacana , tidak lepas
dari pengaruh beberapa konteks seperti konteks linguistik, epistemik, fisik, dan
konteks sosial/cultural, hal ini disebut juga oleh Gunarwan dengan pertimbangan
sosiolinguistik. Faktor sosiolinguistik lain yang berpengaruh dalam menyampaikan
ide adalah dimensi sosial, jarak sosial sipenutur dan lawan tutur, skala status social,
skala formalitas, dan skala fungsi afektif dan refernsial. (Holmes, Janet. 2001).
1.2 Emosi Dasar
Beberapa definisi tentang emosi telah dikemukakan para ahli diantaranya
James, W. (1892) yang mengatakan “An emotion is a tendency to feel”; kemudian
Titchener, E.B. (1902) mengatakan “….the whole psychology of feeling is still in a
very unsettled state” (lihat Strongman. 2003). Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), “emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut di
waktu singkat; keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis (seperti kegembiraan,
kesedihan, kaharuan, kecintaan, keberanian yang bersifat subjektif)”. Dari beberapa
kutipan ini dapat dikatakan bahwa emosi merupakan segala rasa yang dapat
dirasakan oleh seseorang dalam keadaan yang tidak stabil. Emosi dasar yang
dimiliki seseorang dapat diungkapkan dalam bentuk verbal (kata-kata) dan non
verbal (gerak-gerik atau mimic, dan perilaku).
Selanjutnya, Plutchik dalam Strongman (2003:78) mengatakan bahwa
emosi mempunyai dua fungsi yaitu (1) “to communicate information about
intentions or probable behaviour, dan (2) to increase the chances of survival when
faced with emergencies” Sementara, Santangelo (2009) mengatakan bahwa ada
empat hal yang berhubungan dengan emosi yaitu (1) pengalaman hidup (“lived
experience”), (2) hal-hal yang prosesnya bersifat kompleks dan abstrak
(abstractions of complex process ), (3) cara komunikasi (way of communication),
dan 4) fenomena sosial (sosial phenomenon). Lebih lanjut Santangelo telah
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mendata emosi orang Cina yang diklasifikasikannya menjadi 39 kelompok (lihat
tabel 1). Beberapa diantaranya, emosi perlawanan yang agresif (aggressiveopposing emotions) seperti benci, jijik, tidak suka; kemudian proyeksi/ penonjolan
nilai negatif, seperti rasa takut dan panik, ketidakpuasan.(baca Santangelo 2004).
Sejumlah konsep teoretis ini akan memandu penulis dalam menganalisis data. Data
penelitian ini diambil dari transkrip pidato Obama dan McCain dalam debat
kandidat presiden Amerika yang pertama di Universitas Mississippi, Oxford,
Mississippi (2008). Sekilas juga akan dihubungkan dengan debat final capres di
Indonesia yang diambil dari http://www.youtube.com/watch?v. Pilihan kata yang
dicurigai sebagai bahasa emosi diseleksi, dianalisis dan diinterpretasikan menurut
konsep teoretis; dari hasil interpretasi diambil sebuah simpulan.
4. Temuan dan Bahasan
Hasil analisis data menggambarkan bahasa emosi kandidat dipayungi oleh
klasifikasi emosi a) dampak ketidakpuasan, proyeksi negatif, c) gabungan
ketidakpuasan dan proyeksi negatif, d) perlawanan agresif, (e) fungsi moral, (f)
perilaku kognitif sebagai akibat interaksi positif, (g) ekspetasi dan interaksi, (h)
keadaan pikiran dan perilaku, (i) pikiran kognitif. Perhatikan beberapa contoh
berikut ini.
(10) Two years ago, I warned that, because of the subprime lending
mess, ……………and tried to stop some of the abuses in
mortgages…..Last year, I wrote to the secretary of the Treasury
to make sure that …….to try to deal with it. …… economic
philosophy that says that regulation is always bad. ……It hasn‟t
work…(Obama)
Pada contoh (10) tersirat rasa kesal dan kecewa diungkapkan bahwa saran dan
peringatan Obama untuk memperbaiki sebuah regulasi tidak diindahkan yang
menyebabkan krisis ekonomi tetap berlanjut, ini tampak pada pilihan kata warned,
wrote, tried to stop, dan bad. Obama mengkritisi peraturan yang ada, ada nada
kecewa dan secara pragmatis ini mencerminkan tindak tutur mengkritik.
Bahasa emosi banyak ditemukan pada retorika. Ini yang menarik pada debat
capres Amerika jika dibandingkan dengan debat capres Indonesia. Di Amerika,
kandidat presiden (Obama dan McCain) banyak menggunakan repetisi atau
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pengulangan dalam „speech‟ mereka. Yang paling banyak Obama, ia menggunakan
pengulangan yang bervariasi dan terkadang juga unik dalam bentuk tiga kata, tiga
frasa, dan tiga kalimat yang disebut sebagai triadic extension (istilah Shel Leanne).
Ini dilakukan karena pengulangan merupakan salah satu bentuk retorika atau seni
dalam menggunakan bahasa yang bertujuan untuk meyakinkan, membujuk dan
menyentuh hati audiens. (Lucas, 2001 dalam Yanti, Yusrita. 2009a). Selaras
dengan yang dikatakan Lucas (2001) bahwa “repetition can build strong
cadence,………..help to create a strong emotional effect”. Jadi, emosi tercermin
dalam retorika yang digunakan kandidat. Contoh: .
(11) .…..And you're wondering, how's it going to affect me? How's it
going to affect my job?
How's it going to affect my house? How's it going to affect my
retirement savings or my ability to send my children to college?
(12) So we have to move swiftly, and we have to move wisely. And I've
put forward a series of proposals that make sure that we protect
taxpayers as….
Berdasarkan konteks yang ada (linguistik dan sosial) pengulangan kata “to affect”
tercermin ungkapan emosi dasar yaitu takut, cemas,kuatir sebagai dampak
ketidakpuasan (unsatisfactory affects) terhadap kondisi ekonomi Amerika.
Sedangkan to move mencerminkan sikap positif serta harapannya (positive
expectations and interaction) yang memayungi emosi dasar rasa harap, hasrat dan
optimis; dengan penggunaan kata „we‟ melambangkan adanya interaksi antara
sipenutur dan petutur (audiens). Sebagai suatu kesatuan kalimat (11-12)
mencerminkan tindak tutur direktif (mengkritik/memerintah) yang berarti kandidat
dan masyarakat harus cepat bergerak maju dan berbuat seseuatu. Adanya tindak
ilokusi di sini dapat diartikan audiens bahwa Obama ingin „melakukan sesuatu‟
(tindakan). Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rintel (1984)….emotional
expression is considered to be one of the illocutionary acts, because expression of
emotion is a speech act in which the listener recognizes the speaker‟s intention to
perform that act”.
Sementara itu, Obama menggunakan pengulangan untuk memberikan
penekanan pada kesatuan ide, imej yg kuat untuk langkah selanjutnya, hal-hal yang
urgen (keurgensian), dan bagaimana pentingnya audiens untuk bertindak. Emosi
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yang paling menonjol adalah kesal, takut, sedih, marah, cemas, dan harap.
Perhatikan beberapa contoh berikut:
(13) …………that we need more responsibility, but we need it not just
when there's a crisis. I mean, we've had years in which the
reigning economic ideology has been what's good for Wall
Street, but not what's good for Main Street. (marah dan kesal
bercampur sesal).
(14) -- and I'm afraid on Wall Street -- greed is rewarded, excess is
rewarded, and corruption -- or certainly failure to carry out our
responsibility is rewarded. (McCain).
Cerminan rasa kesal di sini diperlihatkan dengan kalimat we need more
responsibility … we need it not just when there's a crisis, (proyeksi negatif) .
dimana tangung jawab yang lebih itu tidak hanya diperlukan pada waktu krisis
ekonomi saja. Ideologi yang tercermin di sini adalah ideology ekonomi.
Berbeda dengan Indonesia, debat capres terkesan datar dan seperti laporan,
sedikit bersifat pribadi, di sini terlihat para capres hampir tidak ada menggunakan
ritme bahasa atau retorika. Pada umumnya para capres Megawati (Mega), Susilo
Bambang Yudoyono (SBY), Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan emosi dasar seperti
rasa puas, kesal, marah, cemas, kecewa, tidak suka terhadap kinerja pemerintah
atau kepada sesama capres disampaikan secara langsung tidak ada pengulangan,
penekanan, ada sedikit terkesan pribadi, ada yang mengemukakan kelemahan lawan
dan ada yang menonjolkan diri. Perhatikan beberapa contoh berikut.
(15) SBY : …demokrasi kebebasan makin maju… (SBY) … puas
(satisfactory affects)
(16) SBY : ….Otonomi daerah banyak yang jalan di tempat …..
kecewa/belum puas
(17) JK: Maaf pak SBY…dorongan bapak, iklan bapak agar pilpres 1
putaran dengan alasan 4 triliun itu artinya demokrasi dengan
pandangan uang…...(JK)  tidak suka/marah
(18) JK: …janganlah semua cara dilakukan………(JK)
(19) Mega: …untuk mengurus KTP sebenarnya....... hal ini masih
sangat sulit dan harus membayar biaya tambahan… (Mega)
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(20)

Mega: …..rakyat itu tidak diikutsertakan dalam demokrasi
secara
sungguh-sungguh…
kita
melihat
kecurangan,
intimidasi….

5. Kesimpulan
Dari uraian ringkas di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa efektifitas
penyampaian pesan-pesan politik memerlukan pilihan kata yang tepat, jelas, hidup
dan menyentuh (retorika) sekaligus mempertimbangkangkan etika kesopanan.
Karena tanpa sentuhan emosi dan ritme bahasa pidato atau ujaran dalam debat
terasa hambar dan datar. Kita bisa melihat bahwa debat kandidat presiden Amerika
dan debat kandidat presiden Indonesia berbeda. Pilihan kata maupun retorika yang
digunakan dalam debat capres Indonesia tidak bervariasi sehingga emosi senang,
kesal tampak secara jelas, sedangkan di Amerika pilihan katanya bervariasi, secara
struktur juga bervariasi mulai adri tataran kata, frasa, dan maupun kalimat. Bahasa
emosi yang sifatnya positif dapat dianggap sebagai sebuah „power‟ dalam
komunikasi politik.Untuk itu disarankan para politisi mampu berkomunikasi
dengan baik agar dapat diapresiasi dan dinilai oleh masyarakat dengan
memperhatikan pertimbangan sosiolinguistik dan ritme bahasa atau seni berbicara
(retorika). Jadi, bahasa emosi lahir dari sejumlah unsur yang mempengaruhinya
yang dapat digambarkan sebagai berikut.
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Cerminan Basic Emotions dalam Slogan Pemilu

Abstract
This paper deals with the slogans used by the Candidate Members of the House of
Representatives (CMHRs) and the Candidates of Presidents and Vice Presidents
(CP/CVP) in Indonesia. During the political campaigns, they promote themselves
and try to influence thinking and to motivate action of the people; they try to
convince and encourage their supporters that they are the best to be elected. In
order to win the election they create slogans or mottos that express an idea, a belief
or purpose in the banner advertisements, even a criticism that reflects their emotion.
Data used in this analysis are taken from the banner advertisements displayed on
the streets and televisions. In the slogans, the writer observes that the candidates
express their emotion to touch and attract people‟s attention. Pragmatically, the
basic emotion expressed has an illocutionary act that makes people do something.
As stated by Rintel (1984) in Kaneko “the emotional expression was interesting not
only as a core of the study of human behavior but also as a pragmatic function”.
She further explains that emotional expressions are considered to be one of the
illocutionary acts because an expression of emotion is a speech act in which the
listener recognizes the speaker‟s intention to perform that act. In this paper, the
writer would like to discuss (1) the types of slogans used by the CMHRs and
CP/CVP linguistically, (2) the basic emotions expressed in such slogans, and (3) the
forms of speech acts inferred.
1. Pengantar
Maraknya iklan politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia
baik Pemilu legislatif (Pileg) maupun Pemilu presiden/wakil presiden (Pilpres)
2009 menambah semaraknya lahan penelitian linguistik. Banyak slogan yang
diciptakan oleh para caleg maupun pasangan calon presiden/wakil presiden
(capres/cawapres) untuk menarik perhatian masyarakat dalam memilih mereka
sebagai orang yang terbaik untuk menjadi anggota legislatif atau jadi pemimpin
negara ini (Indonesia). Sebagai pemerhati bahasa atau yang bergelut dibidang
linguistik, fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti dari sudut pandang
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sosiolinguistik, pragmatik maupun analisis wacana. Pada kesempatan ini saya
akan memerikan bagaimana bentuk slogan tersebut diekpresikan, emosi apa yang
terkandung di dalamnya sehingga pesan yang disampaikan bisa menyentuh
masyarakat yang membacanya. Seperti diketahui, slogan merupakan kumpulan
kata atau ungkapan yang mengacu kepada sebuah ide, keistimewaan, komitmen,
kelebihan diri/pribadi, keyakinan atau tujuan seseorang dalam mempromosikan
diri atau mepromosikan sebuah produk. Di sini slogan dalam bentuk promosi diri
dan/atau kelompok maupun partai.
Dalam iklan politik, slogan para caleg dan capres/cawapres, seperti yang
terlihat: berjuang untuk rakyat; perubahan untuk rakyat sejahtera; mengabdi
untuk semua; mari kita gusur kemiskinan bukan gusur orang miskin; lanjutkan!;
lebih cepat lebih baik; SBY berbudi; JK Win; Mega Pro, merupakan slogan yang
sifatnya persuasif dengan tujuan untuk mempengaruhi pikiran orang maupun
mengajak orang untuk melakukan sesuatu atau menentukan sikap dalam memilih.
Kemampuan sesorang merakit kata-kata dapat memberikan dampak positif atau
negatif karena pilihan kata tersebut memiliki makna denotatif dan konotatif.
Pilihan kata yang digunakan terkadang belum bisa dibuktikan secara sahih (valid)
efektivitasnya. Ini disebabkan karena banyak faktor lain yang mempengaruhi
berhasil tidaknya seseorang, tapi setidak-tidaknya rakitan kata yang tepat akan
memberikan tekstur tersendiri dalam menarik perhatian masyarakat. Secara
linguistik, slogan politik pada umumnya memiliki struktur bahasa yang sederhana
tapi memiliki daya pragmatis yang tinggi (Yanti, Yusrita. 2009b)
Di dalam makalah ini, akan dibicarakan beberapa tipe slogan yang
didalamnya terkandung cerminan emosi para caleg dan pasangan capres/cawapres
dalam slogan politik selama Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 di
Indonesia baru-baru ini. Rangkaian kata dalam slogan tersebut mengandung unsurunsur pragmatis dan ekspresi emosi diri dan/atau emosi dari kelompok/partai
mereka. Sindiran dan kritikan yang saling menjatuhkan tercermin dari sloganslogan yang diciptakan para calon. Slogan yang diciptakan tersebut mengandung
beberapa ungkapan makna dan ekspresi emosi diri yang memiliki maksud tertentu
yang bersifat pragmatis atau bermuatan ilokusi sekaligus juga menggambarkan
ideologi dan kepercayaan yang ada.
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2. Metode Penelitian
Data penelitian ini merupakan kumpulan sejumlah slogan yang diciptakan para
caleg dan capres/cawapres pada Pemilu Indonesia 2009. Data berupa kata-kata,
frasa, maupun kalimat yang tercatat di analisis maknanya secara semantis,
kemudian dilanjutkan kepada maksudnya secara pragmatis. Tentu saja, maksud
yang terkandung akan dapat dimengerti jika dilihat konteks yang ikut terlibat.
Dengan beberapa pendekatan kerangka teoretis yang berkaitan dengan
permasalahan maka data dapat dianalisis dan diinterpretasikan.
3. KerangkaTeoretis
Kajian ini merupakan kajian multidisplin, oleh karena itu dalam menganalisis data
ada sejumlah konsep dan teori utama yang digunakan yaitu (1) teori wacana dan
analisis wacana kritis, (2) basic emotions atau /klasifikasi emosi, (3) teori
komunikasi atau Public Speaking, dan (4) konsep dasar linguistik dan pragmatik.
Berikut ini akan diuraikan sejumlah konsep tersebut secara ringkas.
3.1 Sekilas Pandang tentang Wacana
Ada banyak ahli yang mendefinikan wacana (discourse). Misalnya, Badudu
(2000) dalam Eriyanto (2001) yang mengatakan wacana adalah
“1. rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang satu
dengan proposisi yang lainnya, membentuk satu kesatuan, sehingga
terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu;
2.

Kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat
atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi yang berkesinambungan,
yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan
atau tertulis”.

Kemudian, Fowler (1977) dalam Eriyanto juga, “Wacana adalah komunikasi lisan
atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai dan kategori yang
masuk di dalamnya; kepercayaan di sini mewakili pandangan dunia; sebuah
organisasi atau representasi dari pengalaman”.
Dari konsep itu diketahui bahwa kata-kata dalam slogan yang diteliti
merupakan suatu unit kesatuan yang besar dimana maknanya bergantung kepada
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sejumlah konteks yang mempengaruhinya. Slogan ini tidak saja berupa kata-kata
atau kalimat saja tapi bagaimana kata-kata itu memiliki daya guna dan tujuan
tertentu.
Selanjutnya, Schiffrin (1994) mengatakan ada beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam wacana yaitu struktur, fungsionalitas, peranan sosial, fitur-fitur
komunikatif dalam bentuk konteks, interaksi budaya, dan lain-lain. Berbicara
tentang makna, lebih tepatnya maksud dari sebuah wacana , tidak lepas dari
pengaruh beberapa konteks yang terlibat. Konteks itu bisa berupa konteks
linguistik, epistemik, fisik, dan konteks sosial/kultural.
Dalam analisis wacana ada tiga pandangan mengenai bahasa yaitu pandangan
(1) positivisme-empiris, (2) konstruktivisme, dan (3) pandangan kritis. Di sini,
Hikam dalam Eriyanto (2001:5) mengatakan analisis wacana yang seperti ini
dikategorikan kedalam pandangan konstruktivisme dimana wacana dianggap
sebagai upaya untuk membongkar maksud yang tersembunyi di dalam sebuah kata
atau ungkapan. Perhatikan contoh (1), apa yang bisa kita pahami tentang maksud
dari slogan berikut:
(1) Lanjutkan!
Jika diperhatikan contoh (1) mungkin kita akan bertanya-tanya tentang apa yang
akan dilanjutkan? Untuk memaknai ini perlu diperhatikan konteksnya; kenapa kata
lanjutkan digunakan, siapa yang bicara atau menuliskan, dimana dan dalam situasi
apa. Banyak hal yang harus diperhatikan sehingga kita tahu maksud dibalik kata
tersebut. Pada baliho yang terpajang tampaklah bahwa kata lanjutkan diungkapkan
oleh seseorang yang sedang memimpin suatu Negara (Indonesia), presiden Susilo
Bambang Yudoyono (lebih dikenal dengan SBY). Jadi ini berarti melanjutkan
pemerintahan SBY untuk periode berikutnya, pilihlah SBY sebagai presiden
berikutnya, lanjutkan pemerintahan yang bersih, dan banyak lagi maksud yang bisa
kita petik dari slogan itu. Semua ini tentu dipengaruhi oleh sejumlah konteks,
misalnya konteks bagaimana, dimana dan siapa yang menuturkan slogan itu.
Dengan melibatkan semua konteks yang ada barulah dapat dipahami apa maksud
sebenar dari slogan “lanjutkan” tersebut.
Dalam kajian ini, penggunaan bahasa dianalisis berdasarkan hubungan
konteks-konteks yang ada. Di sini, konteks juga bisa berarti bahasa digunakan
untuk tujuan dan praktik tertentu termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.
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Disinilah bedanya analisis wacana tradisional dengan analisis wacana kritis di mana
penggunaan bahasa di analisis sebagai bentuk dari praktik sosial (Faircloch dan
Wodak dalam Eriyanto, 2001). Selanjutnya mereka mengatakan, analisis wacana
kritis juga bisa menampilkan efek ideology dan dapat menyelidiki bagaimana
melalui bahasa kelompok soial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya
masing-masing. (baca Eriyanto 2001: 7-8). Lebih lanjut, Eriyanto mengutip
karakteristik penting dari analisis wacana kritis yang diajukan Faircloch dan Wodak
dalam van Dijk (1997), yaitu (1) tindakan, (2) konteks, (3) historis, (4) kekuasaan,
(5) ideology.
Menurut penulis, slogan dapat dikategorikan kedalam analisis wacana
kritis karena pemahaman slogan melibatkan lima karkteristik tersebut. Artinya,
slogan dipahami sebagai sebuah tindakan yang dapat mempengaruhi orang yang
membacanya untuk melakukan sesuatu; Slogan juga merupakan sebuah bentuk
interaksi yang mempertimbangkan konteks seperti latar, situasi dan kondisi serta
peristiwa yang ada. Slogan dapat dipahami karena konteks historis, kekuasaan dan
ideology. Jadi, bahasa slogan tidak bisa dilihat secara linguistik saja, ia harus
dipahami dalam cakupan yang luas dengan memperhatikan semua konteks yang
terlibat.
3.2 Apa itu Basic Emotions?
Bila disimak lebih lanjut, kepintaran seseorang dalam merakit kata-kata
juga merupakan cerminan emosi diri. Ungkapan emosi melalui kata-kata ini
memiliki suatu tindak ilokusi yang dapat membuat seseorang berbuat sesuatu.
Seperti yang dikatakan Rintel (1984) dalam Kaneko “…..emotional expression is
considered to be one of the illocutionary acts, because expression of emotion is a
speech act in which the listener recognizes the speaker‟s intention to perform that
act”. Ini bisa dilihat dari contoh (1) di atas bahwa kata “lanjutkan!” menyiratkan
makna tindak
ilokusi, pilihlah SBY untuk presiden selanjutnya jangan yang
lain. Ada emosi yang tercermin, rasa kebanggaan (pride) untuk melanjutkan
pemerintahan yang bersih.
Berbicara tentang emosi, Strongman (2003) mengutip pendapat James, W.
(1892) yang mengatakan “An emotion is a tendency to feel”; dan Titchener, E.B.
(1902) mengatakan “….the whole psychology of feeling is still in a very unsettled
state” (lihat Strongman. 2003). Jadi, dapat dikatakan bahwa emosi itu merupakan
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segala rasa yang dapat dirasakan baik dalam keadaan stabil maupun tidak stabil,
bisa berupa marah, sedih, kecewa, sakit hati, suka, tidak suka dan sebagainya.
Ada banyak para ahli yang membuat daftar emosi dan
mengkalsifikasikannya ke dalam beberapa kelompok. Misalnya, Arnold (1960)
mengatakan emosi dasar (basic emotions) terdiri dari kemarahan (anger),
keengganan (aversion), keteguhan hati, keberanian (courage), kekesalan, kepatahan
hati (dejection), hasrat, keinginan (desire), keputusasaan, kehilangan harapan
(despair), ketakutan (fear), kebencian (hate), harapan (hope), kecintaan (love),
kesedihan (sadness). Kemudian, Plutchick dalam Ortony dan Tuner (1990)
membagi basic emotions dalam cakupan keberterimaan (acceptance), kemarahan
(anger),mengharapkan, mendahului, menantikan (anticipation), kejijikan,
kemuakan (disgust), kesenangan (joy), ketakutan ( fear), kesedihan ( sadness),
keheranan, sesuatu yang mengagetkan (surprise). Selanjutnya, Plutchik dalam
Strongman (2003:78) mengatakan bahwa emosi mempunyai dua fungsi yaitu (1)
“to communicate information about intentions or probable behaviour, dan (2) to
increase the chances of survival when faced with emergencies”
Sehubungan dengan itu, Santangelo (2009) mengatakan bahwa ada empat
hal yang berhubungan dengan emosi yaitu (1) pengalaman hidup (“lived
experience”), (2) hal-hal yang prosesnya bersifat kompleks dan abstrak
(abstractions of complex process), (3) cara komunikasi (way of communication),
dan 4) fenomena sosial (sosial phenomenon). (baca juga Soriente 2009). Lebih
lanjut Santangelo telah mendata emosi orang Cina yang diklasifikasikannya
menjadi 39 kelompok. Beberapa diantaranya, emosi perlawanan yang agresif
(aggressive-opposing emotions) yang mencakupi rasa benci, jijik, tidak suka;
kemudian proyeksi atau penonjolan nilai negatif, seperti rasa takut dan panik,
ketidakpuasan, dll.(info lengkap baca Santangelo 2004).
Disamping itu, Hermina juga membuat klasifikasi emosi bahasa Inggris
beserta padanannya dalam bahasa Indonesia, klasifikasi ini tampak seperti berikut.
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Berdasarkan beberapa teori tersebut, penulis melihat bahwa dalam sloganslogan Pemilu ditemukan juga beberapa ungkapan emosi, marah, cemas dan
/kecewa. Perhatikan beberapa contoh berikut.
(2) Koruptor itu pengkhianat rakyat!
(3) Kalau bukan sekarang kapan lagi
(4) Rakyat tidak boleh hidup menderita.
Dari contoh (2) kata pengkianat mencerminkan ungkapan marah/jijik, ini diperkuat
lagi dengan penggunaan tanda seru; pada contoh (3) kata sekarang mncerminkan
rasa cemas untuk melakukan suatu tindakan; dan contoh (4) kata menderita
mencerminkan suatu rasa yang menyakitkan sehingga kalimat ini mencerminkan
emosi marah dan kecewa. Semua ini tentu didukung oleh konteks yang ada dan apa
yang sedang dirasakan oleh masyarakat (Indonesia).
3.3 Penggunaan bahasa dalam Public Speaking
Sebagai alat komunikasi, bahasa digunakan untuk menyampaikan
ide/pendapat, fakta, maupun kejadian-kejadian yang ada. Selama penyampaian ide
tersebut seseorang harus mempertimbangkan beberapa aspek atau faktor
sosiolinguistik, misalnya siapa dan kepada siapa berbicara, dimana dan apa topic
yang dibicarakan, serta apa tujuannya. Gunarwan (2006) menyebut hal ini sebahai
pertimbangan sosiolinguistik.
Agar efektif dalam menyampaikan pendapat atau ide, seseorang hendaknya
memperhatikan pilihan kata yang digunakan apalagi yang sifatnya persuasive
seperti kampanye karena kata-kata yang dilontarkan bisa memiliki makna
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denotative dan konotatif. Kata-kata yang digunakan dapat mengungkapkan pesan
sekaligus juga membujuk orang untuk menentukan sikap maupun pilihan. Jadi,
penggunaan bahasa yang akurat, tepat, jelas, hidup, akan menentukan efektif
tidaknya sebuah komunikasi (baca Lucas 2001). Dalam berkampanye, seseorang
akan berhadapan dengan public, di sini diperlukan ketelitian dan kemahiran
menggunakan kata-kata maupun retorika, sehingga ide yang disampaikan kelihatan
tajam dan jelas serta dapat menggugah atau menyentuh orang yang membaca atau
mendengarkannya. Selanjutnya Lucas (2001) menawarkan sejumlah cara untuk
membuat sebuah komunikasi yang efektif di depan publik, diantaranya
menggunakan retorika, metafora, repetisi, similie, dan lain-lain. (baca Yanti,
Yusrita. 2009a).
3.4 Beberapa Konsep Linguistik/Pragmatik
Secara linguistik, kajian bahasa hanya terbatas pada aspek-aspek bahasa itu sendiri
tanpa melihat konteks lain yang mempengaruihi bahasa itu. Jika dilihat bahasa yang
digunakan dalam slogan dibentuk dengan struktur yang sederhana.
Presuppossition
4. Temuan dan Bahasan
Dari sejumlah slogan yang terkumpul ditemukan (1) variasi bentuk slogan para
caleg dan pasangan capres/ cawapres, (2) beberapa jenis ungkapan emosi dasar
(basic emotions), (3) beberapa bentuk tindak tutur yang memiliki daya ilokusi,
kemudian (4) pilihan kata yang menggambarkan ideologi serta kepercayaan. Semua
temuan itu akan diulas secara ringkas berikut ini.
4.1 Tipe Slogan Para Caleg dan Capres/Cawapres
Secara linguistik tipe slogan dapat terdidiri atas satu kata, beberapa kata (frasa),
dan kalimat. Slogan yang berbentuk frasa terdiri atas frasa adjektiva, frasa nomina,
dan frasa verba. Namun, yang paling banyak ditemukan adalah sederetan adjektiva
yang mengutamakan sifat baik dari seorang caleg maupun capres/cawapres.
Seterusnya, slogan tersebut ada yang berbentuk kalimat yaitu (a) kalimat deklaratif,
(b) kalimat imperatif; sedangkan dari segi struktur ditemukan bentuk (a)
eliptikal,dan (b) minor. (baca Yanti, Yusrita. 2009b)
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4.2 Beberapa emosi dasar (basic emotions) dalam Slogan

Dari slogan yang terbentuk tampak secara tersirat emosi kemarahan,
ketidakpuasan, kejengkelan terhadap pemerintah/situasi yang ada di Indonesia juga
terhadap calon lain. Siratan makna atau maksud slogan itu mencerminkan
ungkapan emosi yang memiliki daya ilokusi yang dapat mempengaruhi pola pikir
orang yang mebacanya karena totalitas maksud dari slogan itu dipengaruhi oleh
situasi sosial yang ada, latar belakang pengetahuan pembaca (masyarakat) yang
dapat dikategorikan ke dalam konteks epistemik, fisik, dan social/budaya. Slogan
yang tercipta pada umumnya mengandung tindak tutur mengkritik, mengeluh, dan
memuji (diri sendiri). Pada table 1 berikut tampak sejumlah slogan para caleg dan
pasangan capres/cawapres yang mengekresikan emosi diri yang dapat
dikelompokan ke dalam klasifikasi seperti yang diusulkan Santangelo. Beberapa
contoh ungkapan emosi seperti kejengkelan, kemarahan, kepuasan, kecemasan,
ketidaksukaan, harapan, dan kecintaan dapat terlihat dalam slogan tersebut.

Tabel 1.
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3.3. Pilihan kata yang menggambarkan ideologi dan kepercayaan.
Slogan yang diciptakan cenderung mengemukakan hal-hal yang baik, kritis
dan bersifat sindiran. Sindiran ini dapat dikatakan sebagai dampak dari tindak tutur
mengkritik, mengeluh, dan mengajak. Jika dilihat secara seksama pilihan kata para
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caleg dan pasangan capres/cawapres juga menggambarkan ideologi dan
kepercayaan. Di sini terlihat ideologi politik yaitu sebuah himpunan ide dan prinsip
yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan
ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai diri
seseorang dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya
dilaksanakan.(lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi)
Dari slogan yang tercipta terlihat beberapa gambaran ideologi seperti ideologi
nasionalisme, agama, politik, demokrasi, dan ideologi liberalisme (cita-cita untuk
masyarakat bebas, mendukung ekonomi pasar/kerakyatan). Pilihan kata yang
digunakan misalnya ekonomi kerakyatan, masyarakat mandiri, kemampuan sendiri;
ideology agama tampak pada pilihan kata akhlakul karimah, agamis, (lebih rinci
lihat tabel 2).
Tabel 2 Pilihan Kata yang mencerminkan Ideologi dan Kepercayaan
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5

Penutup

Dari hasil analisis awal ini, ditemukan bahwa rangkaian kata dalam slogan
bukanlah hanya
sekadar kata yang tertulis namun kata-kata tersebut memiliki makna semantis dan
pragmatis (maksud). Artinya, ada sebuah pesan yang disampaikan kepada
masyarakat tentang keinginan dan isu-isu yang sedang berkembang. Kemudian,
pilihan kata yang digunakan merupakan ungkapan emosi terhadap ketidakpuasan,
kejengkelan, keinginan, perhatian, keoptimisan, dan kebanggaan. Sindiran dan
kritikan yang tersirat mempunyai daya ilokusi yang membuat seseorang bisa
bertindak sesuatu, menimbulkan rasa simpati atau sebaliknya (antipati). Semua ini
bergantung kepada pengaruh beberapa konteks seperti kontek linguistik, epistemik,
fisik dan konteks sosial/kultural yang ada.
Cerminan basic emotions atau emosi dasar di dalam slogan seperti rasa
marah, tidak suka, kesal, enggan, bangga, arogan, senang, kecewa, dapat dipayungi
atau dikelompokan kedalam beberapa klasifikasi seperti yang tampak pada bagan 1.
Dari data yang terkumpul, ungkapan emosi yang menonjol, tergolong kepada
kalsifikasi ketidakpuasan (unsatisfactory effects) dan interaksi dan harapan positif
(Positive expectation &interactions).
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Mencermati Emosi Verbal Anas

“Language is Power”, bahasa merupakan sebuah kekuatan, itulah yang dikatakan
oleh Stephen E. Lucas dalam bukunya The Art of Public Speaking. Pernyataan ini
lebih lanjut dapat dimaknai bahwa pilhan kata yang digunakan seseorang dalam
berkomunikasi dapat memberikan sebuah dampak positif maupun negatif.
Kekuatan bahasa inilah yang membuat lontaran kata-kata Anas penuh arti dan
menjadi sorotan serta perbincangan banyak orang. Ada apa dengan tutur kata Anas?
Apa ada sesuatu dibalik tuturan kata tersebut? Apakah Anas sudah benar atau salah
kata dalam mengungkapkan sebuah perasaan atau segala rasa yang ada dihatinya?
Sesuatu yang dirasakan dapat diungkapkan melalui kata-kata (verbal) dan/atau nonverbal (perilaku, ekspresi wajah, gerak gerik atau mimik). Sebuah perasaan seperti
sedih atau kecewa disebut dengan emosi dalam definisi umum yaitu “Emotion is a
tendency to feel...” (James, W. 1892 dalam The psychology of emotion, Strongman
2003).
Maraknya pemberitaan tentang kasus Anas Urbaningrum dalam media
cetak ataupun elektronik bukan saja meramaikan wacana politik. Hal ini telah
mengundang sejumlah opini dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari yang ahli
dan bukan ahli politik. Berita tentang Anas menjadi bahan diskusi yang cukup
panas dikalangan politisi termasuk masyarakat awam, bahkan di lapau-lapau dan di
arisan ibu-ibu pun ramai berciloteh tentang “Monas”. Yups, tugu Monas jadi topik
utama yang sering disebut saat ini sehubungan dengan tuturan Anas yang bersedia
digantung di sana jika terlibat kasus korupsi. Sebagai seorang linguis, saya
tergelitik juga untuk mencermati kasus Anas ini dari sudut pandang linguistik
terapan khususnya dari analisis wacana karena analisis wacana mengkaji hubungan
bentuk (form) dan fungsi (function). Ada hal yang menarik jika kita cermati apa
makna dan fungsi kata-kata Anas yang telah dilontarkannya kemudian dimuat di
sejumlah media komunikasi, cetak dan electronik/online seperti kompasiana.com,
tempo.com, dan twitter Anas. Semua tuturan Anas mengundang berbagai
interpretasi yang menghasilkan beragam inferensi dan reaksi publik. Beberapa
contoh yang sempat saya simak dan dengar “..saya bersedia digantung di Monas
jika terdapat satu rupiah saja korupsi; “Jadi pemimpin jangan gampang mengeluh”,
“Ini baru halaman pertama”. Beberapa contoh ini bukanlah tuturan biasa tanpa
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tujuan. Ini merupakan bentuk emosi Anas yang dikomunikasikan secara verbal.
Lalu apa maksud semua ini? Apa arti kata-kata atau pernyataan Anas tersebut?
Kepada siapa ditujukan kata-kata itu? Apa yang menyebabkan emosi Anas
terpancing?
Secara pragmatik kata-kata yang dilontarkan Anas akan dapat dipahami
jika dilihat beberapa konteks yang mempengaruhi tutur kata tersebut, misalnya
konteks fisik dimana tuturan itu diucapkan, tentang apa, siapa saja yang ada;
kemudian konteks epistemik, latar belakang pengetahuan antara si penutur dan
petutur, -bisa saja di sini Anas dengan kelompok tertentu-, kemudian konteks
linguistik dimana ada kaitan tutur kata yang sedang berlangsung (keputusan KPK)
dengan yang sebelumnya (tuturan Anas yang bersedia digantung kalau terlibat
korupsi), serta konteks sosial yang mengacu kepada hubungan sosial dan keadaan
antara penutur dan petutur (misalnya, hubungan sosial antara Anas dan partai
Demokrat).
Jadi, jika dikaji lebih lanjut tutur kata “..bersedia digantung di Monas...”
memiliki makna luas. Pilihan kata “gantung” dan “Monas” dapat memiliki makna
yang dalam, misalnya bantahan bahwa Anas tidak bersalah, sehingga dengan berani
menggunakan pilihan kata “gantung”. Secara normal, mana ada orang yang mau
digantung. Tapi di sini Anas berani menyatakan itu. Pernyataan ini sebagai bukti
kuat untuk memastikan dan menguatkan bahwa Anas tidak bersalah dan terlibat.
Kemudian, pilihan kata “Monas” yang kita tahu selama ini tempat wisata sejarah.
Di sini Anas memilih Monas bukan tempat lain, ini menyiratkan makna perbuatan
salah jika terbukti akan berani dipertontonkan di depan orang banyak dan akan
menjadi sejarah nantinya. semua itu akan ditanggung Anas tanpa rasa malu. Itulah
ungkapan emosional Anas yang sangat berani seperti seorang patriot yang penuh
rasa tanggung jawab terhadap suatu perbuatan. Secara psikologi, tersirat ekpsresi
emosi negatif Anas yaitu marah bahkan sangat marah sehingga dia perlu dan berani
memilih dan menggunakan kata “gantung”, satu kata yang memiliki power
(kekuatan) yang cukup besar untuk meyakinkan publik bahwa dia tidak bersalah
dan terlepas dari tuduhan korupsi. Secara umum, emosi verbal ini bisa membuat
publik percaya atau menangkis tuduhan keapadanya, namun setelah KPK
menetapkan Anas menjadi tersangka dalam dugaan korupsi kasus Hambalang,
komunikasi verbal emosi yang diharapkan sebagai kekuatan positif malah menjadi
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kekuatan negatif alias senjata makan tuan atau dengan kata lain seperti yang ditulis
oleh beberapa pakar dan pengamat politik “Mulutmu Harimaumu”.
Berbagai reaksi yang menyudutkan Anas muncul setelah mendengar
pernyataan KPK, namun Anas tetap konsisten dengan pernyataannya ketika ia
ditanya dan diwawancara di depan kamera TV. Apakah ini strategi politik Anas
yang memberikan sebuah harapan positif yang kemudian melontarkan lagi emosi
verbalnya dalam bentuk pernyataan “Ini baru halaman pertama”, pilihan kata
“halaman pertama” akankah berarti ada halaman ke dua, ke tiga, ke empat dan
seterusnya? Dari pernyataan ini Anas mengekspresikan emosi ketidakpuasannya
terhadap situasi yang ada dan apa yang dituduhkan kepada dia. Dalam prinsip
komunikasi, setiap orang berbicara pasti mempunyai tujuan itu bedanya speaking
dan communicating. Di sini Anas tidak sekedar berbicara (to speak) tapi to
communicate, sedang melakukan komunikasi (politik). Kemudian, Anas juga
menulis akun twitternya seperti yang dikutip tempo.co.Jakarta "Jadi pemimpin
jangan gampang mengeluh”. Sebuah sindiran sebagai ungkapan emosi tidak suka
(dislike) terhadap seorang pemimpin. Jika kita simak, tuturan ini untuk siapa dan
tujuannya apa? Seperti saya katakan bahwa sejumlah kontekslah yang mampu
membuat kita paham apa maksud dari tuturan ini, pemimpin mana yang dituju.
Jika konteknya Indonesia siapa lagi pemimpin Indonesia yang dituju tentu presiden
SBY. Kalau konteksnya propinsi atau daerah tentu saja itu gubernur. Barangkali
banyak lagi tuturan Anas yang mengandung muatan emosi. Dari data yang sedikit
ini terlihat letupan emosi Anas terdiri dari perpaduan emosi (compound emotions)
yaitu ungkapan emosi yang terdiri dari beberapa emosi seperti emosi marah, benci,
tidak suka, antusias dan antisipasi sebagai perlawanan agresif terhadap evaluasi
beberapa kejadian atau peristiwa yang secara tersirat dapat dipahami melalui
pernyataan tersebut. Dari sudut pandang pragma-retorik, Tujuan Anas bertutur
bukan sekadar “meaning intention (M-int)” tapi “communicative intention (C-int)”
bahkan nanti pada akhirnya bisa saja tuturan tersebut menjadi “persuasive
communication (P-int)”. Who knows and who cares?
Dari utak atik kata yang sederhana ini, apa yang bisa kita petik? Perlu
kehati-hatian dan kejelian dalam memilih dan menggunakan kata dalam
berkomunikasi. Satu kata saja dapat memiliki „kekuatan‟ yang begitu besar untuk
memberikan sebuah dampak, yaitu dampak positif atau negatif. Dalam dunia
komunikasi apalagi komunikasi di depan massa, atau komunikasi politik memang

M e n c e r m a t i E m o s i V e r b a l A n a s . | 81

diperlukan kepiawaian seseorang dalam memilih kata-kata. Kepiawaian ini akan
bisa mendapatkan acungan jempol. Dalam biografi Anas disebutkan bahwa dia
memang piawai dalam memilih kata. Namun, jika pengunaan kata tersebut tidak
hati-hati dan tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya dapat mendatangkan
respons negatif, bahan olok-olok masyarakat, bahkan akan dapat menciptakan
masalah besar. Barangkali ini sebuah pelajaran buat kita semua untuk hati-hati
dalam memilih dan menggunakan kata-kata dalam mengungkapkan emosi atau
sebuah perasaan. Dari peristiwa ini apakah kita bisa menilai Anas sebagai
seseorang yang terperangkap dalam emosi verbal negatifnya? atau Apakah emosi
verbal Anas ini merupakan strategi yang akan mendatangkan sebuah harapan baru
yang berdampak positif nantinya? Wallaahhualam.. hanya Tuhan yang tahu.
Setidaknya, tulisan ini menjadi pertimbangan untuk lebih berhati-hati dalam
memilih kata sebagai pengungkap rasa. Semoga!.
Padang, 5 Maret 2013.
Dr. Yusrita Yanti, M.Hum.
Tulisan terbit di media cetak Nasional Padang Ekspres
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1. Pendahuluan
Seperti diketahui, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk
menyampaikan segala rasa, pendapat, dan pesan. Logikanya, dikatakan bahwa
seseorang melakukan komunikasi untuk mengekspresikan diri, saling
mengerti/memahami satu sama lain, dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dapat membentuk hubungan sosial
yang baik dalam berkehidupan, baik dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat,
kantor maupun politik. Dalam dunia politik bahasa digunakan untuk persuasi,
argumentasi yang rasional maupun tidak rasional, bahkan untuk manipulasi,
untuk kesepahaman, diyakini, dinilai dan diapresiasi. Agar dapat diapresiasi dan
dinilai dengan baik seseorang seharusnya mampu berkomunikasi dengan baik
sehingga mampu bertutur kata dengan memperhatikan etika kesantunan sehingga
mampu menngendalikan emosi ketika berbicara. Ini disebabkan karena pilihan
kata yang digunakan dapat membuat lawan tutur senang, sedih, kesal atau marah.
Seperti yang dikatakan Lucas (2001), bahasa merupakan suatu kekuatan (power),
melalui bahasa seseorang bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, ide,
memformulasikan dan mempertahankan nilai-nilai sosial/budaya.
Pada kesempatan ini penulis ingin mengutak-atik bahasa yang digunakan
oleh sejumlah politisi dalam wacana politik, misalnya dalam pidato debat, slogan
Pemilu Pilpres 2009.. Jika di simak secara pragmatis, pilihan kata atau retorika
yang digunakan cenderung mengandung emosi dan punya maksud tertentu.
Perhatikan beberapa contoh iklan politik atau
slogan para caleg dan
capres/cawapres, berjuang untuk rakyat; perubahan untuk rakyat sejahtera;
mengabdi untuk semua; mari kita gusur kemiskinan bukan gusur orang miskin;
lebih cepat lebih baik. Semua ini merupakan slogan yang penuh muatan
pragmatis sekaligus bersifat persuasif dengan tujuan untuk mempengaruhi pikiran
atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu atau menentukan sikap dalam
menjatuhkan pilihannya. Secara pragmatis juga tergambar sifat perhatian, empati,
dan protektif.
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Kemampuan seseorang merakit kata-kata dapat memberikan dampak
positif atau negatif karena pilihan kata tersebut memiliki makna denotatif dan
konotatif. Pilihan kata atau retorika dengan strategi komunikasi yang tepat akan
berpengaruh dan memberikan tekstur tersendiri dalam menarik perhatian orang
atau masyarakat luas. Dari penelitian terdahulu, retorika yang digunakan dalam
debat capres ketika menyampaikan visi misi cenderung berisi ungkapan emosi
sebagai dampak dari ketidakpuasan, kejengkelan, keinginan, perhatian,
keoptimisan, kebanggaan, sifat nasionalisme. Ini muncul sebagai respons reaktif
terhadap situasi yang ada. Letupan emosi dalam retorika tersebut dapat
menggambarkan sifat atau karakter seseorang karena karakter seseorang dapat
dilihat dari cara dia berperilaku dan berbahasa.
Akhir-akhir ini, topik karakter bangsa begitu hangat dibicarakan dan di
sorot oleh masyarakat luas. Situasi yang memprihatinkan ini perlu dicarikan solusi
cerdas oleh permerhati/peneliti bahasa, para ahli komunikasi, budaya, pendidikan
dan pembuat kebijakan. Jika dibiarkan, akan berdampak negatif kepada anakanak, generasi muda dan masyarakat umum. Ada banyak contoh dari sekitar kita
yang memperlihatkan perilaku yang kurang „enak‟, baik di pandang maupun di
dengar. Misalnya, perilaku dari cara menggunakan bahasa dan memilih kata-kata,
terutama dalam memberikan komentar atau menyampaikan kritik yang cenderung
melanggar kode etis kesantunan. Banyak diantaranya yang bertutur kurang sopan
dan tidak lagi mempertimbangkan nosi muka (Brown dan Levinson 1987) dan
maksim sopan santun (Leech, 1983). Sejak era reformasi semua orang boleh
bicara apa saja akhirnya banyak yang berani bicara apa adanya tanpa basa basi
sehingga salah satu dari pilar-pilar karakter yaitu pilar „menghormati‟ (respect)
dilanggar. Perhatikan contoh berikut:
(7) Kamu benar-benar anjing bangsat kerja saja tidak becus!
(8)

Pemerintah pelit dan serakah. Penaikan BBM nilainya banyak
tetapi turunnya sedikit sedikit terkesan hanya menguntungkan
segelintir orang daripada orang sebanyak.

(9)

“Coba itu bangunkan yg tidur itu! Ya..ya..kalau tidur di luar saja.
Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau di ruangan ini
tidur. Malu kepada rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat untuk
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diajak bicara memajukan rakyat saja tidur. Jangan main-main
dengan tanggung jawab..!
Meskipun pintar.. selangit pintarnya tapi kalo kepribadiannya
jelek itu jadi racun!
Jangan diluluskan itu.”
(data dari http://www.youtube.com/watch?v=v6mqFdeRib.)
Apa yang bisa dicatat atau dirasakan dari tiga contoh di atas? Tiga
pernyataan di atas sama-sama meluapkan emosi „MARAH‟, bedanya yang (1-2)
secara langsung menggunakan kata-kata vulgar „anjing‟, bangsat ditambah dengan
penekanan tidak becus; kemudian kata pelit, serakah. sedangkan pada contoh (3)
luapan emosi marah dengan pengulangan kata „tidur‟, „rakyat‟, pintar, dengan
konteks yang ada dapat dirasakan bahwa ujaran yang dilontarkan bapak Presiden
Indonesia Susilo Bambang Yudiyono (SBY) ini memperlihatkan kemarahan besar
kepada seorang Bupati yang tidur ketika presiden sedang berpidato, ditambah
dengan penggunaan kata „jelek‟ dan „racun‟. Pengulangan kata-kata pada konteks
tertentu mencerminkan emosi dasar seseorang sebagai dampak ketidakpuasan
(unsatisfactory affects). Artinya, kata-kata non vulgar bisa mengungkapkan emosi
seseorang dan bersifat „menonjok‟ jika digunakan dalam bentuk retorika yang
sesuai konteks. Pengulangan kata atau retorika seperti ini penulis sebut sebagai
bahasa emosi „in context‟. (baca Yanti, Yusrita 2011a). Kemudian, pengulangan
merupakan salah satu bentuk retorika atau seni dalam menggunakan kata yang
bertujuan untuk meyakinkan, membujuk dan menyentuh hati audiens. (Lucas, 2001
dalam Yanti, Yusrita. 2009a). Selaras dengan yang dikatakan Lucas (2001) bahwa
“repetition can build strong cadence,………..help to create a strong emotional
effect”. Emosi yang diungkapkan dalam pilhan kata tersebut ini mencerminkan
karakter si penutur, karakter menghormati (respect) tergambar melalui penggunaan
bahasa yang santun.
Pada makalah ini penulis ingin memerikan (1) sejumlah retorika politik
yang mencerminkan emosi seseorang, (2) sejumlah karakter yang tergambar dalam
bahasa emosi tersebut, dan (3) beberapa langkah sebagai usulan untuk diterapkan
agar seseorang dapat berkomunikasi dengan efektif dan santun.
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2.

Tinjauan Pustaka
Berbicara tentang bahasa yang digunakan para politisi, lebih tepatnya
retorika, Rahardjo, Mudjia dalam lamannya (http://mudjiarahardjo.com/materikuliah/97.html) juga mengulas bahasa elit politik yang bernuansa emosi yang tidak
memperhatikan etika kesantunan. Disana, Rahardjo mengutip ujaran alm. Gusdur
(mantan presiden Indonesia) seperti yang tampak pada contoh (3-4) dan balasan
anggota DPR (6) berikut ini:
(10) “Beda antara anggota DPR dengan murid taman kanak-kanak
memang enggak jelas”,
(11) “Sekarang banyak anggota DPR bertitel MA, tapi bukan Master
of Arts, melainkan maling”
(12) “Dalam memberikan keterangan Presiden jangan petantangpetenteng”, Gus Dur itu esuk dele, sore tempe, Presiden telah
melakukan kebohongan publik, Saraf Presiden ada yang rusak,
Presiden omongannya nglantur terus” .
Tampak pada contoh (4-6), ujaran-ujaran tersebut sangat vulgar, tidak sopan dan
melanggar etika kesantunan. Pilihan kata seperti maling, saraf rusak, dianggap tidak
sopan. Apa jadinya kalau perilaku berbahasa seperti ini masih saja terjadi? Tentu
hal ini akan memprihatinkan kita semua karena ungkapan yang tidak baik ini
dikembangkan dan dipertontonkan di depan umum sehingga anak-anak, generasi
muda atau masyarakat umum bisa mencontohnya. Jika dibiarkan, ini akan
dianggap biasa dan lama-lama menjadi kebiasaan/tradisi bahkan membudaya. Dari
sejumlah contoh tersebut tampak bahasa emosi yang menyiratkan kemarahan,
kesal, dan kebencian. Jika diperhatikan, retorika politik cenderung berisikan
letupan-letupan emosi dasar. Perhatikan contoh berikut:
(13) Saatnya perempuan mengambil kebijakan.
(14) Selangkah telah berbuat.
(15) Terus berjuang untuk rakyat. Lanjutkan!
Secara tersirat contoh (7) tampak emosi kecewa, sedih, dan marah diungkapkan
karena peranan perempuan masih dianggap kurang penting, sedangkan contoh (8)
tersirat ungkapan rasa senang dan puas, karena telah berbuat sesuatu untuk negara.
Menurut Santangelo bentuk emosi dasar seperti kecewa, sedih, kesal dan marah ini
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termasuk dalam klasifikasi efek ketidakpuasan (unsatisfactory affects) sedangkan
ungkapan rasa senang, gembira, bangga, dan puas merupakan efek kepuasan
(satisfactory affects). Pada contoh (9) terlihat ungkapan rasa cinta dan empati,
ungkapan ini merupakan emosi dasar dalam naungan klasifikasi interaksi dan
harapan positif (positive expectations and interactions). (baca Yanti, Yusrita
2009c). Dan, karakter yang tergambar adalah karakter peduli terhadap sesama dan
tanggung jawab.
Selanjutnya, Siregar, Bahren Umar. (2011) mengatakan bahwa secara
metaforis struktur konsep karakter bangsa sama dengan bangunan (Character =
Building). Sebuah bangunan terdiri dari pondasi, tiang-tiang pendukung,
konstruksi; jika ini lemah bangunan akan runtuh, begitu juga dengan karakter.
Karakter juga akan runtuh atau hilang jika nilai-nilai (the values of character),
prakteknya, konsistensi, pendidikan tidak ada.
3. Konsep Teoretis
Beberapa konsep teoretis yang digunakan dalam analisis data adalah analisis
wacana (Schiffrin, 1994; Schiffrin & Hamilton. 2004; Badudu, 2000; Eryanto,
2001), teori kesantunan dari Brown and Levinson (1987), prinsip sopan santun (PS)
dari Leech (1983), analisis wacana kritis (Fairclough, 1989, Habermas. 1973;
McGregor 2009), konsep emosi dasar (Santangelo 2004), padanan emosi bahasa
Inggris dalam bahasa Indonesia (Hermina), teori sosiolinguistik (Holmes, 2001),
Public Speaking, (Lucas, 2001; 2009), Pragma-Rhetoric (Larrazabal and Kepa
Korta 2009), konsep Pragmatik (Cuming 2005), Leanne, Shel (2009). Dalam
makalah ringkas ini hanya beberapa konsep dasar yang akan diuraikan.
3.1 Sekilas tentang Wacana
Ada banyak ahli yang mendefinisikan wacana (discourse). Misalnya, Badudu
(2000) dalam Eriyanto (2001), wacana adalah
“1. Rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan
proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk
satu kesatuan, sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara
kalimat-kalimat itu; 2. Kesatuan bahasa yang terlengkap dan
tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan
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koherensi dan kohesi yang tinggi yang berkesinambungan, yang
mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan
secara lisan atau tertulis”.
Kemudian, Fowler (1977) dalam Eriyanto (2001) mengatakan, “Wacana adalah
komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai dan
kategori yang masuk di dalamnya; kepercayaan di sini mewakili pandangan dunia;
sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman”. Jika dihubungkan pendapat
ini dengan kata-kata yang digunakan para politisi dan para kandidat Presiden dalam
debat capres maka rakitan kata yang digunakan baru dapat dimengerti kalau kita
melihat suatu kesatuan konteks yang mempengaruhinya.
Selanjutnya, Schiffrin
(1994) mengatakan ada beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam wacana (discourse) yaitu struktur, fungsionalitas, peranan
sosial, fitur-fitur komunikatif dalam bentuk konteks, interaksi budaya, dan lain-lain.
Berbicara tentang makna, lebih tepatnya maksud dari sebuah wacana , tidak lepas
dari pengaruh beberapa konteks seperti konteks linguistik, epistemik, fisik, dan
konteks sosial/kultural, hal ini disebut juga oleh Gunarwan dengan pertimbangan
sosiolinguistik. Faktor sosiolinguistik lain yang berpengaruh dalam menyampaikan
ide adalah dimensi sosial, jarak sosial sipenutur dan lawan tutur, skala status social,
skala formalitas, dan skala fungsi afektif dan referensial. (Holmes, Janet. 2001).
3.2 Emosi Dasar
Beberapa definisi tentang emosi telah dikemukakan para ahli diantaranya James,
W. (1892) yang mengatakan “An emotion is a tendency to feel”; kemudian
Titchener, E.B. (1902) mengatakan “….the whole psychology of feeling is still in a
very unsettled state” (lihat Strongman. 2003). Dan, menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), “emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut di
waktu singkat; keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis (seperti kegembiraan,
kesedihan, kaharuan, kecintaan, keberanian yang bersifat subjektif)”. Dari beberapa
kutipan ini dapat dikatakan bahwa emosi merupakan segala rasa yang dapat
dirasakan oleh seseorang dalam keadaan yang tidak stabil. Emosi dasar yang
dimiliki seseorang dapat diungkapkan dalam bentuk verbal (kata-kata) dan non
verbal (gerak-gerik atau mimik, dan perilaku).
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Selanjutnya, Plutchik dalam Strongman (2003:78) mengatakan bahwa
emosi mempunyai dua fungsi yaitu (1) “to communicate information about
intentions or probable behaviour, dan (2) to increase the chances of survival when
faced with emergencis” Sementara, Santangelo (2009) mengatakan bahwa ada
empat hal yang berhubungan dengan emosi yaitu (1) pengalaman hidup (“lived
experience”), (2) hal-hal yang prosesnya bersifat kompleks dan abstrak
(abstractions of complex process ), (3) cara komunikasi (way of communication),
dan 4) fenomena sosial (sosial phenomenon). Lebih lanjut Santangelo telah
mendata emosi orang Cina yang diklasifikasikannya menjadi 39 kelompok.
Beberapa diantaranya, emosi perlawanan yang agresif (aggressive-opposing
emotions) seperti benci, jijik, tidak suka; kemudian proyeksi/ penonjolan nilai
negatif, seperti rasa takut dan panik, ketidakpuasan.(baca Santangelo 2004). Sama
halnya dengan Hermina yang juga membuat klasifikasi emosi bahasa Inggris
beserta padanannya dalam bahasa Indonesia, klasifikasi ini tampak seperti berikut.
Bahasa Inggris
Bahasa Indonesia
Positive
expectations
and Sikap positif serta harapannya
interaction
(cinta-sayang-hasrat-harapan)
(love-interest-desire-hope)
Satisfactory affects
(joy-pride)

Rasa puas
(senang-bangga)

Negative projections
(fear-fright-suspicion-worry)

Penonjolan nilai negative
(takut-kuatir-curiga-cemas)

Aggressive-opposing emotions
(anger-aversion-disgust)

Emosi perlawanan yang agresif
(marah-menjijikkan)

Unsatisfactory affects
(sadness-regret-shame)

Rasa tidak puas
(kesedihan-sesal-malu)

Kemudian, Parrot (2001) mengatakan ada tiga level emosi yaitu (1) emosi primer,
emosi sekunder, dan emosi tertier. Emosi primer seperti love, joy, surprise, anger,
sadness, fear. Emosi sekunder dari love (affection, lust, longing) dan emosi tertier
dari love (adoration, affection, love, fondness, liking, caring, tenderness,
compassion, sentimentally). Sepengetahuan penulis, utak-atik emosi dari sudut
pandang linguistic belum banyak dilakukan oleh karena itu bahasa yang
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dihubungkan dengan emosi (bahasa emosi) merupakan lahan baru penelitian bagi
pemerhati atau ahli bahasa, sastra dan budaya.
3.3 Teori Kesantunan
Selama proses penyampaian pesan/informasi (the encoding) seseorang
harus mempertimbangkan beberapa aspek sosiolinguistik atau pertimbangan
sosiolinguistik (Gunarwan, 2006). Proses ini mempertimbangkan bahasa atau
pilihan kata apa yang akan digunakan. Pertimbangan itu mencakupi who speaks to
whom, where, when, and what topic discussed. Kita juga harus mempertimbangkan
senior tidaknya seseorang, punya kekuatan/kekuasaan, status, akrab atau tidak.
Dan, kita juga harus mempertimbangkan apakah bicara secara langsung
(explicature) atau tidak langsung (implicature), sehingga tuturan tersebut dapat
dikatakan sopan atau tidak.
Berbicara tentang kesantunan, Brown dan Levinson (1987) menawarkan
beberapa konsep kesantuan dalam komunikasi interpersonal. Menurut mereka,
kesantunan (politeness) adalah the expression of the speaker's intention to mitigate
Face threats carried by certain Face-Threatening Acts (FTAs) toward another.
Berkaitan dengan hal ini, Brown dan Levinson [selanjutnya disingkat dengan B &
L) mengemukakan konsep strtategi kesantunan (politeness strategies). Kemudian,
realisasi dari tindak tutur sebagai hasil pemilihan strategi. Strategi itu berkisar pada
konsep muka (face), yang melambangkan citra diri orang, orang yang rasional.
Muka di dalam pengertian kiasan ini terdiri atas dua wujud, yaitu mu ka positif dan
muka negatif.
Selanjutnya, Leech (1983) dengan teori Prinsip Sopan Santun (Politeness
Principles), cited in Spencer-Oatey 2000, p. 39), memformulasikan ENAM
maksim kesantunan yaitu maksim kearifan (tact maxim), kemurahan hati
(generosity maxim), pujian (approbation maxim), kerendahan hati (modesty
maxim), maksim kesesuaian (agreement maxim) dan simpati (symphaty maxim);
disamping enam maksim ini, Cruse (2004:381) menambahkan satu maksim yaitu
maksim pertimbangan (consideration maxim) yang terdiri dari dua sub maksim
yaitu (a) usahakan petutur sedikit mungkin merasa tidak senang, (b) buatlah petutur
sebanyak mungkin merasa senang. Jadi maksim ini mengharuskan si penutur
berusaha untuk membuat petutur merasa senang.

90 | P o t r e t K a r a k t e r B a n g s a D a l a m R e t o r i k a P o l i t i k . .

Lebih lanjut, Leech (1983) menawarkan lima prinsip sopan santun, (1)
cost-benefit scale (skala untung rugi), semakin seseorang itu bertutur merugikan
dirinya semakin dianggap sopan, dan sebaliknya semakin tuturan itu
menguntungkan dirinya dianggap tidak sopan. (2). optionality scale (skala
memilih), semakin diberikan kesempatan lawan tutur untuk memilih dianggap
sopan dan sebaliknya tidak sopan. (3). indirectness scale (skala tidak langsung),
semakin tidak langsung seseorang itu berttur semakin dianggap sopan, sebaliknya
tidak sopan. (4). authority scale (skala otoritas), semakin tercipta status sosial yg
berjarak tuturan akan lebih sopan dan sebaliknya. (5). social distance scale (skala
jarak sosial), semakin jauh jarak hubungan sosial tuturan akan dianggap sopan
dan sebaliknya, semakin dekat jarak hubungan social atau semakin akrab tuturan
akan dianggap tidak sopan. Santun tidaknya seseorang berbicara ditentukan oleh
konteks. Dan, kesantunan berbahasa bisa mencerminkan karakter seseorang
apakah dia memiliki sifat toleran, hormat, tanggung jawab, peduli, egois atau
sebaliknya.
3.5 Pilar-Pilar Karakter dalam Retorika Politik
Secara umum, penggunaan bahasa yang santun dapat mencerminkan salah satu atau
beberapa pilar karakter. Pilar-pilar karakter telah dicanangkan oleh Kemendiknas
2010 dan juga Character Counts dari Josephson Institute of Ethics.
(http://charactercounts.org/sixpillars.html). Menurut Kemendiknas ada 18 nilai
untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa berdasarkan Agama, Pancasila,
Budaya, dan Tujuan Pendidikan Nasional, (1) religious, (2) jujur, (3) toleransi, (4)
disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu,
(10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13)
bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli
lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi
pedoman dalam pengembangan nilai budaya dan karakter bangsa di setiap mata
pelajaran (MP), seperti MP Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, dan Bahasa
Indonesia. Jika nilai-nilai ini dilihat dari penggunaan bahasa, karakter „cinta
damai‟ yang merupakan pengembangan sikap, perkataan dan tindakan yang
menyebabkan orang lain merasa senang dan aman ketika berinteraksi dengan kita,
ini dapat terlihat dari bahasa atau pilihan kata yang digunakan.
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Sementara itu, di dalam character counts ada enam pilar karakter yang
dapat dipedomani dalam melakukan pendidikan karakter. Secara umum enam pilar
ini dapat disetujui oleh semua orang karena tidak mengandung unsur politis. Enam
pilar tersebut adalah (1).kepercayaan (trustworthiness), (2) menghormati (respect),
(3) tanggung jawab (responsiblility), (4) keadilan (fairness), (5) perhatian/peduli
(caring),(6) kewarganegaraan (citizenship). Masing-masing pilar ini memayungi
beberapa sifat seperti jujur, berani melakukan hal yang benar, membangun reputasi
yang baik, patuh, berbakti kepada keluarga, teman, dan Negara, toleran, disiplin,
dan sikap kasih sayang.(lihat http://charactercounts.org/sixpillars.html).
Enam Pilar Karakter (dikutip dari http://www.google.co.id/imgres?)

Dari sejumlah data penelitian penulis sebelumnya, retorika politik yang di gunakan
dalam slogan capres/ cawapres dan pidato atau tuturan dalam debat capres
Indonesia, terlihat beberapa cerminan karakter yang akan didiskusikan secara
ringkas berikut ini.
4. Potret Karakter dalam sejumlah Retorika Politik
Jika diteliti lebih lanjut, retorika politik baik dalam slogan pemilu maupun
dalam debat pilpres bukanlah sekadar rangkaian kata yang tertulis atau terucap,
namun kata-kata tersebut memiliki makna semantis dan pragmatis (maksud).
Artinya, ada sebuah pesan yang disampaikan kepada masyarakat tentang keinginan
dan isu-isu yang sedang berkembang. Pilihan kata yang digunakan merupakan
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ungkapan emosi terhadap ketidakpuasan, kejengkelan, keinginan, perhatian,
keoptimisan, dan kebanggaan, sehingga melahirkan sindiran dan kritikan-kritikan.
Retorika ini secara pragmatis mencerminkan sifat atau sikap si penutur (individu
dan/atau kelompok). Dalam penyampaian visi/misi capres misalnya, pilihan kata
yang digunakan dapat menggambarkan karakter si penutur. Perhatikan contoh
berikut (data diambil dari debat capres Indonesia sesi final).
(16) JK : “…….dari semua pengalaman pengalaman yang ada saya
bersyukur dalam masa aktif pemerintah saya telah
menyelesaikan begitu banyak konflik pengorbanan puluhan ribu
jiwa baik di Poso, di Ambon, di Aceh demi NKRI apapun kita
harus berjuang untuk itu saya berterima kasih atas kesempatan
itu karena itulah maka apa yang kita katakan suatu hal yang
pokok untuk kita pertahankan dan kita tak punya keraguan
lagi…..”
(17) SBY: “…kita telah menuju kearah yang benar demokrasi makin
tumbuh tidak cukup hanya kesejahteraan tapi juga kebebasan,
kebebasan yang berakhlak, kebebasan yang disertai dengan
penghormatan kepada pranata hukum…..”
(18) JK : “JK: Maaf pak SBY…dorongan bapak, iklan bapak agar
pilpres 1 putaran dengan alasan 4 triliun itu artinya demokrasi
dengan pandangan uang….
JK: “….Saya khawatir , minta maaf ini minta maaf ini kalau hal
itu kita percayai saya takut pada tahun 2014 nanti ada iklan
lanjutkan terus tanpa pilpres demi menghemat 25 triliun…”
(19) Mega: “…..rakyat itu tidak diikutsertakan dalam demokrasi
secara sungguh-sungguh…
kita melihat kecurangan, intimidasi….”
Pada contoh (10) tampak sikap berani yang bernaung di bawah pilar
karakter kepercayaan (Trustworthiness), di sini JK memiliki keberanian untuk
melakukan hal yang benar, membangun reputasi yang baik, hal ini tergambar dari
ujarannya “…saya bersyukur….saya telah menyelesaikan begitu banyak
konflik….saya berterima kasih atas kesempatan itu……”, walaupun dari sudut
pandang teori kesantunan Leech hal ini dianggap kurang sopan karena melanggar
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maksim kerendahan hati (modesty maxim), pujilah diri sendiri sedikit mungkin.
Pada tuturan ini, juga terlihat cerminan sikap tanggung jawab sebagai warga negara
Indonesia bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga negaranya dalam
keadaan damai, tampak pada penggunaan bentuk impersonal „kita‟, “…kita harus
berjuang…kita pertahankan…kita tak punya keraguan….” Pada contoh (11)
tercermin karakter tanggung jawab, SBY terus melakukan apa yang dirasa benar
dan dengan tekun terus mencoba, melakukan yang terbaik, dengan disiplin/kontrol
diri ini tercermin dalam tuturan “..kita telah menuju kearah yang benar demokrasi
makin tumbuh.. tidak cukup hanya kesejahteraan tapi juga kebebasan, kebebasan
yang berakhlak, kebebasan dengan penghormatan pada pranata hukum”. Dan, sikap
menghormati (Respect) tampak pada contoh (12) dengan menggunakan kata “ Maaf
pak .., minta maaf ini,..minta maaf ini…” kiritikan yang cukup tajam dilontarkan
dengan menggunakan teori kesantunan negatif yang berpagar (hedges) dari Brown
dan Levinson. Sedangkan pada contoh (13) kritikan secara langsung dilontarkan
tanpa menggunakan pagar, “….rakyat tidak diikutsertakan dalam demokrasi…..kita
melihat kecurangan, intimidasi…”. Tuturan ini merupakan kritikan terhadap situasi
sosial yang sedang berlangsung. Jika disorot dengan sifat keadilan (fairness) dan
menghormati (respect) yang dipayungi oleh the six pillars of character, di sana
dikatakan bahwa “don‟t blame others carelessly; treat others with respect”. Dapat
dikatakan, bahwa orang yang memiliki daya pragmatis tinggi dan memahami
konteks yang mampu memahami akan maksud tuturan tersebut.
Sedikit berbeda dengan slogan, dimana karakter yang tercermin di sini bisa
menggambarkan karakter caleg itu sendiri atau karakter sebuah partai. Pada tabel 1
terlihat sejumlah slogan yang mencerminkan emosi dasar (baca Yanti, Yusrita.
2011a). Lebih lanjut, tidak hanya emosi dasar yang tercermin tapi juga tergambar
beberapa sifat yang dipayungi oleh enam pilar karakter, seperti empati, peduli,
tanggung jawab. Sifat yang tergambar dalam slogan tersebut dapat membentuk imej
yang baik pada caleg dan/atau partainya sehingga retorika yang dilahirkan dapat
menarik perhatian dan menyentuh emosi masyarakat yang membacanya. Tentunya,
“makna” dari slogan ini akan dipahami jika masyarakat mengerti konteks yang ada.
Sebuah wacana apalagi wacana politi dipengaruhi oleh berbagai konteks, seperti
linguistik, epistemik, sosial/kultural konteks. Secara ringkas berikut ini akan
digambarkan beberapa contoh karakter yang tergambar dalam slogan politik yang
diciptakan oleh para caleg, capres/wapres dalam Pemilu 2009.
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Tabel 1. Retorika Politik dalam Slogan (Sejumlah Contoh)
No.

Retorika Politik
(slogan)
Mari kita gusur kemiskinan
bukan gusur orang miskin

Emosi Dasar

Cerminan Karakter

Kesal, kecewa (dampak
ketidakpuasan)

Peduli, Empaty (Caring)

Saatnya
perempuan
mengambil kebijakan
Bersama
kita
lakukan
perubahan
Selangkah telah berbuat

kecewa,
sedih,
dan
marah
Rasa ingin dan harap

4.

Saatnya hati nurani bicara

Kecewa

5.

Pro rakyat

6.

Terbukti bersih
Berani berantas korupsi
Program Pro Rakyat
Bukan Pelanggar HAM
Pemerintahan Bersih untuk
Rakyat
Lanjutkan!
Lebih cepat lebih baik

cinta-suka, penghargaan
(Love-liking, appreciate)
Bangga

Perhatian, peduli
(Caring)
Tanggung jawab
(Responsibility)
Membangun reputasi
yang bagus.
kejujuran
(Trustworthiness:
honesty)
Peduli (Caring)

1.
2.
3.

7.

8.

9.

Bangga

Bangga

Jengkel,
bangga

tidak

puas,

Tanggug jawab,
membangun reputasi
yang baik
(Responsibility)
Tanggung jawab
(Responsibility):
Menyalahkan orang lain

Keadilan
(Fairness)
Kewarganegaraan
(Citizenship)

Mari membangun Indonesia
dengan akhlakul karimah.
Lebih cepat lebih baik.
Hanya
yang
berani
memutuskan
pantas
melanjutkan.

Keyakinan/relijius

Tdak
rela,
enggan
(unwillingness)

Tanggung jawab
(Responsibility)

11.

Ayo majukan negeri dengan
kemampuan kita sendiri.

Sesal, renungan

12.

Bangkit Ekonomi Rakyat

Marah, kesal

Menjadikan negeri lebih
baik
(Kewarganegaraan/Citiz
enship).
Peduli (Caring: concern
for others)

10.
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5. Penutup
Dari uraian ringkas ini penulis mengatakan bahwa didalam retorika politik
tercermin ungkapan emosi dan cerminan karakter dari setiap individu maupun
kelompok.
Tabel 1 menunjukan sejumlah emosi ketidakpuasan terhadap situasi yang
terjadi di Indonesia. Para caleg mengungkapkannya dalam slogan dimana retorika
yang digunakan mencerminkan kritikan untuk mengemukakan pentingnya karakter
kejujuran, tanggung jawab, toleran, kepedulian, rasa kebangsaan/kewargaan untuk
dimiliki oleh seorang pemimpin bangsa dan pembuat kebijakan di Negara ini
(Indonesia). Dari data yang ada, penulis berpendapat bahwa sejumlah karakter yang
tergambar dalam retorika politik itu cenderung menngemukakan karakter yang
idealis sebagai pilar untuk majunya sebuah bangsa.Tentunya semua karakter ini
diharapkan tidak hanya tertulis di atas kertas sehingga tidak dianggap sebagai
“Karakter di atas Kertas”, diperlukan pembuktian dan konsistensi serta langkahlangkah konkrit. Penerapan karakter inilah yang akan menjadi Tiang atau PilarPilar kemajuan bangsa dan Negara. Jadi, penggunaan bahasa dalam wacana politik
dapat digambarkan seperti berikut.

Referensi
BAHASA

WACANA
POLITIK
RETORIKA
POLITIK

BAHASA
EMOSI
MENCERMINK
AN
KARAKTER

- Tanggung
Jawab
- Menghormati
- Kejujuran
- Displin/kontrol
diri
- Peduli
- Kerja keras
- Keadilan
- Kewarganegara
an
(sifat
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Sebagai langkah sederhana, diharapkan para pemimpin, pendidik, generasi
muda dan masyarakat benar-benar mampu menggunakan bahasa dan menerapkan
perilaku berbahasa yang baik dengan memilih dan merakit kata sesuai prinsip
kesantunan dan strategi komunikasi yang efektif. Pahamilah kosa kata yang
mempunyai muatan karakter positif dan mana yang memuat karakter negative.
Selanjutnya, kembangkanlah karakter yang memiliki muatan positif, kemudian
nilai-nilai positif tersebut diterapkan dalam berkehidupan baik dalam keseharian,
dunia pendidikan, dunia kerja, dan dunia politik. Tugas kita semua untuk
mewujudkan ini.
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BAHASA INDONESIA DALAM EDITORIAL MEDIA INDONESIA2

Pendahuluan
Era globalisasi dan reformasi menyebabkan makin terbukanya perubahan terhadap
bahasa Indonesia (BI) baik untuk pemerkayaan maupun pencedekiaannya.
Sebaliknya, situasi ini malah bisa berdampak pemiskinan dan pemerkosaan BI itu
sendiri. Mencuatnya nilai transparansi dan demokrasi di Indonesia saat ini telah
menyebabkan masyarakat mudah mengungkapkan segala rasa dengan kemampuan
bahasa yang dimilikinya untuk mengkritisi fenomena sosial yang ada.
Salah satu media massa yang digunakan untuk berkomunikasi adalah surat
kabar. Surat kabar sangat berperan dalam menggelar informasi yang mendidik dan
mencerdaskan bangsa serta mengembangkan aspek-aspek linguistik bahasa
Indonesia kepada masyarakat seperti pilihan kata (diksi), pengembangan kosakata,
struktur kalimat, dan makna kata denotasi secara konotasi dan majasi. Oleh karena
itu, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dari jurnalis sangat
diperlukan. Komunikasi akan berjalan dengan baik dan mengena sasaran apabila
dalam penyampaian informasi, komentar, dan kritikan digunakan bahasa yang
efektif, jelas, lugas, tajam, menarik dan santun.
Makalah ini akan memaparkan sebagian dari hasil penelitian penulis
terhadap BI yang digunakan dalam kolom editorial sebuah surat kabar, Media
Indonesia. Kolom ini membahas dan mengkritisi permasalahan sosial, budaya, dan
politik yang sedang dialami masyarakat Indonesia sehingga BI yang digunakan
mempunyai ciri khas tertentu.
Data penelitian ini dikumpulkan secara acak dari tanggal 19 Pebruari-24
Mei 2003. Dari data terkumpul, ditemukan pemakaian BI yang dihiasi alih kode
atau campur kode/bahasa (Code Mixing) seperti bahasa Inggris, bahasa asing
lainnya, dan bahasa daerah. Kecenderungan pemakaian campur kode itu tidak
diikuti oleh terjemahan atau padanannya dalam BI; walaupun terkadang padanan
kata-kata tersebut ada dalam bahasa Indonesia. Kemudian, ditemukan pemakaian
pilihan kata yang cendrung mengacu kepada makna konotasi dan majasi.
2

Disajikan pada Kongres Bahasa Indonesia VIII di Hotel Indonesia, Jakarta pada tanggal 1417 Oktober
2003.
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Selanjutnya, dari segi struktur kalimat ditemukan penggunaan kata dan frasa yang
lewah, tidak pada tempatnya, tapi pada makalah ini tidak akan dibahas. Pada
kesempatan ini, penulis hanya memaparkan temuan variasi plihan kata atau diksi
dan campur kode yang menghiasi editorial itu. Kemudian, akan didiskusikan
beberapa upaya ke depan yang perlu dilakukan.
1. Diksi dan Makna Majasi
Seperti diketahui, menulis bukanlah persoalan yang mudah karena kita
harus bisa menampilkan informasi secara wajar, segar, dan enak dibaca. Ada
banyak hal yang perlu diperhatikan untuk membuat indah dan komunikatifnya
sebuah tulisan, diantaranya penggunaan sinonim kata yang bervariasi, pilihan kata
atau diksi berdasarkan acuan makna majasi. Hal ini tentu saja tidak mudah bagi
penulis maupun jurnalis untuk mengembangkan pengetahuan bahasanya dengan
memperluas kosakata bahasa yang diketahuinya.
Dale, et al. (1977) dalam Tarigan (1984), mengatakan bahwa majas (figure
of speech) merupakan bahasa kias, bahasa indah yang dipergunakan untuk
meningkatkan efek dengan cara memperkenalkan serta memperbandingkan suatu
benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum, sehingga
penggunaan majas tertentu dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu
atau tautan pikiran lain. Majas mampu menghimbau indera pembaca karena lebih
kongkrit dan dapat menghidupkan tulisan.
Moeliono (1982) membagi tiga jenis majas yang terpenting, yakni (1) majas
perbandingan yang mencakupi: (a) perumpamaan, (b) kiasan (metafor), dan (c)
penginsanan (personifikasi); (2) majas pertentangan yang terdiri atas (a) hiperbol,
(b) litotes, dan (c) ironi; (3) majas pertautan mencakupi (a) metonomia, (b)
sinekdoke, (c) kilatan (alusi), dan (d) eufemisme.
Bila disimak lebih lanjut, pilihan kata yang digunakan oleh seorang penulis
sangat erat hubungannya dengan makna. Makna satu kata atau ungkapan dapat
mengacu kepada makna harfiah (denotasi), konotasi, dan makna majasi. Oleh
karena itu, dapat dikatakan bahwa diksi seseorang di dalam berkomunikasi baik
lisan maupun tulisan, ternyata mempunyai daya tarik tersendiri dan dapat
menentukan efektif tidaknya sebuah komunikasi. Cara seperti ini dapat dikatakan
sebagai suatu usaha untuk mengembangkan daya imajinasi dan daya kreativitas
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berbahasa. Biasanya, diksi yang dikembangkan melalui acuan makna tersebut akan
menciptakan suatu tekstur dan pesona tersendiri dalam suatu tulisan.
2. Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Editorial Media Indonesia
Dari hasil analisis wacana editorial Media Indonesia (MI), ditemukan
variasi pilihan kata, penggunaan majas personifikasi, metafora, dan hiperbol serta
penggunaan kosa kata BI yang tidak baku.
2.1 Personifikasi, Metafora, dan Hiperbola
Daya tarik penggunaan majas personifikasi dalam menyampaikan informasi
sosial, politik, ekonomi, dan budaya cukup marak digunakan dalam editorial ini
karena memberikan nilai rasa tersendiri. Pada contoh (1) tampak pemakaian majas
perbandingan penginsanan (personifikasi). Artinya, majas yang melekatkan sifatsifat insani kepada barang yang tidak bernyawa dan ide yang abstrak. Di sini,
dikatakan bahwa PBB dapat mengelus Yusril Ihza, PBB dianggap mempunyai sifat
yang sama dengan makhluk hidup yang bisa mengelus. Bandingkan dengan (1b)
bila verba mengelus diganti dengan mencalonkan atau mengusulkan.
(1) a. PDIP kembali mencalonkan Megawati, ……PBB mengelus Yusril
Ihza…
 b.PDIP kembali mencalonkan Megawati,……PBB mencalonkan /
mengusulkan Yusril Ihza …
Contoh lain dari personifikasi yang ditemukan.
(2) a. Provinsi beranak pinak, kabupaten dan kota beranak cucu, semua
mekar bertambah jumlahnya.
[MI: 28/3-2003]
(3) a. Tanpa memedulikan protes dunia, Amerika Serikat (AS) kemarin
mulai menghajar Irak.
[MI: 21/3-2003]
(4) a. AS menutup telinganya.
(5) …………., dunia kembali melupakan kelakuan AS yang telah
sewenang-wenang terhadap Irak.
[MI, 24/3-2003]
Pemakaian majas personifikasi tersebut terasa menghidupkan kalimat,
bandingkan bila frasa “beranak pinak” diganti dengan “berkembang”, sedangkan
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“beranak cucu”, menjadi “bertambah” sehingga kalimat itu akan kehilangan nilai
rasa.
Pada contoh (6) berikut terdapat pemakaian kata ban utama dan ban serep
yang merupakan majas perbandingan kiasan (metafora), yaitu perbandingan yang
implisit, dimana sifat yang ada pada “ban utama” sebagai penggerak mobil
mengacu kepada Presiden yang menjalankan pemerintahan dan “ban serep” sebagai
ban cadangan utuk menggantikan ban utama bila sedang rusak. Ban serep ini
mengacu kepada wakil Presiden yang tugasnya mewakili Presiden bila berhalangan.
Pada contoh tersebut juga diselipkan dialek betawi ogah dan serep yang
merupakan kosakata tidak standar.
(6) Semua mau menjadi ban utama dan ogah menjadi ban serep.
Penggunaan majas metafora tidak saja ditemukan di dalam paragraf tapi juga pada
judul editorial tersebut. Perhatikan beberapa contoh berikut.
(7) a. Tiada Emas Loyangpun jadi
[MI: 5/3- 2003]
 b. Tiada yang agung yang tidakpun jadi
 c. Tiada yang agung yang hinapun jadi.
(8) a. Hangat-hangat Tahi Ayam
[MI: 28/4-2003]
b. Cepat dingin
(9) a. Presiden Es Lilin
[MI: 15/3-2003]
b. Presiden S-1
(10) a. Goyang Inul dan Demokrasi
[MI: 30/4-2003]
b. Tarian Inul dan Demokrasi
Dari contoh (7a-10a) tampak penggunaan kata perbandingan “emas dan
loyang”, Secara metaforis, kata emas mengacu kepada sesuatu yang murni, agung,
luhur, dan mulia, sedangkan loyang berarti sebaliknya. Frasa “hangat-hangat tahi
ayam”, sesuatu yang dikiaskan cepat dingin atau tidak bertahan lama. Judul ini
mengkritisi pemerintah yang menangani permasalahan yang tidak pernah tuntas,
mula-mula bersemangat kemudian diam tanpa terlihat hasilnya. Kemudian, frasa
“Presiden dan es lilin”, mengacu kepada pendidikan Presiden yang diusulkan
minimal S-1, dimana angka satu sama dengan es lilin; sedangkan “goyang Inul dan
demokrasi”, pilihan kata goyang alih-alih tari lebih mempunyai nilai rasa apalagi
ditambah dengan penggunaan nama Inul, seorang artis dangdut yang lagi terkenal
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dengan goyang „ngebornya‟. Pilihan kata tersebut akan berbeda nilai rasanya (sense
of meaning) bila contoh tersebut di atas diubah seperti yang tampak pada (7b-10b).
Bila ditelusuri lebih lanjut, pemakaian BI dalam Editorial Media Indonesia
juga diwarnai oleh penggunaan majas lainnya, yaitu hiperbola. Yang dimaksud
dengan hiperbola adalah ungkapan yang melebih-lebihkan apa yang sebenarnya
dimaksudkan baik itu jumlahnya, ukurannya, atau sifatnya. Perhatikan contoh (17
dan 18), kata „meruntuhkan‟ dan „mengguncangkan‟.
(11) . … meruntuhkan dunia hiburan…
(12) Goyang Inul Daratista berhasil mengguncang panggung hiburan
Indonesia.
Selanjutnya, Hamilton menyarankan agar menggunakan kata-kata secara
tepat, akurat, dan jelas dengan memperhatikan makna denotasi dan konotasi.
Perhatikan beberapa kata berikut yang punya makna denotasi yang sama, tapi
punya makna konotasi berbeda (baca Yanti, Y., 2003).
(15) a. National leader „pemimpin nasional‟  berkonotasi positif (+)
b. Politician „politikus‟  berkonotasi negatif (-)
Pada contoh (15), kata „pemimpin nasional berkonotasi positif sedangkan
kata politikus‟ berkonotasi negatif karena orang beranggapan yang berbau politik
dapat menggunakan segala cara yang terkadang cara itu merugikan. Dari data juga
ditemukan kata-kata yang berkonotasi (-), contoh:
(16) a. Rhoma dinilai telah memasung hak berekspresi. [MI: 30/4-2003]
b. Rhoma dinilai telah melarang/menahan/menghambat hak
berekspresi.
Menurut KBBI verba “memasung” (16a) berarti membelenggu seseorang
dengan pasung, yaitu alat untuk menghukum orang, berbentuk kayu atau kayu
berlubang, dipasangkan pada kaki, tangan atau leher. Tentu saja pilihan kata ini
akan lebih berkonotasi negatif bila verba memasung dibandingkan dengan verba
“melarang, menahan, atau menghambat‟. Seperti yang dikatakan Moeliono (1989)
bahwa makna konotasi mengacu kepada jumlah semua tautan pikiran yang
menerbitkan nilai rasa. Dan, konotasi itu dapat bersifat pribadi dan bergantung pada
pengalaman orang seorang dengan kata atau dengan barang atau gagasan yang
diacu oleh kata itu. Bagi masyarakat makna verba „memasung‟ sangat menyakitkan
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dan berat sekali, dibanding penggunaan verba melarang, menghambat, atau
menahan. Beberapa contoh lain:
(17) a. Uang telah merasuki tidak saja saku anggota DPRD, tetapi jiwa
dan
dan raga mereka.
 b. Uang telah memasuki tidak saja saku anggota DPRD, tetapi
jiwa dan raga mereka.
Pada contoh (17), secara denotatif verba „merasuki‟ bersinonim dengan
„memasuki‟ tapi berbeda nilai rasa dimana verba merasuki berkonotasi negatif (-)
dari pada verba memasuki.
Konsep kesinoniman diartikan sebagai sesuatu yang memiliki makna yang
kurang lebih sama dengan ungkapan lain. Kata “kurang lebih” dipakai karena
relasi sinonimi tidak selalu mengandung kesamaan makna yang sempurna,
misalnya: kata pergi dan berangkat. Seperti yang dikatakan Verhar (1991) bahwa
kesinoniman ada yang murni dimana dua kata memiliki makna yang persis sama;
disamping itu ada yang mirip dimana kesinoniman bagian ini tidak sama betul. Di
sini terdapat perbedaan makna, tetapi perbedaannya tidak terlalu mencolok,
misalnya menyenangkan dan memuaskan.
Kecenderungan untuk menggunakan pilihan kata seperti itu ditujukan agar
informasi atau pesan yang disampaikan akan lebih komunikatif dan menarik untuk
dibaca dan dibahas lebih dalam bukan hanya sekadar menarik perhatian (interest
catching). Perhatikan sejumlah contoh lain berikut ini.
(18) a. Mengetuk Hati Nurani Bush
 b. Menasehati Bush
(19) a. Mengawasi Semut di KPU
[MI: 18/3-2003]
 b. Mengawasi anggota KPU
(20) a. Aceh tanpa darah.
 b. Aceh tanpa perang.
Pada contoh (18a-20a) tampak ada perbedaan nilai rasa bila dibandingkan dengan
(18b-20b) yaitu “mengetuk hati” alih-alih “menasehati”, “semut” alih-alih
“anggota”, dan kata “darah” alih-alih “perang”. Seperti yang dikatakan Hamilton,
G. (1991) “The power of a single word is incredible”, artinya kekuatan satu kata
sangat menakjubkan bahkan dalam dunia bisnis penggunaan kata yang tepat untuk
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tujuan tertentu sangat memberikan dampak positif. Jadi, makna verba “mengetuk‟
secara denotatif artinya memukul dengan sesuatu dan berbeda dengan verba
menasehati yang sifatnya abstrak tidak bisa dikenakan langsung kepada objek yang
dituju. Begitu juga kata “semut” sebagai pengganti kata anggota KPU. Makna yang
terkandung adalah bahwa semut menyukai gula, dimana ada gula pasti semut
berdatangan, hal seperti ini lebih dikenal dengan metafora. Fenomena ini dikaitkan
dengan situasi sosial yang ada di KPU yang dalam wana editorial itu dikatakan
rentan dengan uang. Kemudian kata darah yang lebih berkonotasi negatif dari pada
kata perang. Tampaknya, alasan penggunaan majas ini bertujuan untuk menggelitik
hati pembaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi yang akan digelar‟
sedangkan alasan lain adalah untuk memelihara prinsip kesopanan berbahasa tanpa
melupakan tujuan utama, yaitu mengkritik tapi mengkritik secara halus dan sopan.
Kenyataan penggunaan diksi yang bervariasi tersebut di atas
mengisyaratkan bahwa kosakata bahasa Indonesia itu perlu digali dan
dikembangkan melalui perluasan makna. Moeliono (1989) menyarankan ada
sejumlah cara untuk memperluas kosakata, yaitu (1) pemakaian kamus umum dan
sinonim yang baik, (2) pemasukan kata baru di dalam tulisan dan pembicaraan, dan
(3) usaha membaca jenis tulisan sebanyak-banyaknya, (4) pemilihan kata, baik
karena makna denotasi atau konotasi, (5) pemilihan kata yang konkret dan kata
yang abstrak, (6) pemilihan kata umum dan kata khusus, dan (7) penggunaan majas.
Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa cara ini sudah dilakukan
oleh para penulis maupun jurnalis? Sepintas, dapat dinilai pemakaian kosakata BI
di surat kabar masih monoton, kaku, cenderung diwarnai penggunaan kata-kata
asing (campur kode), seperti bahasa Inggris. Padahal, BI sangat kaya dengan
kosakatanya ditambah lagi dengan kekayaan kosakata bahasa daerah.
Lumintaintang (1998) dalam Alwi, dkk. (2000), mengatakan bahwa
penggubah lagu seperti Guruh Soekarno Putra telah membuktikan dan
memperlihatkan kepada kita bahwa betapa kayanya kosakata BI tersebut. Misalnya,
kata suka cenderung disulih dengan sinonimnya yang bernuansa sama, seperti cita,
ria, riang, gembira, senang, atau bahagia; sedangkan kata duka ditukarnya
dengan nestapa, derita, lara, sedih, murung, haru, sendu, atau rawan.
Memang, diperlukan kreativitas sipenulis untuk memperluas kosakata BI
seperti yang disarankan Moeliono karena surat kabar mempunyai pengaruh yang
besar kepada masyarakat pengguna BI. Tentunya, cukup ampuh untuk
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memasyarakatkan kekayaan kosakata BI itu maupun bahasa Daerah (BD) secara
meluas ke seluruh pelosok Indonesia.
2.2. Alih Kode atau Campur Kode
Richards, J. et all. (1985) mengatakan bahwa alih kode (code switching)
adalah suatu perubahan yang dilakukan oleh seorang pembicara atau penulis dari
satu bahasa ke bahasa lain. Alih kode dapat terjadi di dalam suatu percakapan bila
seorang pembicara berbicara dalam satu bahasa kemudian lawan bicaranya
menjawab dengan bahasa lain. Seseorang juga bisa mulai bicara dengan satu bahasa
kemudian beralih ke bahasa lain ditengah pembicaraan, atau terkadang di kalimat
yang diujarkannya.
Ada banyak alasan kenapa orang beralih kode (bahasa) atau bercampur
kode dalam suatu tuturan atau kalimat, diantaranya karena mempertimbangkan
faktor solidaritas, kesukuan, status sosial, fungsi afektif, dan sebagainya.
Perhatikan contoh berikut (lihat Holmes, J. 2001:35)
(a) Tamati : Engari [so] now we return to more important matters.
„Jadi sekarang kita kembali ke permasalahan yang lebih
penting‟
(b) Ming

: Confiscated by Customs, dà gài [probably]

Pada contoh (a) Tamati memulai percakapannya dengan engari (bahasa
Maori) atau so (bahasa Inggris). Sedangkan (b), Ming juga beralih kode atau
bercampur kode dari bahasa Inggris ke bahasa Cina (Cantonese Chinese), bedanya
dia menggunakannya diakhir kalimat, dà gài „barangkali‟.
Pemakaian campur kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa lain
seperti bahasa daerah dan Inggris juga sering ditemukan di Indonesia. Perhatikan
contoh (c-d) dimana terdapat campur kode antara bahasa Inggris (BIng) dan BI,
sedangkan contoh (d) digunakan campur kode BI dan bahasa Minang, dan (f)
penggunaan BI dan bahasa Jawa.
(c) Well, pokok bahasan hari ini diawali dengan…
(d ) Sebaiknya kita dukung rencana go pulic dari perusahaan ini
(e) Dalam berbicara masyarakat Minang harus memperhatikan kato nan
ampek
(kata nan empat) jika ingin dikatakan sopan.
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(f) “Wah..tambah cantik sekarang, piye kabare nduk?”
Alasan kenapa orang menggunakan campur kode tersebut bermcam-macam
diantaranya, sipembicara ingin menunjukkan latar pendidikannya, kesukuan,
ungkapan perasaan (kesal atau sayang), atau tidak adanya padanan kata pada suatu
topik pembicaraan.
Gejala campur kode ini biasa terjadi pada masyarakat bilingual atau
multilingual. Menurut Ohoiwutun, P. (2002), di Filipina gejala ini dikenal dengan
“halo-halo” atau “mix-mix”, yaitu campuran antara bahasa Inggris dengan salah
satu bahasa daerah di Filipina; sedangkan di Indonesia dikenal dengan bahasa
“gado-gado” yang diibaratkan sajian gado-gado dimana terdapat campuran dari
berbagai macam sayuran. Artinya, penggunaan bahasa campuran antara bahasa
Indonesia dengan salah satu bahasa daerah (Bahasa Minang, Jawa, Batak, Sunda,
dsb.)
Holmes, J. (2001) mengatakan secara umum ada empat faktor sosial yang
mempengaruhi pilihan bahasa seseorang, yaitu (1) siapa yang berbicara dan kepada
siapa dia berbicara, (2) konteks sosial atau tempat dimana pembicaraan
dilangsungkan, (3) topik yang sedang dibicarakan, dan (4) fungsi kenapa berbicara
apakah sebagai fungsi afektif atau acuan.
Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa secara umum tingkat keterampilan
berbahasa seseorang dalam mengembangkan kosakata mencerminkan pengalaman
sosialnya terhadap bahasa yang diketahuinya oleh karena itu muncul variasi bahasa
yang berakibat terjadinya pilihan kata yang berbeda dan terjadinya campur kode
atau alih kode.
Mengamati bahasa Indonesia yang digunakan oleh media cetak baik surat
kabar maupun majalah, terlihat masih marak muncul pemakaian campur kode
antara bahasa Indonesia dan Inggris. Hal itu disebabkan diantaranya karena belum
adanya padanan kata asing itu dalam BI, karena sulit diterjemahkan dan bila
diterjemahkan akan terbentuk kalimat yang panjang, karena ingin mengungkapkan
perasaan tentang sesuatu yang menambah nilai rasa, dan karena faktor sosial yang
lain yang mempengaruhi.
Dari data yang penulis kumpulkan, ternyata pemakaian campur kode juga
marak menghiasi editorial Media Indonesia tersebut. Perhatikan sejumlah contoh
berikut.
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(21)

Dalam waktu dekat, DPR akan melakukan fit and proper test terhadap
calon Gubernur Bank Indonesia. [MI: 3/3-2003]
(22) Untuk pertama kali, pada hari ini, DPR akan melakukan uji kepatutan
dan kelayakan (fit and propert test) terhadap calon Gubernur Bank
Indonesia. [12/5-2003]
Pada contoh (21) tampak pemakaian BI dicampur dengan BIng yaitu frasa
fit and proper test tanpa diterangkan maknanya dalam BI, sedangkan pada contoh
(22) maksud frasa itu ditulis dalam BI-uji kepatutan dan kelayakan- baru muncul
frasa BIng tersebut. Untuk sesuatu yang baru cara seperti (22) perlu dilakukan
sesering mungkin agar istilah asing yang baru itu dikenal masyarakat dan
seterusnya cukup digunakan padanan dalam BI itu. Menurut penulis, inilah yang
perlu dilakukan untuk membuat bahasa Indonesia tidak terus seperti gado-gado.
Namun, bahasa Indonesia “gado gado” tetap mewarnai kolom editorial itu, malah
sering pula terjadi pengulangan istilah asing yang sama, bahkan istilah atau kata
asing itu sudah ada padanannya dalam BI. Perhatikan sejumlah contoh lain.
(23) Di lain pihak, inilah rumusan yang cukup fair. Sebab, pencalonan
adalah satu perkara, sedangkan terpilih atau tidak adalah perkara yang
lain lagi. Ia kembali bergantung kepada masyarakat pemilih, yang
notabene mayoritas perempuan, apakah memang memilih perempuan
[MI: 19/2-2003]
(24) Sampai kemudian muncullah draf RUU TNI yang membangkitkan
kembali kecurigaan bahwa tentara ingin come back ke panggung
kekuasaan.
[MI: 6/3-2003]
(25)
Sebab, yang berkuasa boleh berubah, system boleh berganti, tetapi
korupsi tetap survive.
[MI: 7/3-2003)
(26) Sebuah pemerintahan yang gemar memelihara pending matters pasti
pula akan memetik pending dangers, yang kemudian kaget karena
menyimpan bom waktu.
[MI: 26/3-2003]
(27) Untuk manusia semacam itu, Fiat justicia et pereat mundus - tegakkan
keadilan sekalipun langit runtuh-adalah adagium yang terlalu agung.
[MI: 5/3-2003]
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Munculnya campur kode antara BI dan bahasa daerah (bahasa Jawa) juga
ditemukan seperti yang tampak pada (28-29). Kata njomplang „tidak seimbang‟
dan nyeleneh „berani‟ merupakan ungkapan bahasa Jawa yang menyebabkan
tambahan nilai rasa pada kelompok tertentu (Jawa). Kasus seperti ini patut dihargai
karena fenomena ini mencerminkan keberadaan multietnis yang ada di Indonesia
sekaligus juga memasyarakatkan bahasa daerah kepada masyarakat yang bukan
Jawa. Tapi, tentu sebaiknya istilah daerah itu dibuatkan maksudnya dalam BI biar
semua orang bisa menikmati ungkapan tersebut.
(28) Keterwakilan perempuan di parlemen yang hanya 9 % itu jelas luar biasa
njomplang.
[MI: 19/2-2003]
(29) Satu-satunya orang yang nyeleneh dalam kabinet itu hanyalah Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie
yang sejak dulu tetap konsisten menentang IMF.
[MI: 28/2-2003)

Penggunaan campur kode antara BI dan BIng begitu “diagungkan”
sehingga ditemukan kemunculan yang berulang-ulang dalam satu editorial atau satu
topik seperti yang tampak pada contoh (31-38). Apapun alasannya, menurut penulis
mungkin editor sengaja menggunakan istilah dalam pertandingan olah raga lari ini,
“mencuri start” untuk menambah nilai rasa atau menimbulkan tautan pikiran ke hal
lain sehingga kata tersebut berkonotasi negatif (-).
(30) Seni mencuri start kampanye. (Judul)
(31) Salah satu kelakuan kotor itu adalah mencuri start kampanye.
(32) Itulah sebabnya, dalam pertandingan lari, mencuri start tergolong dosa
yang berat, yang menyebabkan kemenangan dapat dibatalkan dan sang
pelari terkena diskualifikasi.
(33) Tegasnya, keduanya telah mencuri start kampanye.
(34) Tentu saja, PDIP maupun PPP menolak anggapan mereka mencuri start
kampanye.
(35) Mencuri start hampir pasti dilakukan oleh siapapun yang sedang
berkuasa.
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(36)

Sebab, memang, salah satu keuntungan yang sedang berkuasa, bahwa
ia bisa mencuri start.
(37) Lagi pula, justru seni berpolitik adalah bagaimana tetap mencuri start
sekalipun ketahuan.
[MI: 8/4-2003]
Hal yang sama juga tampak pada (39-40) frasa spirit of the nation yang bisa
diartikan dengan „semangat bangsa‟ sama-sama mempunyai nilai rasa dan
berkonotasi (+), namun yang muncul tetap versi BIng.
(38) Momentum yang seharusnya memberi energi bagi lahirnya spirit of the
nation untuk kebangkitan dibasmi sedemikian rupa sehingga
momentum berubah menjadi malapetaka.
(39)
Suara yang membangkitkan spirit of the nation.
[MI: 23/3-2003]
Gejala campur kode yang muncul bisa saja disebabkan karena adanya
perlindungan dari ragam jurnalistik, yaitu laras bahasa yang dilindungi Licentia
poetica, sehingga “boleh” mempunyai gaya dan keunikan tersendiri. Kekhasan itu
tidak saja pada pilihan bahasa yang dipakai tapi penggunaan bentuk kalimat juga
mempunyai ciri khas tersendiri. Akibatnya, dari segi struktur kalimat, kita sering
melihat pelaggaran kaidah BI yang baik dan benar. Sugono (1998) dalam Alwi,
dkk (2000) membenarkan pendapat tersebut bahwa struktur kalimat yang
digunakan media cetak memiliki kekhasan sendiri, khususnya pada bentuk
partisipial.
Namun, bila dikaitkan fenomena ini dengan salah satu fungsi surat kabar
yaitu sebagai pencedekiaan kosakata BI dan dalam upaya memasyarakatkan BI
yang baik dan benar kepada masyarakat, rasanya perlu diperhatikan rambu-rambu
penggunaan BI yang baik dan benar tersebut.
Kembali kepada pemakaian campur kode di dalam editorial Media
Indonesia, terlihat bahwa kata-kata asing yang digunakan pada umumnya ada
padanannya atau dapat diterjemahkan ke dalam BI. Tapi, penggunaan campur kode
tetap dipakai. Selanjutnya, daftar kata asing dan daerah yang dipakai dalam campur
kode itu disajikan pada tabel 1a dan 1b (lihat lampiran).
Pada kasus pemakaian campur kode, terkesan bahwa BI kurang berprestise
dibanding BIng, apalagi dalam era globalisasi ini dimana masyarakat dituntut untuk
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pandai berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dan, campur kode antara bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa “gado-gado”pun di “halalkan”. Apakah
hal ini akan tetap dibiarkan? Kalau, ya, tentu saja kita bisa membayangkan
bagaimana nasib Bahasa Indonesia nantinya. Dan, kalau tidak, bagaimana upaya
pembuat kebijakan untuk menyikapi fenomena ini.
3. Upaya Rekayasa Bahasa Indonesia
Gejala campur kode erat sekali kaitannya dengan pengembangan unsur
leksikal atau kosakata BI. Untuk pengembangannya di masa datang, perlu
dilakukan suatu rekayasa terhadap BI tersebut. Dardjowidjojo (2003) mengatakan
bahwa rekayasa bahasa dapat dilakukan pada tataran fonologi, sintak, dan semantic.
Selanjutnya ia mengatakan bahwa iIstilah rekayasa (engineering) ini dikemukakan
oleh Sutan Takdir Alisjahbana. Namun, Takdir membatasi pada tataran semantic
yaitu pada pengembangan unsur leksikal. Dan, hasrat Takdir untuk memoderenkan
BI banyak mendapat tantangan karena ia cenderung menganut aliran
internasionalisme dari pada nativisme.
Lebih lanjut Dardjowidjojo mengemukakan bahwa dua aliran ini tidak sama
dasar pemikirannya. Kelompok nativisme berpijak pada akar kriteria yang telah
ditetapkan oleh Komite Bahasa Indonesia tahun 1940, bahwa dalam pengembangan
BI kita harus lebih dulu melihat/mencari kata-kata dari BI itu sendiri atau bahasa
Melayu, bila gagal baru melirik bahasa yang ada di negara Asia, dan bila gagal lagi
baru kita melirik bahasa lain termasuk bahasa Inggris. Sebaliknya, aliran
internasionalisme lebih cenderung mengadopsi kata-kata dari bahasa Internasional
dari pada terus menggali BI dan BD, (informasi lebih lanjut baca Dardjowidjojo,
2003:227-247).
Di dalam upaya pemekaran kosakata BI, dua paham di atas sama baiknya.
Tapi, menurut penulis untuk menggali kekayaan budaya Indonesia, paham
nativisme cukup ampuh untuk diterapkan. Bila dibandingkan dengan paham
internasionalisme, memang paham nativisme terkesan sangat sulit dilaksanakan
karena membutuhkan waktu dan usaha keras dari kita semua terutama para linguis
yang berkompeten dibidang itu.
Untuk kelompok nativisme, Moeliono (2001) dalam Dardjowidjojo (2003)
telah mengemukakan suatu model untuk pemekaran kosakata BI ini (lihat diagram
1). Kemudian, diagram ini dimodifikasi oleh Dardjowidjojo yang cenderung
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menganut aliran internasionalisme. Dardjowidjojo kurang setuju bila kita tetap
memaksakan diri untuk menampilkn bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang
tidak umum atau tidak dikenal masyarakat. Katanya, hal yang demikian terlalu
ekstrim karena akan melahirkan kata-kata yang akhirnya tidak dimengerti orang.
Jadi, baginya lebih baik diagram tersebut diubah dengan menghilangkan langkah
(2-4). Bila benturan itu terjadi, cukup hanya melirik bahasa Indonesia dan bahasa
daerah yang umum saja, jika tidak ada lebih baik melirik bahasa asing atau bahasa
Inggris itu sendiri, apakah dengan cara mengadopsinya (dengan melakukan
penyesuaian secara fonologis, ortografis, dan sintaktis), atau melakukan
penerjemahan (lihat diagram 2), yang hasilnya nanti (sama dengan Moeliono) akan
menelurkan kata-kata yang akurat, singkat, tidak berkonotasi negatif, dan manis
kedengarannya.
Apapun pilihannya, tentu yang kita inginkan adalah bagaimana upaya kita
untuk membuat masyarakat lebih mencintai Bahasa Indonesia, tentu saja dengan
menggali potensi yang ada untuk mengangkat derajat Bahasa Indonesia itu semakin
tinggi. Yang penting kita sadar bahwa bahasa Indonesia termasuk bahasa daerah
yang dipayunginya merupakan aset budaya Nasional yang perlu dipupuk dan
dikembangkan keberadaanya.
4. Upaya Pengembangan Bahasa Indonesia
Dari hasil telaah Bahasa Indonesia dalam kolom editorial Media Indonesia
ini, ada beberapa catatan yang perlu dikembangkan. Seperti yang sudah diuraikan
di atas, bahwa variasi pilihan kata di dalam editorial tersebut dikemas dengan
cukup unik karena ingin menciptakan suatu tekstur tersendiri bagi pembaca.
Keunikan itu menciptakan tautan pikiran pembaca kepada suatu peristiwa dan
kondisi tertentu. Situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia
saat ini.
Di sini, penulis editorial dapat dikatakan mampu mengekspresikan
ungkapan perasaan yang sedang dialami masyarakat Indonesia. Penataan
kosakatanya diperluas menurut sinonim kata, makna konotasi dan majasi sehingga
melahirkan bahasa Indonesia yang mempesona sehingga membuat pembaca
berkeinginan untuk menelusuri tulisan itu lebih lanjut.
Terlepas dari itu, Bahasa Indonesia yang ada tak luput dari pemakaian
istilah asing sehingga Bahasa Indonesia dalam editorial itu tidak mulus karena
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munculnya “bercak-bercak kecil” dalam kalimat itu. Artinya, pada tataran kalimat
tersebut terdapat kata, frasa, dan kalimat dari bahasa lain yang seharusnya dicarikan
padanan kata untuk itu. Perhatikan contoh (40-42), misalkan KPU Watch menjadi
“Pengawas KPU”, kata absurd menjadi “glanyong3”, sedangkan kalimat Time is
over diterjemahkan saja secara harfiah “waktu sudah habis”.
(40) a. Sangat baik jika kalangan LSM tidak hanya memantau jalannya
pemilu di tingkat masyarakat, tetapi juga melahirkan semacam KPU
Watch. [MI: 18/3-2003]
 b Sangat baik jika kalangan LSM tidak hanya memantau jalannya
emilu di tingkat masyarakat, tetapi juga melahirkan semacam
Pengawas KPU”
(41) a. Di sinilah absurd dan anehnya tindakan seorang Bush.
b. Di sinilah “glanyong” dan anehnya tindakan seorang Bush.
(42) a. Time is over bagi diplomasi.
 b. Waktu sudah habis bagi diplomasi
.
MI: 19/3-2003]
Menyikapi keunikan bahasa Indonesia dalam editorial Media Indonesia,
maka ke depan disarankan beberapa hal berikut.
a. Pemakaian diksi yang mengacu kepada makna konotasi dan majasi perlu
disikapi secara positif dan lebih ditingkatkan pemakaiannya. Untuk itu para
penulis dan jurnalis agar lebih akrab dengan kamus baik umum maupun
khusus untuk memasyarakatkan sinonim kata BI yang ada seperti yang
disarankan Moeliono (1989).
b. Pemakaian bahasa daerah pada konteks tertentu diperlukan agar masyarakat
mengenal bahasa daerah tersebut, dengan catatan bahasa atau ungkapan
yang baru itu diterjemahkan ke dalam BI atau mencarikan padanan yang
sesuai.
c. Kehadiran bahasa Asing diupayakan untuk dihindarkan atau diminimalisir
dengan mencarikan padanannya dalam BI. Oleh karena itu perlu
diupayakan tindakan rekayasa dengan menggunakan model yang diusulkan
Moeliono (2001) (lihat diagram 1 terlampir)
3

Kata glanyong (bahasa Jawa) sebagai padanan kata absurd (bahasa Inggris) diusulkan oleh
Sudjoko 1993 (dalam Dardjowidjojo 2003).
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d. Peningkatan hubungan kerja sama antara para linguis, Balai Bahasa atau
lembaga Pusat kajian Bahasa dan Budaya dengan berbagai instansi media
cetak termasuk media elektronik yang pakar di bidang semantik.
e. Penerapan Metode Pengajaran Bahasa Indonesia yang berbasis kosakata.
f. Peningkatan jumlah penelitian terhadap surat kabar secara komprehensif
dengan berbagai topik permasalahan Bahasa Indonesia.
*****
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ANALISIS KOHESI GRAMATIKAL DI DALAM
CERITA PENDEK BAHASA INGGRIS

Abstract
The existence of discourse analysis has attracted linguists‟ attention to
study literary works as a linguistics study, such as short stories, novel,
and poem. The unity of form and meaning is created by cohesion, both
grammatical and lexical cohesion, like Richards, J. et al (1985) say
that cohesion is the grammatical and/or lexical relationships between
the different elements of a text/discourse. This article is a report from a
small research on several English short stories. The aim of this
research is to find out kinds of grammatical cohesion used in the short
stories to form the relationships which link the meanings (coherence)
of the sentences in the short stories. The writer applied Halliday and
Hasan (1979) theories to analyze the data. From the data analysis, the
writer finds that there are several grammatical cohesion used in the
short stories, in the form of reference such as personal, pronoun,
ellipsis, and the substitution of verb, phrase, and clause.

Pendahuluan
Berbicara tentang wacana, ada baiknya kita melihat perbedaannya dengan kalimat.
Wacana berbeda dengan kalimat karena adanya hubungan antara proposisi dalam
wacana dengan lingkunganya yang bersifat “terbuka”, sedangkan hubungan
antarproposisi atau antarunsur semantis yang lebih kecil dalam kalimat bersifat
“tertutup”. Wacana mengacu pada unsur di dalam dan di luarnya, sedangkan
kalimat mengacu hanya pada unsur dalam diri kalimat itu sendiri. Sebuah wacana
pasti mempunyai tekstur. Tekstur sebuah wacana diciptakan oleh alat kohesi yang
digunakan dalam wacana tersebut. Konsep kohesi merupakan konsep semantis
yakni konsep yang mengacu kepada relasi makna yang ada di dalam wacana (teks)
itu, sedangkan koherensi adalah kepaduan makna hanya pada tingkat wacana dan
ditentukan oleh kerangka acuan wacana (Hoed, B.H. 1993).
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Pada kesempatan ini, perhatian saya terpumpun pada kohesi gramatikal yang
digunakan di dalam wacana cerita pendek bahasa Inggris. Alat kohesi gramatikal
apa saja yang dipakai untuk menciptakan suatu kepaduan makna (koherensi) di
dalam wacana cerita tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
lapangan penelitian terhadap karya sastra melalui kajian linguistik, sehingga kajian
karya sastra tidak terbatas hanya pada struktur karya sastra itu sendiri, seperti tema,
plot, karakter, penokohan, dan latar, serta aspek sastra lainnya. Dengan membahas
karya sastra melalui ancangan linguistik, keterampilan berbahasa mereka di bidang
struktur bahasa Inggris dan pengembangan kosa kata mereka akan lebih meningkat.
Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif,
yaitu memerikan data sebagaimana adanya dari fenomena yang ada tanpa
menggunakan angka-angka statistik. Metode kualitatif didefinisikan oleh Bogdan
dan Taylor (1975:5) dan Moleong (1991) sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan mengenai
orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode kualitatif ini digunakan karena
penelitian ini berorientasi pada orientasi teoretis. Pada penelitian kualitatif, teori
dibatasi pada pengertian, yaitu suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan
seperangkat proposisi yang berasal dari data yang ada dan diuji kembali secara
empiris (Moleong, 1991).
Yang dimaksud dengan metode penelitian di sini adalah prosedur yang ditempuh
dalam penelitian. Prosedur kerja tersebut meliputi langkah-langkah seperti berikut:
a. Pengumpulan data
Pada tahap ini yang dilakukan adalah pengumpulan data dari wacana cerita
pendek yang sudah ditentukan. Sumber data yang digunakan adalah cerita
pendek bahasa Inggris yang diambil dari majalah bahasa Inggris Contact
terbitan tahun 1998/1999 yang berjumlah sebanyak lima buah, cerpen ini dipilih
secara acak. Peneliti beranggapan bahwa lima cerita pendek ini dianggap cukup
mewakili untuk menerapkan konsep Halliday dan Hasan dalam wacana cerita
pendek, di samping keterbatasan waktu yang dimiliki. Semua kalimat di dalam
cerita pendek itu yang mengandung unsur kohesi gramatikal dikumpulkan atau
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dicatat pada kartu catat (note cards). Tahap berikutnya adalah pengklasifikasian
menurut jenis-jenis kohesi gramatikal.
b. Pengolahan data
Data yang sudah diklasifikasikan tersebut diolah menurut masing-masing ciri
yang diuraikan di dalam kohesi gramatikal seperti yang dikatakan Halliday dan
Hasan. Kemudian dicari kohesi apa saja yang terdapat pada data tersebut,
bagaimana perilakunya, dan apa saja ciri-cirinya.
Temuan Dan Bahasan
Seperti diketahui, bahasa karya sastra mempunyai ciri khas tersendiri. Dari
lima buah cerita pendek bahasa Inggris yang berjudul "A Horrible Nightmare",
"The Oldman and the Little Boy"; "I'll Remember Yogyakarta", See You in the
Mirror", dan "23 1278" ditemukan alat kohesi gramatikal pengacuan (referensi),
penyulihan (substitusi), pelesapan (elipsis), konjungsi dan relasi konjungtifnya.
Dari kelima cerita pendek ini yang paling banyak ditemukan adalah alat kohesi
pengacuan (referensi), penggunaan konjungsi, kemudian substitusi (penyulihan),
dan pelesapan. Semua temuan ini akan dibahas pada subbab berikut ini dengan
ringkas.
Pengacuan (Referensi)
Telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengacuan itu dapat mengacu ke anteseden
sebelah kiri (pengacuan anaforis) dan dapat juga mengacu ke anteseden yang ada di
sebelah kanan konstituen pengacu (pengacuan kataforis). Menurut Halliday dan
Hasan (1979) pengacuan ini ada tiga jenis, yaitu (1) pengacuan persona, (2)
pengacuan demonstrativa, dan (3) pengacuan perbandingan (komparatif). Dalam
realisasinya, pengacuan ini menggunakan bentuk pronomina, baik pronomina
persona, pronomina demonstrativa, maupun komparatif.
Pengacuan dengan Pronomina Persona
Pengacuan pronomina persona artinya pengacuan yang menggunakan pronomina
yang mengacu pada orang. Acuan yang dirujuk oleh pronomina persona (PP)
bergantung kepada fungsi dan peran yang dibawakan oleh peserta tindak ujaran di
dalam situasi ujar. PP ini dapat mengacu pada si pembicara (speaker), lawan bicara
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(addressee(s), orang yang dibicarakan. Dari segi jumlah yang diacu , PP dapat
dibedakan antara PP tunggal dan PP jamak.
Realisasi PP sebagai alat kohesi pengacuan dalam data yang diteliti dapat dilihat
pada sejumlah contoh berikut ini. Pada contoh (1) PP they mengacu secara kataforis
pada konstituen the old man and his seven-year old grand son. Pengacuan persona
them mengacu pada konstituen secara anaforis ke konstituen the old man and his
seven-year old grand son. Pada contoh (2) terlihat PP him, his, mengacu secara
anaforis ke pronomina Abe, sedangkan it secara anaforis mengacu pada rocking
chair, PP you dan your ke grandpa.
(1) They were walking along the street, the old man and his seven-year
old grand son. It was dust, time for them to go home,
(2) Suddenly Abe saw something in one of the shop windows that made him
grab his grandfather's arm. "Grandpa, he said, " look at that rocking
chair! Isn't it beautiful? It must be very expensive. I'd like to see you in it
while drinking your cup of coffee."
Pada contoh (3) one merupakan PP yang mengacu kepada siapa saja di dalam
Frankenstein film, jenis ini di sebut oleh Halliday dan Hasan dengan pengacuan
persona yang digeneralisasikan (generalized person).
(3) I was in a kind of spooky laboratory, like the one you would see in
Frankenstein film, a place where they make a living creature out of a
dead human body.

Pengacuan dengan Pronomina Demonstrativa
Pengacuan dengan pronomina demonstrativa adalah pengacuan yang merujuk pada
lokasi dengan menggunakan skala proksimitas dekat, jauh, dan netral.
Realisasi dari pengacuan pronomina demonstrativa tersebut dapat dilihat dari data
berikut ini:
(4) Some of the students searched their bags to see if their wallets were
still there.
(5) "This is an embarrasing thing to happen in our school. We have to
clear this up," the headmaster said.
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Dari contoh (4-5) tampak pengacuan demonstrativa anafora (pengacuan oleh
pronomina terhadap antiseden yang terletak di sebelah kiri atau sebelumnya),
there merujuk pada bags, sedangkan this pengacuan dari an embarassing thing.
Pengacuan dengan Pemarkah Takrif
Pengacuan dengan menggunakan pemarkah takrif the ini banyak dijumpai dalam
data, lihat contoh (6).
(6) All the students of SMA Harapan Nusa had returned to their class
rooms. The school yard was empty now.
Pemarkah takrif the pada konstituen pengacu the school yard menakrifkan apa
yang disebut pada bagian terdahulu, antisedennya. Tanpa pemarkah takrif the, kata
school yard tidak mempunyai kaitan kohesif dengan kalimat sebelumnya.
Pengacuan dengan Komparatif
Pengacuan komparatif merupakan pengacuan secara tidak langsung dengan
merujuk pada identitas dan kesamaan. Dalam bahasa Inggris untuk ungkapan
komparatif ini digunakan bentuk superlatif seperti better, more, most. Ungkapan
lain seperti , similarly, like, as..as, likewise, differently, dan identically, dan
sebagainya. Dari data yang diteliti ditemukan contoh seperti berikut:
(7) I sat in the back row, quiet as a mouse, as befits a new girl in class.
(8) I've killed so many girls before, three more girls wouldn't make a
difference.
(9) I looked at the house. It was so sooky, like a hounted house.
Dari contoh 7-9, tampak penggunaan as…as, more, dan like sebagai pengacuan
komparatif.
Penyulihan (Substitusi)
Alat kohesi penyulihan (substitusi) ditemukan juga dalam data penelitian
ini, namun tidak banyak. Penyulihan itu ada yang berbentuk nomina, verba, dan
klausa. Perhatikan contoh (10-12) berikut:
(10) Ana smiled at me, but there was nothing wrong with that.
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(11) "Okay, let's find this mysterious girl now!" I said to Dewi.
"…..Why don't we do it tomorrow?"
(12) "What about another girl? I'll get you one! Really!"
(13) "What? You'll bring your own sister here? I don‟t think so."
Pada contoh (10) terjadi penyulihan klausa Anna smiled menjadi that, sedangkan
pada contoh (11) terjadi penyulihan klausa find this mysterious girl dengan
penggunaan verba do. Pada contoh (12) one menyulih bentuk frasa another girl.
Pada contoh (13) bentuk so menyulih bentuk yang seharusnya I don't think you'll
bring your own sister here.
Pelesapan (Elipsis)
Alat kohesi pelesapan yang ditemukan pada data penelitian ini adalah seperti
berikut:
(14) A. They then asked if any of the other students had remained in class
during break. Nobody had.
B. They then asked if any of the other students had remained in class
during break. Nobody had remained in class during break.
(15) A. They seemed confused and

had no idea at all of what had

happened.
B. They seemed confused and they had no idea at all of what had
happened.
(16) A. Do I take the right door or the left?
B. Do I take the right door or Do I take the left door?
Dari contoh (14) terjadi pelesapan frasa remained in class during break, contoh
(15), adanya pelesapan pronomina they, dan (16), adanya pelesapan klausal Do I
take (the left) door?
Konjungsi dan Relasi Konjungtif
Konjungsi berbeda dengan alat kohesi penyulihan, pelesapan, dan pengacuan.
Penggunaan konjungsi ini selain penghubung secara anaforis juga kataforis.
Konjungsi merupakan penghubung dua unsur, baik yang berupa frasa, klausa,
kalimat, maupun paragraf. Relasi konjungtif yang dimaksud dalam tulisan ini
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adalah relasi dua unsur bahasa, baik antarklausa, antarkalimat, maupun
antarparagraf. Unsur-unsur konjungsi yang digunakan secara tidak langsung juga
mengekspresikan makna khusus atau makna tertentu.
Dari data yang terkumpul ditemukan penggunaan sejumlah konjungsi yang
bervariasi. Berikut ini akan tampak pemakaian relasi konjungtif sebagai alat kohesi
dalam cerita pendek tersebut.
(17) "I was so tired. I had just finished work at the other end of town when
Fla paged me, telling me to pick her up after English class at LIA.
Oh, well, I thought, you've got nothing to lose when you do your
beloved one a favor. So, there I was, sitting and wiping the sweat off
my forehead. (so, merupakan relasi konjungtif kausal).
(19) The next day, after Mr. Pramono had seen Mr. Suhardi, the
headmaster, Widiarto was allowed to attend classes. But it was a
difficult day for Widiarto. The whole class had turned against him. A
few of his friends even called him a thief to his face. It was the same
the following day. The rumor had spread like a bad epidemic through
the whole school. Every now and then someone would call out
"Thief" whenever Widiarto was around. Finally, Widiarto couldn't
stand it any longer. He decided to quit school.
The next day, the following day, every now and then, finally merupakan relasi
konjungtif temporal, sedangkan but adalah relasi konjungtif adversatif, sedangkan
relasi konjungtif aditif dapat dilihat pada contoh (20)
(20) Mr. Sukarna just smiled and answered Tony's question. After that he
gave us a test that I finished in two minutes. Not because I was a smart
student, but because I was stuck.
Dari data penelitian ditemukan berbagai macam konjungsi. Namun tidak meliputi
semua konjungsi yang ada dalam bahasa Inggris seperti yang telah dikemukakan
oleh Halliday dan Hasan (1979:242-243). Semua konjungsi yang terangkum atau
yang diperoleh adalah so, then, after awhile, but, and, not so long ago, afterwards,
now, because, meanwhile, besides, next, the following, every now and then,
finally, yet, after that, dan not. Dari data penelitian ini konjungsi and, so, dan then
yang banyak digunakan.
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Bila diklasifikasikan menurut relasi konjungtifnya maka konjungsi tersebut di atas
dikategorikan menjadi empat bagian, yaitu (1) relasi konjungtif aditif, (2)
adversatif, (3) kausal, dan (4) temporal. Relasi konjungtif aditif menunjukan makna
tambahan informasi dari kalimat-kalimat sebelumnya, then, and, besides, dan not,
but untuk aditif negatif. Relasi konjungtif kausal merupakan gabungan klausa yang
mempunyai relasi penyebaban (kausal), untuk ini ditemukan pengohesinya so,
because, then. Pengohesi untuk relasi konjungtif adversatif yaitu but, anyway, dan
Yet. Alat kohesi untuk relasi konjungtif temporal yang ditemukan adalah after a
while not so long ago, then, afterwards, meanwhile, the next day, the following
day, every now and then, after that, dan finally.
Relasi konjungtif yang digunakan sebagai alat kohesi dalam cerita pendek tersebut
merupakan penghubung antarunsur dalam teks tersebut. Relasi atau hubungan itu
memiliki berbahgai sifat bergantung pada konjungsi yang digunakan. Relasi itu bisa
bersifat temporal, penyebaban (kausal), perlawanan (adversatif), perbandingan,
penjelasan, pengakibatan,dan sebagainya.
Kepaduan isi cerita dalam cerpen itu bergantung pada penggunaan alat kohesi yang
digunakan. Untaian kalimat atau ujaran yang ada dalam cerita itu tidak akan berarti
tanpa ada penggunaan kohesi tsb. Dapat dibayangkan sebuah teks cerita bila tidak
ada alat kohesi gramatikal seperti pengacuan pronomina, penyulihan, dan
pelesapan, teks cerita itu akan kehilangan tekstur, terlihat panjang, tidak indah, dan
membosankan bila dibaca.
5. Simpulan
Semua alat kohesi yang ada dapat ditemukan pada semua cerpen yang dianalisis,
tetapi frekuensi kemunculannya sangatlah berbeda. Untuk sementara, dapat
dikatakan bahwa kecendrungan alat kohesi gramatikal yang paling banyak
digunakan dalam cerpen itu berturut-turut adalah alat kohesi referensi atau
pengacuan pronomina persona (PP), setelah itu konjungsi, elipsis (pelesapan), dan
sedikit dijumpai penggunaan penyulihan. Pengacuan yang ditemukan banyak yang
merujuk ke anteseden sebelah kiri (anaforis), sedangkan pengacuan yang merujuk
ke sebelah kanan (kataforis) relatif sedikit jumlahnya.
Dari hasil telaah, saya ini juga beranggapan bahwa pemakaian alat kohesi itu relatif
sifatnya bergantung pada topik atau tema cerita tersebut. Pengarang cerita bebas
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menggunakan alat kohesi mana yang mereka pakai untuk memadu untaian kata
dalam tulisannya itu.
Alat kohesi yang ditemukan dari cerpen ini menggunakan jenis kategori yang
bervariasi. Kategori-kategori itu, antara lain, adalah pronomina yang meliputi
pronomina persona He, She (tunggal), they, we (jamak), pronomina posesif seperti
my, mine, their(s), your(s), prnomina demonstrativa this, these, there, those, that,
dan the untuk pemarkah takrif. Konjungsi yang dipakai adalah so, then, because,
afterwards, yet, finally, anyway, meanwhile, besides, not, but, next, on the
following day, now, dan and. Untuk pengisi "slot" alat kohesi itu digunakan
bentuk nomina, frasa nomina, frasa verba, dan klausa. Kepaduan untaian kalimat
itu berdasarkan pada kerangka acuan yang ada dalam teks cerita tersebut, bukan
pada kerangka acuan yang ada diluar teks cerita karena unsur kebahasan yang
diteliti dari sudut gramatikal.
Penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna karena yang dikaji baru alat kohesi
gramatikal belum ditambah alat kohesi leksikal. Mudah-mudahan penelitian
sederhana ini bermanfaat dan diharapkan dapat sebagai pemicu untuk melakukan
kajian lebih lanjut.
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SEBUAH MODEL PENGAJARAN BAHASA INGGRIS
BERBASIS KOMPETENSI3

1. Pembuka
Keprihatinan kita melihat profesionalisme dan kualitas SDM saat ini
memang berdasar. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, diantaranya
belum sesuainya kurikulum, materi ajar dengan kebutuhan lapangan kerja; belum
memadainya sarana dan prasarana, teknik informasi, dan kemampuan dosen atau
pendidik itu sendiri.
Dengan diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi (KBK) semua kita,
khususnya pengajar/dosen, diharapkan sudah sibuk berbenah diri dalam berbagai
aspek termasuk mencari model/cara bagaimana penerapan KBK dilakukan secara
efektif sehingga hasil belajar yang terkandung dalam KBK tercapai yaitu
menghasilkan maha(siswa) yang berkualitas dan berkompeten dibidang ilmu yang
ditekuni.
Ada tiga kunci utama yang harus dipenuhi untuk mencapai SDM yang
berkualitas atau berkompeten yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan
(skills), dan sikap (attitude/behaviour). Aspek kompetensi tersebut telah dijabarkan
dalam SK mendiknas No. 045/U/2002, tentang kurikulum berbasis kompetensi
(competence based), dimana maha(siswa) harus mampu menguasai ilmu secara
komprehensif, mempunyai keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku
dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang
dikuasai, seiring dengan pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai
dengan pilihan keahlian dalam berkarya yang semuanya itu tetap berlandaskan
kepribadian bangsa (Indonesia).
Sehubungan dengan itu, salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan
adalah budaya pemikiran kritis oleh maha(siswa) dalam proses belajar mengajar
(PBM). Artinya, maha(siswa) tidak hanya menerima secara pasif terhadap apa
yang diberikan oleh pengajar, tapi mereka harus dibuat untuk dapat
mengembangkan informasi yang diperoleh secara komprehensif dan komunikatif
3
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kepada masyarakat. Oleh karena itu Mahyera (2002) menyarankan bahwa sebagai
agent of change, pengajar harus mampu membuat maha(siswa) berpikir kritis
dengan mengembangkan budaya wh-questions di dalan pikiran mereka tidak
budaya yes/no questions.
Di dalam pengajaran bahasa Inggris, empat keterampilan (skills) yang
harus dikuasai oleh maha(siswa) adalah membaca (reading), menulis (writing),
berbicara (speaking), dan mendengar (listening). Cakupan empat keterampilan ini
dapat diperoleh dari teks bacaan dalam pelajaran/matakuliah reading. Pada
kesempatan ini, penulis mencoba menawarkan bagaimana memanfaatkan paket
reading diarahkan kepada pendekatan public speaking. Artinya, teks bacaan yang
diberikan tidak saja berbasis kepada kemampuan untuk menjawab pertanyaan
(questions and answers), pemahaman dan pengembangan kosakata, tapi diarahkan
agar maha(siswa) dapat menyampaikan informasi yang ada dalam teks itu secara
lisan di depan publik.
Lebih lanjut penulis berpendapat bahwa sesungguhnya hasil belajar yang
diharapkan KBK adalah bagaimana pengajar dapat membuat maha(siswa) mampu
berkomunikasi dengan baik di depan publik/masyarakat (public speaking) dengan
mengembangkan empat keterampilan itu secara komprehensif, sehingga
kemampuan maha(siswa) dalam menguasai bahasa Inggris sampai ketaraf
“dewasa”4. Artinya, pengetahuan terhadap bahasa Inggris itu tidak setengahsetengah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menawarkan sebuah model yang
cukup efektif yaitu pemanfaatan teks bacaan melalui pendekatan public speaking,
yang akan diuraikan secara ringkas berikut ini, diantaranya (1) selayang pandang
tentang public speaking, (2) jenis/fungsi public speaking, (3) kerangka penyajian
sebuah pidato, dan (4) cara aplikasinya terhadap teks bacaan (bahan bacaan yang
dipilih).
2. Selayang Pandang tentang Public Speaking
Pengajaran bahasa Inggris berbasis kompetensi yang penulis maksud adalah
pengajaran bahasa Inggris secara komprehensif dimana hasil belajar yang dicapai

4
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KBK di Universitas Bung Hatta.
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maha(siswa) diarahkan kepada kebutuhan lapangan kerja yaitu kemampuan
berbicara di depan publik/umum.
Seperti diketahui, kemampuan berbicara di depan publik tidaklah semudah
yang dibayangkan apalagi dalam bahasa asing (Inggris), karena banyak faktor yang
harus dimiliki seperti keberanian dan rasa percaya diri, perbendaharaan kosakata,
pemahaman proses komunikasi, dan strategi berbicara di depan publik.
Permasalahan yang sangat umum yang dihadapi si pembicara ketika
berbicara didepan umum adalah rasa gugup (feeling nervous). Alasannya adalah
karena ia ditatap langsung oleh hadirin sehingga merasa takut tidak siap, takut
gagal, dsb. Sebenarnya, rasa gugup dan takut ini dapat memberikan energi untuk
bisa sukses sebagai pembicara. Kenapa? Karena si pembicara dapat berpikir lebih
cepat dan dapat membuat ia berbicara dengan vitalitas dan antusias selama ia bisa
mengontrol gejala gugup itu dengan baik. Yang penting, ia harus menjaga rasa
gugup itu tetap dibawah kontrol dan menyikapi secara positif.
Cara efektif yang bisa dilakukan untuk mengontrol rasa gugup itu adalah
melakukan sejumlah persiapan baik sebelum (before) dan selama (during)
menyajikan topik pembicaraan. Sebelum menyajikan, pilihlah topik yang disukai
dan dapat dipelajari dari berbagai literatur, pahami informasi yang akan disajikanjangan dihafal dan dibaca- kemudian anggaplah rasa takut itu suatu gejala yang
biasa dan bayangkan keberhasilan; sedangkan selama menyajikan, si pembicara
(speaker) harus ingat bahwa gejala gugup yang muncul tidak akan tampak oleh
hadirin hanya ia yang merasakan, oleh karena itu perlu disikapi secara rasional dan
tetap berkonsentrasi pada pesan yang akan disampaikan, jangan memberikan
komentar dan minta maaf terhadap apa yang sedang dirasakan itu. Tarikan nafas
yang dalam, melakukan sebanyak mungkin eye-contact dengan hadirin, serta
penggunaan alat-alat visual bisa membantu menghilangkan rasa gugup tersebut,
(baca Gregory, H. 1990:41-55, dan Lucas, Stephen E. 1991).
Hal penting lain yang perlu diketahui adalah bahwa berbicara di depan
publik tidaklah sekadar berbicara (speaking) tapi berkomunikasi (communicating),
bagaimana pesan yang disampaikan dapat diterima pendengar dengan baik, jika
pesan tersebut tidak sampai berarti kita gagal berkomunikasi. Seperti yang
dikatakan oleh Gregory, Hamilton (1990) bahwa “speaking and communicating are
not the same thing. You can speak to a listener, but if the listener does not
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understand your message in the way you meant it to be understood you have failed
to communicate”.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pelajaran public speaking akan
menolong maha(siswa) dalam mengembangkan “the key oral communication skills
(speaking well and listening intelligently). Cara ini cukup efektif untuk membuat
maha(siswa) membangun dan mengembangkan rasa percaya diri mereka untuk
tampil di depan umum, sekaligus mendapatkan pengalaman yang berharga- dimulai
dari dalam kelas, di depan teman-teman mereka- yang akhirnya membuat mereka
terbiasa berbicara dan berdialog interaktif dalam bahasa Inggris di depan publik.
Menurut penulis, kompetensi inilah yang diharapkan KBK.
Sehubungan dengan itu, pemanfaatan teks bacaan melalui pendekatan
public speaking merupakan sebuah cara yang efektif untuk mengembangkan
kemampuan berkomunikasi di depan umum. Seperti diketahui, sebenarnya
berkomunikasi di depan umum (public speaking) sangat dekat dengan kehidupan
kita sehari-hari, seperti mendengarkan ceramah-ceramah, perkuliahan, pidato,
presentasi, kampanye, dsb. Kenapa kita tidak melatih maha(siswa) untuk
kepentingan itu?
2.1. Fungsi Public Speaking
Ada sejumlah fungsi public speaking diantaranya untuk memberikan
informasi (to inform), membujuk (to persuade), meyakinkan (to convince), dan
menghibur (to entertain). Fungsi apapun yang dipilih yang penting adalah pilihan
kata atau ungkapan-ungkapan yang digunakan haruslah disesuaikan karena proses
komunikasi merupakan sebuah proses yang dinamis dimana sipembicara dan si
pendengar secara konstan berinteraksi selama keduanya dapat mempertahankan
proses keberlangsungan itu dengan baik, (informasi lebih lanjut baca Gregory, H.
1990; Mulyana, Y.1995; Lucas, Stephen E. 1991).
Efektif tidaknya sebuah komunikasi ditentukan oleh tujuh unsur yang
terlibat dan dapat bekerja dengan baik dalam proses komunikasi tersebut. Ketujuh
unsur itu adalah pembicara (speaker), pendengar (listener), pesan yang
disampaikan (message), media (channel), respons (feedback), gangguan
(interference), tempat dan waktu (situation), (lihat lampiran 1).

130 | S e b u a h M o d e l P e n g a j a r a n B a h a s a I n g g r i s . . .

Sebagai pembicara kita harus menghormati hadirin dan memperlakukan
mereka dengan baik dan sopan (courteously) tanpa memperhatikan siapa mereka
dan berapa banyak jumlahnya. Yang penting kita harus menjaga prinsip kesopanan,
berpenampilan sebaik mungkin, jujur dan tidak mengada-ada dalam penyampaian
informasi/fakta.
Secara umum, yang paling banyak dilakukan di dalam public speaking
adalah berbicara yang sifatnya informatif dan persuasif. Informatif maksudnya
adalah tugas utama pembicara memberikan informasi penting tentang sebuah
definisi, deskripsi, proses, dan sebuah laporan tentang suatu topik. Misalnya,
konsep feminisme, emansipasi, proses pembuatan jembatan, deskripsi objek wisata,
laporan lisan penelitian, dsb.; sedangkan persuasif maksudnya si pembicara tidak
sekadar memberikan informasi tapi lebih dari itu, ia berusaha mempengaruhi
pikiran (to influence thinking), dan membuat hadirin untuk melakukan sesuatu (to
motivate action) setelah mendengar informasi yang disampaikan tersebut.
Fungsi ini akan tercapai dengan baik bila si pembicara menyampaikannya
dengan pilihan kata yang menarik, tepat, sederhana, dan jelas. Selanjutnya, cara
penyampaiannya haruslah alami, spontan, dan ekspresif dengan memperhatikan
volume, intonasi, keras lunaknya suara, cepat lambatnya berbicara, dan jeda selama
penyajian/penyampaian.
Dari informasi ringkas ini, teks bacaan yang akan dipilih disesuaikan
dengan kebutuhan fungsi tersbut di atas. Namun, sebelum disusun menjadi sebuah
skrip menurut struktur sebuah pidato (outline of a speech), maha(siswa) diajarkan
bagaimana cara menentukan topik, tujuan umum (general purpose), tujuan khusus
(specific purpose), dan pokok pikiran (central idea/big idea), yang sebelumnya
sudah biasa mereka lakukan di dalam pelajaran reading. Kemampuan yang sudah
dimiliki ini dikembangkan secara komprehensif dengan menyusun informasi yang
diperolehnya dari teks bacaan itu sesuai kerangka yang akan dipaparkan secara
ringkas berikut ini.
2.2 Kerangka Penyajian sebuah Pidato
Kerangka (outline) penyajian sebuah pidato merupakan hal yang penting
untuk dilakukan si pembicara karena kerangka ini merupakan tinta biru (blueprint)
untuk membuat penyajian lebih apik dan terstruktur. Kerangka ini akan membantu
si pembicara untuk menjabarkan lebih rinci tentang informasi yang akan
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disampaikan. Bagian yang tercakup dalam kerangka itu adalah judul (topik yang
akan dibicarakan), tujuan umum/khusus (general/specific purpose), penyapaan
hadirin (addresses), salam (greetings), pengantar/pembuka (introduction/opening),
isi pidato (body), penutup (closing), ucapan terima kasih (thanking). Semua butir ini
akan digambarkan seperti yang tampak pada skema (1) berikut.
Skema 1. Kerangka sajian sebuah pidato
TOPIC/TITLE
: -----------------------------------------------------GENERAL PURPOSE : ------------------SPECIFIC PURPOSE
: -----------------------------------------------------CENTRAL IDEA
: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADDRESSES
------------------------------------------------GREETINGS
----------------------------------------- OPENING/INTRODUCTION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Transition
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BODY (consist of a set of paragraphs)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transition
---------------------------------------- CLOSING
-------------------------------------------------------------------------------------------------------THANKING

Butir-butir yang ada di dalam kerangka penyajian ini hendaklah dipahami
maha(siswa). Mereka harus diberi penjelasan bahwa topik yang dipilih harus sesuai
dengan hadirin (teman-teman di kelas bisa menjadi hadirin dari berbagai kalangan
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seperti, raja/ratu, presiden, mentri, duta, gubernur, rektor, tokoh agama, remaja,
anak-anak, dan lain-lain). Hal ini bertujuan agar si pembicara bisa menyesuaikan
bentuk pilihan kata sapa yang dipakai. Contoh pilihan kata sapa:
- His most Gracious Majesty, King….
- Her most Gracious Majesty, Queen Elizabeth of the UK.
- The Honorable., the President of Indonesia.
- The Honorable Senator/Governor ……
- Your Excellency, General….
- The Honorable …., the …Ambassador to Indonesia and Madam….
- Dear Mr./Mrs. ……
- Ladies and Gentlemen,
- Dear Friends,
- Dear Sisters and Brothers,
- Dear Children,
- Distinguished Guests,
- dll.
Kemudian, maha(siswa) diberikan kisi-kisi bagaimana membuat kalimat
pembuka (opening/introduction) agar menarik perhatian hadirin. Kalimat pembuka
bisa dimulai dengan ucapan terima kasih, pernyataan yang “menggigit”, anekdot,
sebuah definisi, pertanyaan, kutipan peribahasa,, syair puisi, dsb. Contoh kalimat
pembuka:
- First of all, I‟d like to extend my sincere gratitude to the organizing
committee who has given me this opportunity to describe about
“Language is a marvelous thing”. Why marvelous? Let me tell
you……
- It is a great pleasure for me to have this opportunity to speak about the
meaning of woman emancipation…
- I‟m sure you have heard the verse that runs:
„Twixt optimist and pessimist
The difference id droll:
The optimist sees the doughnuts,
The pessimist, the hole.
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The longer I live, the more convinced I am of the truth of this poem. Life,
like a doughnut, may seem full, rich, and enjoyable, or it may seem as
empty as the hole in the middle. To the pessimist, the optimist seems foolish.
But who is foolish-the one who sees the doughnut or the one who sees the
hole? (cuplikan pidato Doughlas Martin, dikutip dari Mulyana, 1999:62).
Lebih lanjut, isi pidato/topik pembicaraan haruslah dikemas dengan katakata yang jelas, akurat, tepat, tidak bertele-tele, menarik, dan hidup (tidak kaku dan
monoton). Cara ini membuat maha(siswa) terlatih untuk mencari sinonim kata atau
melakukan paraphrase.
Seterusnya, pada bagian penutup si pembicara memperjelas atau
mengingatkan kembali tentang ide-ide pokok yang telah disampaikan kepada
hadirin. Di sini, si pembicara akan menggunakan ungkapan-ungkapan yang lazim
sebagai penutup, misalnya:
- In concluding, I would like to express….
- I would like to conclude my speech by……
- By way of summary, the main points in the speech seem to me to be …
- The main points that have been made are ……….
- As a final remark, I just would like to say ……….
Penulis berpendapat bahwa bila pengajaran bahasa Inggris (begitu juga
untuk pengajaran bahasa lain), diarahkan seperti ini maka hasilnya diharapkan
dapat memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam KBK (knowledge,
skills, attitude/behaviour). Artinya, maha(siswa) tidak dituntut untuk menghafal
kosakata, dan struktur bahasa, tapi lebih dari itu, mereka mampu mengembangkan
dan menerapkannya dalam sebuah proses komunikasi menurut norma-norma yang
berlaku di dalam public speaking itu.
Dan, mereka juga terlatih untuk berpikir kritis yang akan melahirkan
berbagai kreativitas dengan pilihan kata yang bervariasi ketika mengolah teks
bacaan yang diberikan, sekaligus terlatih untuk mampu berkomunikasi dan tahu
bersikap sesuai dengan topik dan situasi yang dipilih.
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3. Cara Aplikasi terhadap Teks Bacaan
Sebagai aplikasi terhadap model ini, diharapkan pengajar memilih bahan
bacaan yang menarik dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan bahasa Inggris
maha(siswa). Biasanya, pada pelajaran “Reading” maha(siswa) kita sudah terbiasa
melakukan SQ3R (Survey, Questions, Read, Recite, dan Review). Artinya,
maha(siswa) membaca judul, kemudian pengantar dan/atau simpulan, mencari
bagian-bagian penting dengan memperhatikan kata-kata yang dicetak miring dan
tebal, kemudian menciptakan beberapa pertanyaan jika perlu sebanyak mungkin
tentang topik atau judul bacaan itu. Setelah itu baru dibaca dengan mengacu kepada
beberapa pertanyaan yang sudah dibuat tadi sekaligus mencari jawabannya.
Kemudian, diceritakan kembali apa yang telah dibaca/ditulis (biasanya untuk diri
sendiri dan untuk pengajar), dan mengulang kembali apa yang telah dilakukan jika
semua pertanyaan belum bisa terjawab dengan baik.
Aktivitas ini sudah lazim dilakukan, agar kebiasaan ini lebih terarah dan
bermanfaat untuk membangun kemampuan speaking dan writing maka informasi
yang diperoleh dari teks bacaan tadi di susun ke dalam bentuk kerangka sebuah
pidato (public speaking) seperti yang diuraikan terdahulu.
Sejumlah langkah yang dilakukan adalah (1) pilihlah teks bacaan (reading
texts) sesuai kebutuhan, (2) lakukan SQ3R, (3) tetapkan tujuan umum (general
purpose), tujuan khusus (specific purpose), ide pokok (central idea), (4) tuangkan
dalam sebuah kerangka penyajian (lihat hal. 6 pada makalah ini), (5) kembangkan
informasi dengan kata-kata sendiri, (5) pilihlah kata-kata yang tepat, jelas,
sederhana, menarik, dan lebih dikenal (familiar words), (6) gunakan transisi yang
bervariasi antar paragraph, (7) pahami skrip yang sudah jadi, dan (8) mahasiswa
ditugaskan ubtuk berlatih di rumah di depan cermin sebelum tampil di depan kelas
atau tempat lain.
4. Penutup
Dari paparan ringkas ini, penulis berpendapat bahwa untuk menguasai
sebuah bahasa perlu latihan yang komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan
lapangan. Tidak zamannya lagi maha(siswa) diajarkan hanya berlandaskan content
based tapi berlandaskan competence based, dimana maha(siswa) diarahkan untuk
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bebas berkreasi sehingga mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan
lancar.
Mudah-mudahan model yang ditawarkan dalam makalah ini bermanfaat
dan mampu melahirkan lulusan yang berkualitas dengan penguasaan bahasa
Inggrisnya yang sudah mencapai taraf “dewasa‟ sesuai tujuan dari kurikulum
berbasis kompetensi sekaligus dalam upaya merealisasikan visi dari Dikti yaitu
membentuk Indonesia sehat di tahun 2010. Semoga!
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