
 
 

1 
 

INKONSISTENSI DAN AKAR PENYEBAB LEMAHNYA KARAKTER 
BANGSA:  

Memosisikan Bahasa Indonesia sebagai  Media Pendidikan Karakter  
dalam Perspektif Hipotesis Relativitas Sapir-Whorf 

 
Oleh 

Benedictus Sudiyana 
Dosen Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, 

FKIP Univet Bantara Sukoharjo  
 

Abstrak 
Inkonsistensi bahasa mengindikasikan lemahnya karakter bangsa. Melalui 
kajian hipotesis relativitas dipahami bahwa inkonsistensi bahasa 
Indonesia memengaruhi lemahnya karakter bangsa dan kekacauan 
buadaya. Inkonsistensi terjadi pada berbagai tataran bahasa. Sebagai 
media pendidikan karakter, bahasa Indonesia melalui tindakan 
konsistensi dapat menjadi pelopor penguatan jati diri dan karakter 
bangsa. Pengembangan konsistensi bahasa  sebagai sarana dan sekaligus 
orientasi menuju budaya bangsa yang berkarakter dapat memanfaatkan 
kearifan lokal yang telah berkembang dan hidup di masyarakat.  

 
Kata Kunci: inkonsistensi bahasa, hipotesis relativitas, perubahan bentuk 

kebahasaan, pendidikan karakter, kearifan lokal  
 
Pendahuluan 

Akhir-akhir ini, kondisi karakter bangsa diindikasikan lemah. Ada tiga 

permasalahan yang dirasakan dan patut disorot, yakni lemahnya (a) kemampuan 

bangsa dalam mengelola keragaman budaya, (b) jati diri (identitas) nasional saat 

terjadi krisis, dan (c) kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan budaya yang 

tangible dan yang intangible (Direktorat  Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga, TT:5-6).  Lemahnya karakter bangsa ini  ditunjukkan oleh maraknya 

berita di media massa seputar perilaku negatif anak bangsa, seperti korupsi, 

tawuran, perselingkuhan, plagiarism, konsumsi narkoba,  dan perusakan 

lingkungan. Pertanyaan terhadap kondisi tersebut adalah apakah bahasa 

(Indonesia) turut andil terhadap kondisi tersebut. Pertanyaan ini penting diajukan 

mengingat bahasa merupakan tindakan dan pembimbing menuju tindakan itu 

(Santoso, 2007:2).  

Menyoroti permasalahan budaya dan karakter bangsa melalui perspektif 

bahasa sudah dirintis para pakar. Pengaitan isu kebahasaan untuk pengelolaan 
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karakter bangsa dan integritas dapat disebut di sini, di antaranya Dardjowidjojo 

(1985), Tampubolon (2001), Mahsun (2006), Soeparno (2008). Salah satu 

masalah krusial dalam kerangka penguatan budaya dan karakter serta pencerahan 

bangsa Indonesia dalam konteks bahasa sebagai penopang dinamika budaya 

adalah kegiatan meninimalisasikan kasus-kasus inkonsistensi kebahasaaan agar 

bahasa Indonesia benar-benar efekif dalam memosisikan sebagai media 

pendidikan karakter bangsa.  

   

Hipotesis Relativitas Bahasa 

Dalam konteks perbincangan tentang bahasa dan budaya, sering disebut-

sebut teori relativitas bahasa oleh Humboldt, Boas, Sapir, Lee, dan Whorf  

(Leavitt, 2006:69-72). Ternyata, teori Edward Sapir dan Benyamin Lee Whorf 

merupakan teori yang banyak diangkat oleh para penelaah bahasa (dan budaya) 

yang memaparkan hubungan antara pikiran dan bahasa. Dalam hubungan ini, ada 

dua hipotesis yang dikenal luas (Widhiarso, 2005:2), yakni: (1) linguistics 

relativity hypothesis (bahwa perbedaan struktur bahasa secara umum paralel 

dengan perbedaan kognitif non-bahasa sehingga perbedaan bahasa menyebabkan 

perbedaan pikiran orang yang mempergunakan bahasa tersebut) dan (2) linguistics 

determinism hypothesis (bahwa struktur bahasa memengaruhi cara individu 

memersepsi dan menalar dunia perseptual sehingga struktur kognisi masyarakat 

bahasa ditentukan oleh kategori dan struktur yang sudah ada dalam bahasa yang 

digunakan itu).   Berdasarkan perspektif teori ini,   pengaruh bahasa dan pikiran 

dapat terjadi melalui habituasi (pembiasaan) dan melalui aspek formal 

kebahasaan. seperti leksikon dan grammar. Leksikon dan grammar dalam bahasa  

menjadi faktor penentu representasi konseptual, yang juga memengaruhi 

kategorisasi  yang akan dijadikan premis-premis ketika berpikir dalam persepsi si 

masyarakat pengguna bahasa  itu.  Garis besar teori relativitas bahasa ini 

disimpulkan ada tiga, yakni (a) bahasa memengaruhi pikiran, (b) pikiran 

memengaruhi bahasa, dan (c) bahasa dan pikiran saling memengaruhi.   
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Inkonsistensi Bahasa dan Akar Penyebab Lemahnya Karakter Bangsa 

Salah satu kriteria kekuatan bahasa (dan juga karakter bangsa) adalah 

kriteria konsistensi yang digali dari asas yang terkandung dan dimiliki oleh bahasa 

(dan oleh bangsa) itu sendiri. Kata konsisten mengandung arti teguh pendirian, 

komit, istiqamah, stabil, tidak mencla-mencle, tidak plin-plan, tidak labil, serta 

dalam ketaatannya terhadap asas tidaklah statis, tetapi dinamis, tegas, teguh, 

kokoh, dan sifat lainnya yang semakna dengan itu (Anonim 1, TT). Konsisten 

berkonotasi positif. Dalam berbahasa secara konsisten setidaknya terdapat dua 

aspek yang perlu diperhatikan, yakni aspek struktural dan nonstruktural 

(Tampubolon, 2001:72). Aspek struktural mencakupi berbagai hal formal bahasa 

dan penggunaannya, seperti kelambangan, kategorisasi, dan proposisi; sedangkan 

aspek nonstruktural mencakup muatan bahasa yang berupa informasi tentang 

pengalaman-pengalaman (Tampubolon, 2001:72-80).  

Adapun inkonsistensi dipahami sebagai ketidaktaatasasan dan 

ketidakserasian yang terkait konsep-konsep ketidakseragaman, paradoks, 

ketidakteraturan, inkompetibilitas, dan kontradiksi (Anonim 2, TT). Inkonsistensi 

bahasa di sini mengacu pada ketidaktaatasasan di dalam realisasi norma 

pemakaian bahasa Indonesia. Dalam bagian berikut, dipaparkan sejumlah 

keunikan fenomena inkonsistensi bahasa Indonesia yang dapat diindikasikan 

mempunyai dampak terhadap perilaku lemahnya karakter seiring implementasi 

hipotesis Sapir-Whorf di atas.  

(1) Fenomena Peniadaan Fungsi Predikat dalam Klausa Ekuatif  dan Masalah  

Selingkuh dan Korupsi 

Pola pikir peniadaan unsur penting dalam proses pembentukan klausa 

ekuatif dalam bahasa Indonesia menurut Soeparno (2008) diindikasikan menjadi 

akar perilaku selingkuh dan juga korupsi. Berikut garis besar penjelasannya 

(Soeparno, 2008:4-6). 

(a) 
SUBJEK  PREDIKAT  KOMPLEMEN/ADJUNG 
ayahnya  menjadi  guru SMA 
rumahnya  berada  di tengah kota  
anaknya  berjumlah lima orang  
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(b) 
SUBJEK  PREDIKAT  KOMPLEMEN/ADJUNG 
ayahnya  - guru SMA 
rumahnya  - di tengah kota  
anaknya  - lima orang  
(c) 
SUBJEK  KOMPLEMEN/ADJUNG
ayahnya  guru SMA 
rumahnya  di tengah kota  
anaknya  lima orang  

 
Dalam konstruksi klausa, komponen yang wajib hadir adalah Subjek dan 

Predikat, sedangkan komponen lainnya seperti Komplemen/Adjung bersifat 

manasuka seperti pada klausa ekuatif (a) dengan pengisi Predikat verba menjadi, 

berada, berjumlah.   Pengisi komponen predikat lalu dikosongkan (ilustrasi b), 

dan terjadilah fenomena ilustrasi (c). Dalam konstruksi tersebut tidak ada unsur 

predikat, artinya konstruksi hanya terdiri atas Subjek dan Komplemen/Adjung saja. 

Dalam pandangn lain, misalnya Samsuri (Sugiri, 1980:208), contoh-contoh klausa 

ilustrasi c dipandang berstruktur S dan P dan berterima.  

Pola pikir pembentukan klausa (sebagai satuan dasar sintaksis) yang 

semestinya terdiri atas unsur Subjek, Predikat, Komplemen/Adjung itu 

dianalogikan pada proses pembentukan keluarga (sebagai satuan dasar 

masyarakat) yang semestinya terdiri atas Papa/Bapak, Mama/Ibu, 

Pembantu/Babu. Dalam pola keluarga yang semestinya terdiri atas unsur 

Papa/Bapak, Mama/Ibu, Pembantu/Babu, kemudian ketika unsur Mama/Ibu, 

pergi, situasi dibiarkan berjalan dengan unsur Papa/Bapak, dan, Pembantu/Babu. 

Di sinilah peniadaan unsur Predikat dalam klausa ekuatif ini sebagai indikasi akar 

permasalahan perselingkuhan antara Subjek (Papa/Bapak) dan 

Komplemen/Adjung (Pembantu/Babu) (Soeparno, 2008:6).  

Dalam konstruksi klausa, juga terdapat fenomena pengurangan dan  

penghilangan isi dan struktur. Secara sengaja atau tidak, pola penghilangan unsur 

isi menunjukkan adanya perilaku korupsi. Korupsi ada enam tipe, yaitu: (a) 

korupsi fisik,  (b) korupsi semantik, (c) korupsi moral, (d) korupsi konstitusional, 

(e) korupsi politik, dan (f) korupsi kognitif (Blau, 2009:4-5). Perilaku korupsi 
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ditandai oleh peniadaan, penyembunyian, penghilangan, “unsur” yang semestinya 

menjadi hak khalayak demi kepentingan si pelaku.   Dalam konstruksi kalimat 

bahasa Indonesia, pola aksi peniadaan unsur yang menyimpang dari koteks dan 

konteks (koherensi dan kohesi) sehingga menghasilkan kalimat yang informasi 

dan struktur tidak lengkap sering dijumpai. Pola aksi ini berbanding lurus dengan 

pola pikir dan aksi perselingkuhan seperti di atas dan juga pola perilaku korupsi 

pada umumnya. Itulah sebabnya, “di mana ada korupsi di situlah ada 

perselingkuhan; dan sebaliknya, di mana ada perselingkuhan di situlah ada 

korupsi”. 
 

(2) Fenomena Abai Ejaan dan Masalah Kesadaran Diri 

Ada sembilan aturan dalam tata “Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan”, yakni:  (1) pemakaian huruf, (2) pemenggalan kata, (3) 

pemakaian huruf kapital, (4) pemakaian huruf miring, (5)  pemakaian tanda-tanda 

baca, (6) penulisan kata, (7) penulisan singkatan dan akronim, (8) penulisan angka 

dan bilangan, dan (9) penulisan unsur serapan (Eneste, 2005:38-39). Cara 

memberikan spasi pada pemakaian tanda baca pun perlu dicermati. Kebiasaan 

mengabaikan aspek ejaan merupakan indikasi perilaku tidak berdisiplin. 
 

 (3) Fenomena Latah yang Salah  dan Masalah Keberanian/Kemandirian 

Aksi latah menggunakan bentuk-bentuk yang salah mengindikasikan sikap 

kemandirian yang rendah atau karakter lemah. Contoh:  

(1) Rancangan Perda kabupaten/kota  tentang APBD yang telah disetujui 
bersama dan rancangan Peraturan Bulati/Walikota tentang Penjabaran 
APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari 
disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. (Pasal 186, Ayat (1) 
Paragraf X, UU No.32/2004)  

 
Bentuk kabupaten dalam kutipan (1) di atas merupakan bentuk yang 

digunakan secara luas, tetapi tidak berkarakter bahasa Indonesia atau inkonsisten. 

Seharusnya, bentuk kebupatian  mesti diperjuangkan karena konsisten yang 

berasal dari bentuk dasar bupati, sebagaimana dengan bentuk kepolisian yang 

berasal dari bentuk dasar polisi, kemudian mendapat imbuhan ke-an, dan bukan 

menjadi kapolisen*.   
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(2) Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan 
angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam 
negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan 
penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan 
jangkauan pelayanan antarpropinsi. (Pasal 1, Ayat 4,  Bab I, PP No.61/2009)  

 
(3) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
(Pasal 1, Ayat 2,  Bab I, UU No. 23/2002)  

 
Bentuk pelabuhan* dan perlindungan* termasuk inkonsisten. Seharusnya, kedua 

bentuk tersebut diperjuangkan menjadi perlabuhan (hasil proses nominalisasi dari 

bentuk verba berlabuh, dengan arti afiks per-an adalah tempat sehingga makna 

perlabuhan berarti tempat berlabuh) dan pelindungan (hasil proses nominalisasi 

dari verba melindungi (bukan berlindung), arti afiks peN-an adalah proses 

sehingga pelindungan berarti proses/kegiatan melindungi. Kasus bentuk 

pelabuhan sangat lazim di masyarakat (bdk. Ermanto dan Ermidar, 2011:31), juga 

pada bentuk pegunungan, pedesaan, pesawahan. Wujud yang konsisten untuk 

ketiganya menjadi pergunungan, perdesaan, persawahan.   

 Ke depan, penulis optimistis bahwa bentuk-bentuk inkonsistensi makin 

terkikis seiring kesadaran berbahasa Indonesia yang berkarakter. Celah kesadaran 

tiap penutur dalam menggunakan bentuk yang taat asas menceminkan logika 

bahasa yang bersistem,  alur kerja pikir yang jernih, dan jiwa keberanian dan 

kemandirian yang kuat di tengah arus kelatahan mayoritas. Optimisme penulis 

disebabkan oleh sejumlah temuan yang menggembirakan di lapangan ihwal 

penggunaan bahasa Indonesia yang berkarkter, seperti:  

(a) meN- + pesona, perkosa,  memesona, memerkosa; (bukan mempesona*, 
memperkosa*),  

 
(b) meN-kan + peduli, percaya, porak-poranda, publikasi,  memedulikan, 

memercayakan, memorak-porandakan, memublikasikan; (bukan 
mempedulikan*, mempercayakan*, memporak-porandakan*, 
mempublikasikan*),  

(c) meN-i:  + pengaruh  memengaruhi;  (bukan mempengaruhi*) 
Bandingkan paparan butir (a), (b), dan (c) ini dengan Asep Muhyidin 
(2008: 85-87). 
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(d) ber- + kembang, tambah, ubah, tumbuh, pecah  berkembang, bertambah, 

berubah; bertumbuh, berpecah;  
       (per-an   perkembangan, pertambahan, perubahan, pertumbuhan, 

perpecahan).  
 
(4) Fenomena Pilihan Kata  dan Masalah Kesadaran Lingkungan dan Cinta 

Tanah Air 

Melekat dalam perilaku berbahasa adalah upaya “penghadiran dan 

penghayatan jagat dalam berbahasa sebagai pelaksanaan fungsi pengembang akal 

budi” (Sudaryanto, 1990:22). Akan sangat kontradiktif bilamana penggunaan 

bahasa justru muaranya bertolak belakang dari pengembangan martabat 

kemanusiaan. Misalnya, ihwal problema lingkungan, lebih khusus lagi masalah 

sungai. Ada pertanyaan  “Mengapa kondisi kebanyakan sungai di Indonesia 

cenderung kumuh?” Adakah bahasa berperan dalam menciptakan penurunan 

kualitas lingkungan ini?  Salah satu hasil penelusuran tentang hubungan bahasa 

dengan kebiasaan aksi “buang sampah ke sungai” sehingga sudah menjadi pola 

pikir (mind set) sebagian besar masyarakat Jawa (penghuni mayoritas wilayah 

Indonesia) adalah dugaan adanya dampak syair lagu rakyat Jawa yang mendarah 

daging sudah berpuluh-puluh tahun (tidak diketahui kapan dan oleh siapa dicipta), 

yakni syair lagu “E Dhayohe Teka”.  Adapun isi syair lagu itu sebagai berikut:  

     
Versi Jawa  Versi Terjemahan Bahasa Indonesia  
E, Dhayohe Teka  
 
E, dhayohe teka, e, gelarna klasa 
E, klasane bedhah,  e, tambalen jadah 
E, jadahe mambu,  e, pakakna asu 
E, asune mati,  e, cemplungna kali 
E, kaline banjir,  e, kelekna pinggir 

(Purwadi, 2010:10) 

E, Tamunya Datang 
 
E, tamunya datang, e, gelarkan tikar 
E, tikarnya jebol, e, tambalkan jadah 
E, jadahnya basi, e, berikan anjing (asu) 
E, anjingnya mati, e, buang ke kali 
E, sungainya banjir, e, hanyutkan pinggir  
 

 
Bagian yang menyatakan “e, cemplungna kali e, kelekna pinggir” (buang 

ke kali dan hanyutkan pinggir) menjadi kata kunci bahwa sah-sah saja bila sungai 

menjadi tempat pembuangan aneka sampah, bangkai, dan lain- lainnya. Ini adalah 

sosialisasi perilaku negatif yang massif dan berlangsung lama.    
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Kesadaran cinta anah air dalam konteks NKRI juga dapat ditunjukkan 

melalui bagaimana kata/terminologi dipilih. Perilaku kultural si penutur bahasa 

dapat terkuak karena cara ia memandang makna kehidupan terekam dalam 

struktur bahasanya (Mahsun, 2005:81). Misalnya, istilah/kata terhadap pelaku 

kekerasan negara setidaknya dapat dimunculkan dengan dua pola. Pertama, pola  

GAM (Gerakan Aceh Merdeka), OPM (Organisasi Papua Merdeka), 

mengindikasikan si penutur dalam perspektif kepentingan ada di pihak pelaku 

kekerasan terhadap NKRI meskipun si penutur mendasarkan alinea pertama 

Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “sesunguhnya kemerdekaan itu adalah hak 

segala bangsa….”.  Kedua, pola GSA (Gerakan Separatis Aceh), GPK (Gerakan 

Pengacau Keamanan), mengindikasikan si penutur dalam perspektif kepentingan 

NKRI. Siapapun lawan yang ditengarai merusak NKRI diistilahkan “gerakan 

separatis” atau “gerakan pengacau kemananan”.  
 

(5) Fenomena Penggunaan Bahasa Negatif  dan Masalah Tawuran 

Fenomena perilaku tawuran dan sejenisnya menunjukkan betapa 

kemampuan akal sudah buntu dan diekspresikan kemampuan okol. Terjadinya 

tawuran muncul bila salah satu atau kedua pihak merasa kehabisan strategi 

berdialektika, yang meliputi (a) ambil alih giliran bicara (memperoleh, mencuri, 

merebut, mengganti, menciptakan, melanjutkan bicara) dan (b) ambil alih ujaran 

pasangan terdekat (tanya jawab, terima/tolak pujian, keluhan/alasan, setuju/tolak 

ajakan, terima-tolak-balik perintah, terima/tolak tawaran, panggil-jawab, 

pengabulan-penolakan permintaan izin) (Rani, Arifin, dan Martutik, 2006). Juga 

munculnya tawuran didukung oleh faktor keterbatasan kompetensi komunikatif di 

antara para pelaku yang menyangkut (a) pengetahuan linguistik, (b) keterampilan 

berinteraksi,   dan (c) pengetahuan budaya terkait dengan bahasa yang 

bersangkutan (Gunarwan, 2005:6).   

Guna menghilangkan/mengurangi potensi tawuran, penting kiranya  

mengendalikan berbagai emosi dalam menghadapi tantangan. Salah satunya, 

mengendalikan pola penggunaan bahasa negatif agar tidak memunculkan perilaku 

negatif. Menurut Tampubolon (2001:77), bahasa negatif itu mengungkap rasa: (a) 

susah, (b) takut, (c) benci, (d) marah, (e) curiga, (f) cemburu/iri/dengki, (g) malu; 
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sebaliknya bahasa positif itu mengekspresikan rasa: (a) senang, (b) aman, (c) 

cinta, (d) damai, (e) percaya, (f) adil, dan (g) bangga. Bahasa negatif sangat 

potensial menggugah bangkitnya perilaku negatif (bila diikuti reaksi fisik antara 

kedua pihak akan melahirkan aksi perselisihan/fisik/tawuran). Sebaliknya, bahasa 

positif potensial menggugah munculnya perilaku positif yang akan melahirkan 

perilaku persahabatan, ikatan persaudaraan, dan sejenisnya. Dengan bahasa 

positif, “musuh” akan berubah menjadi mitra yang sangat bernilai dalam 

berkompetisi sehingga masing-masing akan berperan saling membantu mencapai 

peningkatan mutu dan penguatan karakter. 
 

Perubahan Bentuk Kebahasaan dan Praktik Inkonsistensi  

Ihwal perubahan bentuk bahasa Indonesia terdapat situasi kebahasaan 

dengan beberapa alternatif bentuk,  yakni (a) gramatikal dan patut, (b) gramatikal 

dan tidak patut, (c) tidak gramatikal tetapi patut, dan (d) tidak gramatikal dan 

tidak patut (Gunarwan, 2005:3). Di sini, Gunarwan (2005)  mengusulkan supaya 

alternatif c menjadi prioritas kedua, setelah alternatif a. Hal ini berarti fenomena 

praktik inkonsistensi dalam berbahasa Indonesia berpeluang hidup dan 

berkembang luas. Praktik inkonsistensi (bertanda *) perlu segera dilakukan 

pencerahan agar bahasa Indonesia tidak membebani generasi yang akan datang, 

seperti: BRI><Bank BRI*, Kepala SD><Kepala Sekolah SD*, Wanita Polisi>< 

Polisi Wanita*, Teh es><Es Teh*,  simpulan><kesimpulan*.   
 

Pendidikan Karakter dan Posisi Bahasa Indonesia sebagai Media  

Pendidikan karakter merupakan kegiatan mengembangkan nilai dan bukan 

mengajarkan nilai (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010:12). Di sini, setiap 

jengkal aspek penggunaan bahasa akan melekat satu atau lebih nilai-nilai 

pendidikan karakter, misalnya (a) pemenuhan kaidah sintaksis dengan 

merealisasikan kelengkapan unsur proposisi akan melatih pikiran dalam 

keteraturan sebagai upaya pengembangan pendidikan karakter nilai disiplin  

(Tampubolon, 2001:76); (b) pemenuhan kaidah bahasa dengan merealisasikan tata 

peristilahan akan melatih kemampuan abstraksi dan teknikalitas pikiran sebagai 

upaya pengembangan karakter kritis dan teliti. Mengingat pentingnya bahasa 
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Indonesia sebagai media pendidikan karakter ini, maka diperlukan kebijakan 

intervensi dari pemangku kepentingan tentang pengembangan bahasa Indonesia 

yang lebih berkonsisten dalam semua tataran (tata bunyi, ejaan, morfologi, kata 

dan istilah, kalimat, maupun wacana).  Jika tataran tata bunyi dan wacana dalam 

bahasa Indonesia lisan dipandang belum memungkinkan dicapai konsistensi 

karena alasan kuatnya dampak eksternal, semestinya penguatan dengan target 

konsistensi yang ditujukan pada ragam tulis sebagai titik fokus. Hal ini bukan 

berarti bahasa lisan dibiarkan berkembang tanpa intervensi positif, melainkan 

tetap dikembangkan dan dikondisikan agar berproses menuju konsistensi yang 

lebih kokoh sebagai model dan teladan.  

Selanjutnya, mengingat (a) bahasa merupakan bagian dari budaya dan 

sekaligus alat budaya itu sendiri yang menjadi alat perekam dan penyampai 

konsep-konsep pada komponen-komponen budaya  (Artawa, 2009:169-170), (b) 

sistem bahasa memiliki pilihan unsur/pola konstruksi, dan (c) penjabaran sistem 

bahasa ke dalam berbagai ragam bahasa itu sebagai realisasi dari nilai, sikap, 

orientasi, serta gagasan masyarakat pemilik sistem (Nuryanto, 1992:22), maka 

bahasa Indonesia sudah seharusnya mengembangkan konsistensi yang sinkron 

antara realisasi unsur bahasa dan nilai-nilai karakter yang diperjuangkan. 

Implikasinya, pemertahanan dan pengembangan  bahasa Indonesia tetap terus 

direalisasikan menjadi identitas bangsa yang lebih bermartabat (sebagai tataran 

ide); sedangkan kebijakan pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar  

masih tetap terus dilakukan dengan tambahan/plus. Tantangan kebijakan 

pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar ada tiga, yakni 

kemultilingualan penutur, kediglosikan bahasa yang kurang disadari penutur, dan 

kepositifan sikap yang kurang terhadap bahasa  Indonesia (Lumintaintang, 

1992:12-13) sedangkan konsep plusnya adalah penegakan dan pemasyarakatan 

konsitensi bahasa Indonesia dalam segala kategori/tataran (sebagai tataran 

realisasi).  
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Kearifan Lokal sebagai Upaya Pengembangan Konsistensi 

Pengembangan konsistensi adalah upaya memberantas inkonsistensi. 

Upaya ini tidak cukup dengan kodifikasi/elaborasi, reward/sanksi, reformasi 

struktural/pengadaan lembaga balai penelitian dan pengembangan bahasa di 

berbagai propinsi, tetapi diperlukan penciptaan “condotio sine qua non” yaitu, 

reformasi budaya yang berkaitan dengan kultur rasa bersalah dan malu bila 

melakukan penyimpangan terhadap konsistensi/norma berbahasa Indonesia yang 

baik dan benar. Semangat kearifan lokal  “Air kotor mulai dari hulu, bukan dari 

hilir. Kalau hulu (sumber air) bersih, maka yang di hilir atau yang di bawah hilir) 

juga akan bersih” (Sahetapy, 2013:4). Di sinilah, akan terjadi perberbedaan 

konsep “kewajaran” antara anggota masyarakat yang biasa melakukan 

inkonsistensi/tidak mempunyai tujuan yang teratur dengan anggota masyarakat 

yang menjunjung tinggi konsistensi/keteraturan tujuan hidup (Lewis, 2004:11). 

Pemilihan kearifan lokal sebagai sarana dan model pengembangan konsistensi 

dipandang lebih mengena daripada mengadopsi konsep-konsep dan model asing.  

 

Simpulan  dan Saran 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif 

relativitas bahasa, bahasa Indonesia yang inkonsisten ikut andil dalam penciptaan 

kekacauan budaya dan pelemahan karakter bangsa. Tiap aspek kebahasaan 

membawa nilai-nilai karakter dan budaya. Untuk itu, sebagai upaya media 

pendidikan karakter, permasalahan inkonsistensi bahasa Indonesia perlu segera 

diminimalisasi seiring dengan kebijakan pengembangan lainnya di bidang bahasa 

Indonesia.  

Saran yang dapat dikemukakan adalah kepada para pemangku kepentingan 

perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang berbagai fenomena 

inkonsistensi penggunaan bahasa Indonesia. Pemberian apresiasi kepada berbagai 

pihak yang memperjuangkan konsistensi berbahasa Indonesia perlu terus 

dikembangkan dan perlu ditambah lagi pada insan dan atau institusi  yang produk 

kinerjanya konsisten mengedepankan konsistensi berbahasa Indonesia. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sifat tiga ksatria dalam Tripama, yang penuh 
keteladanan sebagai model pendidikan karakter. Tripama adalah karya sastra Jawa yang 
cukup penting yang ditulis oleh KGPAA Mangkunagara IV yang terbit tahun 1927. Metode 
yang digunakan adalah  deskriptif inferensial, artinya mendeskripsikan sifat-sifat tiga ksatria 
dalam Tripama kemudian menyimpulkan dalam bentuk operasional model pendidikan 
karakter melalui penerapan nilai-nilai keutamaan dan keteladanan.  Fakta munculnya 
fenomena sosial di kalangan generasi muda yang semakin jauh dari nilai-nilai keutamaan dan 
kebangsaan saat ini perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itu diperlukan pendidikan 
karakter yang aplikatif, yang bukan kognitif, yang meliputi  pendidikan nilai, budi pekerti, 
moral, dan watak, agar seluruh warga belajar dapat memberikan keputusan baik buruk, 
memelihara hal-hal yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari 
dengan sepenuh hati, melalui perilaku konkrit.Tiga tokoh ksatria dalam dunia pewayangan 
yang ditampilkan dalam Tripama yakni Sumantri (Patih Suwanda), Raden Kumbakarna, dan 
Basukarna (Adipati Karna) adalah ksatria yang utama yang layak diteladani dari aspek budi 
pekertinya. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ketiga tokoh dalam Tripama ini 
layak diteladani karena mereka adalah ksatria sejati yakni, orang yang lemah lembut 
pekertinya, sabar dan tenang tingkah lakunya, tidak cepat terbakar emosinya, sedia berkorban 
bagi sesamanya, pembela bagi mereka yang teraniaya, sakti, gemar bertapa, tidak serakah, 
tidak mau mengambil yang bukan miliknya, dan memiliki semangat kebangsaan yang sangat 
tinggi (right or wrong my country), rela mengorbankan jiwanya demi kehormatan negaranya. 
Jika pendidikan mampu melahirkan peserta didik yang memiliki jiwa ksatria sebagaimana 
dipaparkan di atas, itu berarti pendidikan telah sampai pada esensinya yang berupa 
kemantapan budi dan keteguhan tekad dalam menghadapi kehidupan (Tetep anteping budi 
lan kencenging tekad iku wohing kawruh). 

 
Kata kunci: pendidikan karakter, ksatria, keteladanan. 
 
Pendahuluan 

Inspirasi tulisan ini saya dapat di Yogyakarta beberapa saat yang lalu. Dalam sebuah 
acara dialog refleksi kebangsaan terkuak bahwa semangat kebangsaan kita telah sampai pada 
titik nadzir ketika orang tidak peduli lagi pada batas-batas antara hak dan kewajiban. Dengan 
mudah orang menyerobot hak orang lain di jalan raya, di kantor, di antrian, bahkan di 
lembaga yang sangat terhormat di tempat wakil rakyat berkantor (korupsi). Bahkan menurut 
Gatot Lelono (2013) dikatakan telah terjadi perubahan budi pekerti sebagian orang Jawa. 
Generasi yang lahir setelah tahun 1965 banyak yang tidak nJawani lagi. Hal ini terlihat dari 
perilaku mereka yang tidak memperhatikan sopan-santun, andhap asor, empan papan, tepa 
selira, dan sudah tidak tanggap ing sasmita, yaitu tidak menggunakan ketajaman pikiran dan 
perasaan untuk menangkap isyarat dari orang lain maupun dari alam. Ada apa dengan bangsa 
ini. Refleksi pun segera tertuju pada dunia pendidikan kita, dunia yang seharusnya mampu 
mengubah perilaku yang arogan menjadi perilaku orang terpelajar, well educated. Ada apa 
dengan sistem pendidikan kita? Mengapa pendidikan kita belum mampu melahirkan orang 
yang berkelas ksatria? Makalah ini akan mengupas masalah tersebut. 
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Masyarakat Jawa dikenal memiliki filosofi hidup yang tinggi, yang penuh dengan 
nilai-nilai kearifan. Saya akan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merasakan 
kekaguman saya pada falsafah hidup orang Jawa tersebut, yang bersumber dari dunia 
pewayangan, yang terefleksi dalam lima tokoh Pandhawa, lalu menginternalisasi menjadi 
bagian dari diri kita, dan mewujudkan apa yang kita ketahui itu sebisanya, dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tokoh-tokoh Pandhawa, baik sebagai pribadi-
pribadi maupun sebagai keseluruhan, merupakan tokoh ideal yang menjadi pelita kehidupan 
masyarakat Jawa yang dapat dicontoh, ditiru dan dijadikan pedoman dalam hidup 
kemasyarakatan.  

Sebagai keseluran, Pandhawa berwatak jujur, berketuhanan, bersatu, tiap-tiap tokoh 
saling melengkapi, mementingkan kesederhanaan (prasojo), berbudi luhur, menghormati 
Punokawan meski hanya sebagai pelayan (karena dianggap sebagai Dewa Kamangnungsan), 
tidak kaya (kemaruk terhadap harta), suka memuliakan/memajukan/memperindah dunia 
(memayu hayuning bawana), senantiasa menyelami kemauan (karsaning kang Murbeng 
Dumadi), senantiasa mawas diri atau introspeksi secara mendalam (mulat sarira hangrasa 
wani), tidak pernah memiliki sifat meren, ewo, open, dahwen, panas ten, mbesiwit, ngolor, 
ABS (Asal Bapak Suka). (iri, dengki, suka usil, hatinya cepat panas, suka nyogok, dsb).    

Di antara nilai-nilai kearifan itu, terdapat beberapa nilai yang sangat penting, yakni 
nilai keadilan sosial: paring pangan marang kang kaluwen, paring sandhang marang kang 
kawudan, paring teken marang kang kalunyon (memberi makan kepada yang kelaparan, 
memberi kain kepada yang kedinginan, memberi petunjuk kepada yang sedang galau), nilai 
patriotisme atau nasionalisme, nilai religiusitas, nilai hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan yang digambarkan secara ideal dalam keluarga Pandhawa, dan nilai 
kemanusiaan yang adil dan beradap serta nilai ketuhanan, yang digambarkan oleh watak 
keseluruhan keluarga Pandhawa. Penelitian ini memfokuskan pada nilai patriotisme atau 
nasionalisme yang bersumber dari dunia pewayangan, yang digambarkan oleh watak 
Kumbakarna, Adipati Karna, dan Sumantri dalam kitab Tripama karya  KGPAA 
Mangkunagara IV yang terbit tahun 1927. 

 Pemerintah RI melalui keputusan Mendikbud telah menetapkan bahwa pendidikan 
karakter mulai diwajibkan di tingkat PAUD hingga pendidikan tinggi (PT). Inti dari 
pendidikan karakter bukan terletak pada aspek kognitif, yakni mampu mendefinisikan apa 
pengertian pendidikan karakter itu dengan fasih, atau hafal di luar kepala pengertian karakter. 
Inti pendidikan karakter adalah wujud nyata dalam perilaku sehari-hari peserta didik. Wujud 
konkrit dalam perilaku sehari-hari tidak mungkin diperoleh dari proses pembelajaran yang 
diceramahkan, tetapi dengan cara mengajak peserta didik itu mengidentifikasi fenomena yang 
ada di sekelilingnya, memberikan model keteladanan, kemudian menginternalisasi nilai-nilai 
itu untuk kemudian mewujudkannya. Untuk itu diperlukan figur atau tokoh yang dapat 
diteladani sepak terjangnya dalam kehidupan sehari-hari. Sayang sekali kita sekarang ini sulit 
mencari figur yang layak diteladani. SCTV mengangkat Ibu Een Sukaesih dari Bandung, 
namun beliau secara fisik sudah payah, sakit, terbaring lemah. Padahal peserta didik kita 
umumnya, dan anak muda khususnya mengidolakan tokoh yang gagah berani, sehat jasmani 
dan rohani, tampan, memesona. Untuk itulah diangkat tokoh ideal yang terdapat di dalam 
dunia pewayangan, yakni tokoh Kumbakarna, Adipati Karna, dan Sumantri  yang terdapat 
dalam karya sastra Jawa berjudul Tripama karya KGPAA Mangkunagara IV yang terbit 
tahun 1927. Melalui peneladanan sifat tiga ksatria dalam karya sastra Tripama ini format 
pendidikan karaker dapat dioperasionalkan dalam hidup keseharian siswa secara praktis 
dalam bentuk keberpihakan terhadap nilai-nilai yang positif dan mampu menghargai 
perbedaan orang lain atau kultur lain tanpa harus mengerutkan dahi. Tulisan ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan nilai-nilai keteladanan dari tiga ksatria dalam Tripama, karya sastra 
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Jawa yang cukup penting yang ditulis oleh KGPAA Mangkunagara IV yang terbit tahun 
1927. 

Menurut Permendiknas nomor 22 Tahun 2006, dua dari enam tujuan pembelajaran 
Bahasa dan Sastra Indonesia tertaut dengan sastra, yakni (1) menikmati dan memanfaatkan 
karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti serta meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan berbahasa, dan (2) menghargai dan membanggakan sastra 
Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Tripama adalah karya 
penting bagi masyarakat Jawa, yang mengandung nilai-nilai keluhuran, yang dapat ditularkan 
kepada saudara-saudara kita di luar Jawa. Karena demikian kuat pengaruh wayang sebagai 
alat pendidikan bagi masyarakat Jawa sejak anak-anak hingga orang tua, maka dalam hati 
kecilnya (bawah sadarnya) masyarakat selalu memihak dan mengagungkan Pandhawa 
(Sutrisno, 1977). Watak dan sifat Pandhawa dianggap sebagai watak dan sifat pribadinya 
sendiri dan itu sudah terinternalisasi dalam pribadi orang Jawa. Tinggal memberikan situasi 
yang kondusif agar nilai-nilai itu dapat mewujud dalam kehidupan.  

 
Kajian Teori 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan 
pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di 
sekolah dan di luar sekolah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan 
peranan secara tepat dalam berbagai lingkungan hidup (Mudyaharjo, 2001). Buah dari 
pendidikan seharusnya berupa kemantapan budi dan keteguhan tekad (Tetep anteping budi 
lan kencening tekad iku wohing kawruh). Jadi jika hasil pendidikan kita belum demikian 
perlu introspeksi dimana kesalahan itu terjadi. Salah satu di antaranya adalah minimnya 
faktor keteladanan, di samping faktor lain seperti faktor psikologis dan fisiologis, faktor 
internal dan eksternal.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar dapat dipilah menjadi dua, 
yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar (Suryabrata, 1984). Faktor dari dalam terdiri atas 
faktor psikologis yang terdiri atas minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan 
kognitif. Faktor fisiologis terdiri atas kondisi fisik secara umum dan kondisi panca indera. 
Faktor dari luar terdiri atas lingkungan (alami dan sosial), dan faktor instrumental terdiri atas 
kurikulum, program, sarana dan fasilitas atau prasarana, serta guru (tenaga pengajar). Di 
antara faktor-faktor di atas, faktor kecerdasan, bakat, dan motivasi memegang peranan besar.  

Kecerdasan atau yang lebih popular dengan angka kecerdasan atau IQ (Intelligence 
Quotient) merupakan hal yang sangat berharga untuk memperkirakan kemampuan belajar 
anak. Secara kasar, anak yang mempunyai IQ antara 90 – 109 pada umumnya akan mampu 
menyelesaikan Sekolah Dasar tanpa banyak  kesulitan, sedangkan anak yang mempunyai IQ 
antara 70 – 89 pada umumnya akan memerlukan bantuan-bantuan khusus untuk dapat 
menyelesaikan Sekolah Dasar. Di samping intelegensi, bakat merupakan faktor yang besar 
pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar anak. Belajar yang sesuai dengan bakat dan 
minatnya  memperbesar kemungkinkan berhasilnya anak tersebut.  

Motivasi juga mempunyai pengaruh besar terhadap proses dan hasil belajar. Motivasi 
adalah kondisi psikologis yang mendorong anak untuk belajar. Ada dua macam motif, yakni 
motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik adalah motif yang ditimbulkan dari dalam 
diri anak yang bersangkutan, tanpa rangsangan atau bantuan orang lain. Motif intrinsik pada 
umumnya lebih efektif dalam mendorong anak untuk belajar. Motif ekstrinsik adalah motif 
yang timbul oleh rangsangan dari luar. Faktor kemampuan kognitif  menyumbangkan 
pengaruh yang besar dalam proses dan hasil belajar. Kemampuan kognitif yang terutama 
adalah : persepsi, ingatan, dan berfikir.  

Jika semua instrumen pendidikan telah diupayakan seideal mungkin tetapi output 
pendidikan belum juga memuaskan, kita pun mencari penyebabnya, salah satunya selain 
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minimnya keteladanan adalah lemahnya semangat kebangsaan kita, lemahnya karakter kita 
sebagai rumpun bangsa Melayu (khususnya bangsa kita manakala berhadapan dengan 
kekuatan asing, baik tetangga kita maupun saudara yang jauh : AS). Sebenarnya untuk 
memotivasi bangsa, kita harus kembali kepada kata-kata Bung Karno dulu : ‘Ganyang 
Malaysia’ (jika tetap memperlakukan TKW kita dengan sangat buruk), ‘Inggris kita linggis’ 
(jika masih terus memberi hati kepada petualang Papua merdeka), dan ‘Amerika kita 
seterika’ (jika merampok semua hasil tambang Freeport kita). Untuk itulah diperlukan 
pencanangan pembangunan karakter bangsa yang kuat, elegan, dan penuh egalitarian. (Lihat : 
Iran kecil tetapi tidak penakut).   

Kebijakan Nasional tentang Pembangunan Karakter Bangsa didasari oleh empat nilai 
karakter esensial, yaitu: Tangguh; Jujur; Cerdas; dan Peduli sebagai perwujudan yang 
terintegrasi dari karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 
demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan/nasionalisme, cinta tanah air, menghargai 
prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 
sosial, dan tanggung jawab (Syawal: 2012). Cara yang ditempuh bisa menggunakan ilmu 
warisan bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, yakni ngerti, ngrasa, lan nglakoni. 

Ngerti, ngrasa, lan nglakoni, adalah prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ngerti, 
maknanya mengetahui, mengerti persoalan, tahu situasi dan kondisi. Ngrasa, maknanya bisa 
merasakan sesuatu itu benar atau salah, perasaan akan membimbing seseorang mencari jalan 
sesuai dengan hati nuraninya (hati nurani itu di kepala, bukan di dada).  Nglakoni, maknanya 
mampu menjalankan tugas. Jika bangsa ini mau menjalankan ajaran Ki Hajar Dewantara ini 
niscaya bangsa Indonesia tidak akan amburadul. Di samping tiga hal tadi masih ada prinsip 
yang lain, yakni ngandel, kendel, bandel, kandel; dan neng, ning, nung, nang. Ngandel, 
maknanya percaya, yakin, kepada kekuasaan yang paling tinggi yakni Allah swt dan percaya 
kekuatan diri. Kendel maknanya berani, tidak takut berbuat sesuatu yang benar. Bandel 
maknanya tahan banting, meskipun menderita selalu tawakal. Dan  kandel, tebal, maknanya 
kuat jiwa dan raganya. Sedangkan neng berarti meneng, tenteram lahir batinnya, jauh dari 
sifat arogan. Ning, dari kata wening, maknanya jernih pikirannya, tidak keruh, dapat 
membedakan yang haq dan yang batil, yang benar dan yang salah. Nung, dari kata hanung, 
maknanya kuat, sentosa dalam kemauannya, kokoh dalam segala kekuatan lahir dan batin 
untuk mencapai apa yang dikehendaki (yen lemes kena kanggo tali, yen kaku kena kanggo 
gada). (jika lemah dapat digunakan sebagai tali, jika kuat dapat digunakan sebagai 
pegangan). Dan nang, maknanya menang atau dapat wewenang, yakni berhak atas segala 
usahanya. 
 Faktor keteladanan dalam dunia pendidikan selama ini memang belum mendapatkan 
perhatian yang serius. Hal ini disebabkan karena minimnya tokoh yang dapat diteladani. 
Berangkat dari sinilah, tulisan ini mengangkat tiga figur prajurit yang dapat diteladani, yakni 
Patih Suwanda (Raden Sumantri), Raden Kumbakarna, dan Raden Karna Basudewa (Adipati 
Karna) yang tertulis di dalam kitab sastra Jawa Klasik, Tripama. Semangat nasionalisme atau 
jiwa patriotisme digambarkan sangat konkrit oleh watak Kumbokarno, Adipati Karno, dan 
Sumantri (Patih Suwondo). Bahwa seorang ksatria itu tidak pernah mati (old soldier never 
die). Bahwa ksatria itu orang yang lemah lembut pekertinya, sabar dan tenang tingkah 
lakunya, tidak cepat terbakar emosinya, sedia berkorban bagi sesamanya, pembela bagi 
mereka yang teraniaya, sakti, gemar bertapa, tidak serakah, tidak mau mengambil yang bukan 
miliknya, dan memiliki semangat kebangsaan yang sangat tinggi (right or wrong my 
country), rela mengorbankan jiwanya demi kehormatan negaranya.   

Tripama adalah karya sastra Jawa yang cukup penting yang ditulis oleh KGPAA 
Mangkunagara IV yang terbit tahun 1927. Karya tersebut berbentuk tembang 
Dhandahanggula, 7 bait yang berisi ajaran keprajuritan. Tiga tokoh ksatria dalam dunia 
pewayangan yang ditampilkan dalam karya ini yakni Patih Suwanda, Raden Kumbakarna, 
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dan Basukarna (Adipati Karna) layak mendapat sebutan ksatria. Ksatria sejati adalah orang 
yang lemah lembut pekertinya (ini dikonkritkan dalam gaya bicara dan postur tubuhnya), 
sabar dan tenang tingkah lakunya (dikonkritkan dalam medan perang), tidak cepat terbakar 
emosinya (dikonkritkan dalam berhadapan dengan orang lain atau musuh), sedia berkorban 
bagi sesamanya (dikonkritkan ketika berhadapan dengan duafa), pembela bagi mereka yang 
teraniaya (rakyat kecil), sakti (tidak pernah kalah dalam berperang), gemar bertapa (menjauhi 
makan enak dan perempuan), tidak serakah (seperlunya), tidak mau mengambil yang bukan 
miliknya (korupsi), dan memiliki semangat kebangsaan yang sangat tinggi (tampil terdepan 
dalam berperang), rela mengorbankan jiwanya demi kehormatan negaranya (meski batinnya 
tersiksa karena bertentangan dengan nilai-nilai yang diidealkannya).  
  
Faktor Globalisasi 

Faktor lain di luar keteladanan yang perlu diperhitungkan mengapa semangat 
kebangsaan kita melemah adalah masalah-masalah global. Globalisasi adalah sebuah proses 
perubahan yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Globalisasi telah mampu mengubah tatanan kehidupan dunia. Globalisasi menjadi tantangan 
eksternal bagi upaya membangun semangat kebangsaan. Untuk itu diperlukan ketahanan 
budaya, yang berakar dari kebudayaan bangsa sendiri. Kebudayaan merupakan hasil karya 
manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan, dan 
meningkatkan taraf kesejahteraan. Kebudayaan adalah perwujudan tanggapan manusia 
terhadap tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan, 
baik lingkungan internal negara maupun eksternal dunia. Kebudayaan kita atau tepatnya 
hasil-hasil pemikiran bangsa kita sesungguhnya tidak kalah dengan budaya luar negeri, oleh 
karena itu saatnya sekarang kita mempelajari pemikiran-pemikiran para pendahulu yang 
tersebar di berbagai tulisan, utamanya tulisan para pujangga.  Tepatlah jika kita membangun 
karakter bangsa dengan semangat mempelajari khazanah budaya sendiri. 
 
Tujuan Pembangunan Karakter Bangsa 

Tujuan pembangunan karakter bangsa adalah (1) Meningkatkan kebanggaan sebagai 
bangsa Indonesia dan kecintaan terhadap tanah air (2) Menumbuhkembangkan toleransi, 
persatuan, dan kegotongroyongan (3) Menumbuhkembangkan penghargaan terhadap 
kebhinnekatunggalikaan. (4) Menumbuhkembangkan cinta kerukunan dan perdamaian. (5) 
Menumbuhkembangkan sikap pantang menyerah dan mengejar prestasi. (6) 
Menumbuhkembangkan kejujuran, sportivitas, keadilan, tanggung jawab, dan semangat 
demokrasi. (7) Menumbuhkembangkan kedisiplinan, ketertiban, ketaatan terhadap hukum, 
dan berpikir positif  (Haryono, 2011). 
 Pembangunan karakter bangsa adalah upaya kolektif-sistemik suatu negara 
kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negaranya sesuai dengan dasar dan 
ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan 
nasional, regional, dan global yang berkeadaban. Pembangunan karakter bangsa berfungsi 
untuk: membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi 
luhur, toleran, bergotong-royong, berjiwa patriotis, berkembang dinamis, berorientasi iptek 
yang kesemuanya itu dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
berdasarkan Pancasila. 

“Pentingnya pembentukan karakter bangsa yang bertolak pada manusia yang 
berakhlak dan berbudi baik dengan tujuan mencapai persaudaraan yang unggul dan mulia 
dapat tercapai bila masyarakat kita baik, serta bila manusia Indonesia berakhlak baik, 
bermoral, bertutur kata, dan berpendidikan yang baik”.“Masyarakat harus mampu 
meningkatkan kesejahteraan rakyat yang lebih tinggi. Hal itu dapat tercapai berlandaskan 
keunggulan daya saing sumber daya alam dan sumber daya manusia, jati diri bangsa, dan 
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budaya yang bagus.” (sambutan Presiden dalam Perayaan Dharma Santi Nasional Tahun 
Baru Saka 1932 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Minggu 4 April 2010). Komponen pokok 
pembangunan karakter bangsa : (1) religiusitas dan toleransi (2) rasa cinta tanah air dan 
kebangsaan nasional (3) cinta damai dan anti kekerasan (4) persatuan dan gotong royong. (5) 
kedisiplinan, ketertiban, dan ketaatan hokum. (6) daya juang, dan (7) berpikir positif. Nilai-
nilai dasar karakter bangsa ini sebenarnya sudah dimiliki oleh bangsa kita khususnya 
masyarakat Jawa. Menurut Sutrisno PH (1977) masyarakat Jawa dikenal memiliki enam sifat 
utama, yakni sifat dekat dengan Tuhan, sifat berpegang teguh pada pribadi bangsa, sifat 
mementingkan unsur jiwa rasa, sifat mementingkan unsur immateriil, sifat artistik, dan sifat 
prasojo. Sifat dekat dengan Tuhan tercermin dalam ungkapan seperti : pasrah lan sumarah, 
Gusti ora sare, jagad ora mung sagodong kelor, sing eling lan waspodo, durung 
dikeparengake, sing narimo, ora ilok, mengko mundhak kuwalat, dan seterusnya. Sifat 
berpegang teguh pada pribadi bangsa tercermin dalam ungkapan seperti : sapa gawe nganggo 
sapa nandur ngundhuh, wong temen ketemu wong salah seleh, surodiro jayaningrat lebur 
dening pangastuti, dan seterusnya. Sifat lainnya (dan ini sifat nasionalismenya orang Jawa) 
tercermin dalam ungkapan seperti sak indenging Nuswantoro, rawe-rawe rantas malang-
malang putung, sedumuk bathuk senyari bumi den lakoni taker pati. Maknanya segala yang 
merintangi perjuangan kita akan kita tuntaskan, jika ada yang mengganggu kedaulatan dan 
kehormatan, sejari bumi pun harus dibela hingga titik darah penghabisan. 
Kata kunci lain yang terkait dengan dasar pendidikan karakter di samping nilai-nilai luhur 
warisan nenek moyang, adalah perlunya modernisasi, yakni berupa serangkaian perubahan 
nilai-nilai dasar yang berupa nilai teori, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai politik (kekuasaan), 
nilai estetika, dan nilai agama, sebagaimana tampak dalam bagan di bawah ini 
(Suriasumantri, 1986). Nilai teori bergeser dari mistis ke analitis, dari intuisi ke rasional dan 
ilmiah, dari peralatan primitif ke teknologi, dan dari kebiasaan berubah ke efisiensi. Nilai 
sosial bergeser dari pengalaman ke pendidikan, dari generalis ke keahlian, dari status ke 
prestasi, dari kekerabatan ke individu. Nilai ekonomi bergeser dari pola konsumtif ke pola 
produktif. Nilai kuasa bergeser dari keputusan diambil orang lain ke keputusan diambil diri 
sendiri, dan nilai agama bergeser dari fatalism ke aktif memperbaiki, dan dari menolak 
perubahan bergeser ke menerima perubahan.  

Perpaduan antara nilai-nilai filosofis yang bersumber dari kearifan lokal dan nilai-
nilai modernitas, akan memperkokoh karakter yang akan diwujudkan oleh masyarakat warga 
belajar karena bagaimana pun kita sebagai bangsa tidak mungkin menutup diri dari 
perkembangan tata kehidupan global. Jati diri diperkuat, perkembangan dunia diperhatikan. 
Secara jelas perubahan nilai-nilai itu tergambar pada bagan di bawah ini, (Sumber : Yuyun S 
Suryasumantri, 1986). 

 
 
 
 
 

Bagan Perubahan Nilai-nilai Budaya dalam Proses Modernisasi 

 

 
                                  MASYARAKAT                                                 PROSES                                                     MASYARAKAT 
                                   TRADISIONAL                                           MODERNISASI                                                     MODERN 
 
 
                                                                             mistis                                                  analitis 
                                                                           sistemik 
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                                                                                                                                         rasional 
                          NILAI                                   pengalaman                                                                                                            NILAI    
                         TEORI                                     perasaan                                                                                                               TEORI 
                                                                            intuisi                       
                                                                                                                                           ilmiah 
 
 
                                                                           peralatan                                               
                                                                            primitif                                                teknologi 
 
 
 
                                                                         kebiasaan                                                efisiensi          
 
 
                                                                        pengalaman                                           pendidikan 
                                                                            
                                                                                                      
                          NILAI                                      generalis                                               keahlian                                                  NILAI 
                        SOSIAL                                                                                                                                                                 SOSIAL    
                                                                                                                                                                                          
                                                                             status                                                   prestasi 
                                                                                                                                            
 
                                                                        kekerabatan                                             individu 
 
 
                                                                           insentive                                              insentive 
                                                                       non-ekonomi                                           ekonomis 
                                                                                                      
                                                                                                                                                                    
                        NILAI                                    kerja untuk                                             kerja keras                                                  NILAI                                                 
                   EKONOMI                                  subsistem                                                                                                              EKONOMI 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                
                                                                      pola konsumsi                                     pola konsumsi                                     
                                                                         konsumtif                                             produktif 
 
 
                                                                   keputusan sering                                         keputusan 
                                                                  diambil orang lain                                   diambil sendiri 
                                                                                                      
                                                                                                                                                                    
                        NILAI                                   orientasi pada                                       orientasi pada                                                NILAI                                                 
                      KUASA                                      stabilitas                                               kemajuan                                                  KUASA 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                
                                                                          menolak                                               menerima                                     
                                                                        perubahan                                              perubahan 
 
 
                        NILAI                                       fatalisme                                        aktif memperbaiki                                            NILAI 
                AGAMA                                                                                                                                                                   AGAMA 

 
  
Hasil dan Pembahasan 
 
Di atas sudah dipaparkan mengenai perlunya keteladanan. Meskipun keteladanan  ini terdapat 
pada diri prajurit (Patih Suwanda, Raden Kumbakarna, dan Adipati Karna) namun nilai-
nilai keteladanan itu dapat juga diterapkan dalam masyarakat sipil (masyarakat madani atau 
civil society). Berikut akan dibahas keteladanan dari ketiga ksatria itu satu persatu. 
 

1. Patih Suwanda  
 

Patih Suwanda dikenal sebagai prajurit yang memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. 
Ia rela mengorbankan nyawanya demi negara, memenuhi janjinya sebagai ksatria, nuhoni 
trah utama. Yang istimewa dalam diri Patih Suwanda adalah kesanggupannya mewujudkan 
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tiga konsep, yakni guna, kaya, purun. Guna adalah nilai kemanfaatan, kaya adalah nilai 
kehartaan, dan purun adalah nilai kemauan. Hal ini tampak pada kutipan berikut : 
 
“Yogyanira sang para prajurit, lamun sira padha anuladha, duking nguni caritane, andelira 
sang prabu Sosrobahu ing Maespati, aran patih Suwanda, lelabuhanipun, kang ginelung tri 
prakara, guna kaya purun  den antepi, nuhoni trah utama” 
 
(wahai para prajurit, jika kalian mencari keteladanan, dalam cerita dulu, adalah kepercayaan 
prabu Sosrobahu di Maespati, yang bernama Patih Suwanda, guna kedudukannya, yang 
terangkum dalam tiga perkara, yakni kegunaan, kekayaan, dan kesanggupan, kesemuanya 
dilaksanakan, demi sikap ksatria). 

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa patih Suwanda adalah sosok ksatria 
kepercayaan raja Maespati bernama Prabu Sosrobahu. Patih Suwanda dipercaya oleh rajanya 
karena ia memiliki watak nuhoni trah utama, yakni mengutamakan tugas ksatria di samping 
nafsu pribadi, yang terkait dengan harta, tahta, dan wanita. 

Dalam pengabdiannya sebagai ksatria, ada tiga tugas yang diemban Patih Suwanda, 
yakni guna, kaya, purun. Guna adalah kegunaan, kaya adalah kekayaan, dan purun adalah 
kesanggupan. Tiga tugas itu (guna, kaya, purun) dapat dilaksanakan dengan sukses oleh Patih 
Suwanda dengan menundukkan Magada beserta harta rampasan dan putri boyongan yang 
kesemuanya diserahkan kepada raja Prabu Sosrobahu di kerajaan Maespati. Bahkan hingga 
nyawanya melayang, ia gugur di medan perang. 
 
“Lire lelabuhan triprakawis, guna bisa saniskareng karya, binudi dadi unggule, kaya 
sayektinipun, duk bantu prang Magada nagri, amboyong putri dhomas, katur ratunipun, 
purune sampun tetela, aprang tandhing lan ditya Ngalengka aji, Suwanda mati ngrana”. 
 
(Maksud pengorbanan tiga hal, guna berarti bermanfaat dalam kehidupan, karya unggul 
budinya, kaya dan purun berarti, sewaktu perang di Magada, dapat memboyong putri 
dhomas, dan diserahkan kepada rajanya, kesungguhannya sudah terlihat, sewaktu perang 
melawan raksasa, dari negeri Alengka, dan Suwanda mati di sana).    
 Sebagai seorang ksatria, Patih Suwanda menunjukkan rasa nasionalismenya ketika 
berperang melawan Magada. Ia mampu menundukkan musuhnya dan membawa rampasan 
perang berupa harta benda dan puteri boyongan. Sebagaimana diketahui, tradisi jaman dulu, 
jika memenangkan peperangan, pemenang dapat membawa putri kerajaan dan harta benda 
sebagai harta rampasan. Namun dalam peperangan berikutnya, Patih Suwanda tewas di 
medan laga sebagai ksatria kusuma bangsa. Ia berpulang dengan terhormat selaku bayangkari 
negara. 
 Jika peserta didik mampu meneladani jiwa ksatria Patih Suwanda, niscaya wujud dari 
kualitas pendidikan ini akan murakabi bagi kehidupan. Kesanggupan peserta didik dalam 
mewujudkan jiwa ksatria ini tentu saja tidak lepas dari peran guru mereka. Dengan kata lain, 
murid yang berjiwa ksatria hanya akan lahir atau muncul dari guru yang berjiwa ksatria juga. 
Pepatah mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jadi dalam hal ini, guru, orang tua, 
dan pemimpin dituntut mampu memberikan keteladanan, agar buah yang dihasilkan juga 
unggul. 
 

2. Raden Kumbakarna 
 
 Keteladanan kedua ditunjukkan oleh Raden Kumbakarna dari negeri Alengka. Ia 
dikenal memiliki semboyan right or wrong my country, ketika negaranya diserang musuh, ia 
membela hingga titik darah penghabisan meskipun ia tidak suka dengan rajanya (yang adalah 
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kakaknya sendiri, Dasamuka). Dari Kumbakarna inilah kita mendapat keteladanan bahwa 
persoalan pribadi tidak boleh menjadi penghalang bagi dharma bakti kepada bangsa dan 
negara. Masalah pribadi seharusnya tidak dibawa serta dalam urusan pengabdian kepada 
Negara. Ini sesuai dengan salah satu isi dari sapta prasetya korps pegawai RI, yakni 
mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 
Untuk membuktikan baktinya kepada bangsa dan negara itu Raden Kumbakarna bersedia 
menjadi senapati perang hingga akhirnya gugur di medan laga, sebagaimana tampak dalam 
kutipan berikut :  
 
“wonten malih tuladhan prayogi, satriya gung nagari Ngalengka, Sang Kumbakarna 
namane, tur iku warna diyu, suprandene nggayuh utami, duk awit prang Ngalengka, dennya 
darbe atur, mring raka amrih raharja, Dasamuka tan keguh ing atur yekti, de mung mungsuh 
wanara”. 
 
(Ada lagi contoh yang baik, satria dari Alengka, bernama Kumbakarna, seorang raksasa, 
tetapi mengutamakan sikap keutamaan, sewaktu perang Alengka, dia berkata, kepada 
kakaknya, yaitu Dasamuka tetapi ujarnya, itu tak didengarkan Dasamuka, karena hanya 
perang lawan kera). 
 Dari transliterasi dalam bahasa Indonesia di atas tampak bahwa Dasamuka sangat 
menyepelekan pasukan kera dari negeri Poncowati dimana rajanya seorang ksatria (Rama) 
yang isterinya (Dewi Shinta) dicuri oleh Dasamuka. 
 
“Kumbakarna kinen mungsuh jurit, mring kang raka sira tan lenggana, nglungguhi 
kasatriyane, ing tekad datan purun, among cipta labuh nagari, lan olih yayahrena, myang 
leluhuripun, wus mukti aneng Ngalengka, mangke arsa rinusak ing bala kapi, punagi mati 
ngrana”. 
 
(Kumbakarna disuruh berperang, oleh sang kakak, demi ksatriaannya, sebetulnya ia tidak 
mau, tetapi demi negara, dan mengingat saudaranya, serta leluhurnya, yang sudah makmur di 
Alengka, akan dirusak oleh pasukan kera, akhirnya mati di peperangan). 
 Ketika Alengka diserbu prajurit Pancawati, Raden Kumbakarna ditunjuk sebagai 
panglima perang oleh kakaknya, Dasamuka. Dalam batin Kumbakarna menolak tugas itu 
karena ia mengetahui bahwa sesungguhnya pihak musuh adalah pihak yang benar. Perilaku 
kakaknya (Dasamuka) sesungguhnya sangat memalukan dan sangat jahat karena telah 
mencuri isteri raja Pancawati (Rama) yakni Dewi Shinta. Dan karena itu Kumbakarna sangat 
membenci Dasamuka kakaknya. Namun ternyata persoalan pribadi Raden Kumbakarna 
mampu menyisihkan persoalannya itu, dan ia memimpin perang melawan Pancawati hingga 
gugur. 
 

3. Adipati Karna 
 
Adipati Karna dikenal sebagai ksatria yang jujur dan lurus budinya. Terlahir sebagai anak 

yang tidak diharapkan ibunya (oleh karenanya ia dilahirkan dari telinga), Basukarna dibuang 
oleh ibunya ke sungai. Ia dimasukkan ke dalam kendaga (periuk) lalu dialirkan ke sungai dan 
kemudian dipungut dan dirawat oleh Duryudana (Kurupati), raja Astina.  

Ketika perang Baratayuda tiba, ia harus menghadapi adik yang berasal dari ibu yang sama 
(Dewi Kunthi), yakni Arjuna. Betapa sedihnya hati si ibu tiada terkira. Si ibu memohon 
sambil menangis kepada Basukarna untuk membatalkan perangnya melawan Arjuna, namun 
ia menolaknya. Ia berkata bahwa bukan karena ia tidak bekti (berbakti) kepada si ibu, tetapi 
ia selaku ksatria harus setia kepada janjinya (istiqomah) untuk membela negara yang telah 
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menghidupi dan membesarkannya, yakni Astina atau Kurawa. Nilai-nilai inilah yang harus 
diteladani, yakni nilai keteguhan tekad dan keutuhan atau gembleng-nya semangat untuk 
membela negaranya. Untuk memahami hal ini, berikut dikutipkan salah satu bait dalam 
Tripama. 

 
“Yogya malih kinarya palupi, Suryaputra Narpati Ngawangga, lan Pandhawa tur kadange, 
len yayah tunggil ibu, suwita mring Sri Kurupati, aneng nagri Ngastina, kinarya gul-agul, 
manggala golonganing prang, Bratayuda ingadekken senapati, ngalaga ing Kurawa”. 
 
(Ada lagi sebagai contoh, Suryaputra raja Ngawangga, saudara dari keluarga Pandhawa, lain 
ayah satu ibu, mengabdi pada Kurupati, raja dari Astina, sebagai tokoh, senapati perang, 
Baratayuda, dari keluarga Kurawa). 
 Suryaputra adalah nama lain dari Basukarna atau Adipati Karna. Ia dinamakan 
Suryaputra karena ia puteranya Dewa Surya, Dewa Matahari. Ia adalah raja Ngawangga. Ia 
adalah saudara keluarga Pandhawa yang lain ayah satu ibu. Lain ayah karena Karna 
berayahkan Dewa Surya sedang adik-adiknya Pandhawa berayahkan Pandhu Dewanata. 
Pandhawa berjumlah lima orang, yakni Yudistira, Bima, dan Arjuna, Nakula dan Sadewa (si 
kembar). Karena telah dirawat dan dibesarkan oleh Astina, Basukarna mengabdi pada 
Kurupati (Duryudana) raja Astina sebagai senapati perang Baratayuda dari keluarga Kurawa 
meski ia sedarah dengan Pandhawa. Di sinilah letak keutamaan nilai budi pekerti seorang 
ksatria Basukarna. Ia menelan kepedihan di akhir hidupnya karena harus berperang melawan 
adik-adiknya sendiri. Rasa cintanya kepada Pandhawa tidak melunturkan rasa 
nasionalimenya pada negara yang telah membesarkannya. Bait berikut menyatakan siapa 
sesungguhnya Basukarna itu. 
 
“Minungsuhken kadange pribadi, aprang tandhing lan sang Dananjaya, Sri Karna suka 
manahe, dene sira pikantuk, marga dennya arsa males sih, sira sang Duryudana, marmantya 
kalangkung, dennya ngetog kasudiran, aprang rame Karna mati jinemparing, sumbaga 
Wirotama”. 
 
(Dimusuhkan dengan saudaranya, yaitu sang Dananjaya (Arjuna), Sri Karna gembira hatinya, 
demi membalas budi, kepada sang Duryudana, yang telah banyak membantunya, Karna 
mengeluarkan kesaktiannya, perang seru dan mati terpanah, oleh senjata Wirotama).   
 Basukarna dimusuhkan dengan saudara kandung seibu, yakni Dananjaya (Arjuna), ia 
senang hatinya karena ia dapat membalas budi Duryudana (raja Astina) yang telah 
memberinya kehidupan. Basukarna mengeluarkan seluruh kesaktiaannya namun ia gugur 
dalam medan laga itu karena kena jemparing Arjuna yakni wirotama. Nilai-nilai inilah yang 
perlu diteladani. Basukarna tidak dendam kepada si ibu yang telah membuangnya (ini 
ditunjukkan dengan kasih sayangnya kepada Pandhawa) tetapi ia berkeras hati ingin berbakti 
kepada negaranya. 
  
 
Simpulan 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut, keteladanan seorang ksatria 
terletak pada konsistennya membela kebenaran, sikapnya yang istiqomah pada tugas yang 
diemban, tidak mementingkan diri sendiri, dan selalu terbuka untuk menerima hal-hal yang 
baik, serta memiliki semangat kebangsaan yang sangat tinggi, rela mengorbankan jiwanya 
demi kehormatan negaranya. Nilai-nilai keteladanan ini perlu dibatinkan dalam diri peserta 
didik, diinternalisasikan dalam jiwanya, diberikan suasana yang mendukung nilai-nilai itu 
mewujud dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan orang-orang dewasa atau tokoh-



11 
 

tokoh di sekelilingnya. Suasana ini harus diciptakan secara kompak dalam tiga lingkungan, 
yakni sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang tua memberi bimbingan dan asuhan untuk 
mewujudkan nilai-nilai itu dengan penuh kasih sayang. Yang muda melaksanakan ajaran itu 
dengan penuh kesungguhan. Jika pendidikan mampu melahirkan peserta didik yang memiliki 
jiwa ksatria sebagaimana dipaparkan di atas, itu berarti pendidikan telah sampai pada 
esensinya yang berupa kemantapan budi dan keteguhan tekad dalam menghadapi kehidupan 
sebagai hasil dari pendidikan yang berkualitas (Tetep anteping budi lan kencening tekad iku 
wohing kawruh). Dengan mewujudnya nilai-nilai keteladanan itu dalam kehidupan maka 
dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter peserta didik (warga belajar) benar-benar 
membumi. 
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Pendahuluan 

 

Terdapat lima virus hepatitis yang penting, yakni virus hepatitis A (HAV), B 

(HBV), C (HCV), D (HDV), dan E (HEV); akan tetapi hanya dua virus yang 

menyebabkan penyakit hati kronis yakni HBV dan HCV. Virus Hepatitis B adalah 

virus DNA, memiliki genom yang tersusun atas rangkaian sekitar 3.200 

nukleotida (Tiollais et al.,1981). Sebagaimana diketahui, genom adalah susunan 

seluruh DNA, termasuk gen, dalam suatu organisme; sedangkan gen membawa 

informasi genetik yang diperlukan untuk membuat seluruh protein yang 

dibutuhkan oleh semua organisme. Protein tersebut menentukan bagaimana 

penampilan organisme, bagaimana alat tubuh berfungsi, bagaimana suatu 

organisme melawan infeksi dan lain sebagainya.  

 Jumlah dan susunan basa dalam suatu genom sangat penting dalam 

menentukan keanekaragaman kehidupan di planet bumi ini. Genom menentukan 

apakah suatu organisme tersebut adalah manusia, kera, kuman atau suatu virus. 

Demikian pula dengan genom manusia, sangat khas; susunan nukleotidanya 

praktis tidak ada yang sama antara satu individu dengan individu lainnya, 

sehingga dapat dipakai (seperti sidik jari) untuk mengidentifikasi seseorang yang 

tidak dapat dikenali dari tanda-tanda fisik luarnya. Evolusi manusia dari ratusan 

ribu tahun yang lalu sampai sekarang, disebabkan oleh perubahan (mutasi) genom 

yang terjadi selama proses pembelahan sel dan proses reproduksi sepanjang 

kehidupan manusia. Perubahan tersebut  menyangkut perubahan susunan basa 
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dalam genome, kemungkinan terjadinya mutasi pada genom manusia adalah 

sekitar 1x10-9 substitusi nukleotida per tempat per tahun. Jadi kemungkinan terjadi 

mutasi sangat sedikit, diperlukan waktu beribu-ribu tahun untuk menjadi manusia 

dengan penampilan fisik seperti generasi sekarang ini. Bandingkan dengan genom 

virus hepatitis B, yang dapat mengalami mutasi dengan kecepatan sekitar 2 x 10-5  

substitusi nukleotida per tempat per tahun. Virus hepatitis B akan selalu 

mengalami mutasi genom agar virus bisa berubah penampilan, sehingga terhindar 

dari perlawanan sistem kekebalan tubuh inangnya dan tetap dapat hidup terus dari 

generasi ke generasi. Mutasi virus tersebut akan  terus berlangsung, mengikuti 

perubahan jaringan tubuh inangnya, yang terjadi akibat terpajan lingkungan alam 

yang berbeda-beda selama perjalanan migrasi puluhan ribu tahun yang lalu. 

Dengan demikian, keanekaragaman genom virus hepatitis B dapat membantu 

memberi informasi tentang migrasi nenek moyang kita yang datang ke Nusantara 

dengan membawa virus hepatitis B. (Courouce-Pauty et al., 1983; Mazzur et al., 

1981). Tulisan ini merupakan tinjauan dari hasil penelitian kami mengenai 

sebaran genom virus hepatitis B di seluruh Indonesia, yang sebagian besar sudah 

dipublikasi dalam jurnal dan ditambah sebagian kecil data baru yang belum 

dipublikasi. Mencoba membahas mengenai keanekaragaman genom virus di 

Indonesia dari P.Sumatera sampai Papua, dan menunjukkan adanya satu genom 

virus yang selalu ada di setiap daerah yang diteliti di seluruh Indonesia, yaitu 

virus hepatitis B dengan genom “asli” Nusantara (B3), genom yang tersebar luas 

dan selalu muncul di tengah keanekaragaman genom virus antar daerah; genom 

yang seolah-olah mengingatkan kita akan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. 

 

Epidemiologi Infeksi Virus Hepatitis B 

Infeksi virus hepatitis B masih menjadi masalah kesehatan yang serius yang 

menyebabkan angka kesakitan dan angka kematian yang tinggi di seluruh di dunia 

(Zuckerman and Zuckerman, 2000). Sekitar 2 milyar orang di seluruh dunia 

pernah terinfeksi HBV dan lebih dari 350 juta diantaranya menjadi pengidap virus 
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hepatitis B kronik. Dari 350 juta tersebut, sebagian besar terdapat di  Asia dan 

Afrika (Lee, 1997), dan sekitar 15 juta di antaranya terdapat di Indonesia, 

terutama di daerah Indonesia bagian timur (Mulyanto et al., 1994; Mulyanto et al., 

2008). WHO membagi negara-negara di dunia berdasar tingkat endemisitas 

infeksi HBV menjadi 3 katagori, yaitu negara dengan tingkat endemisitas rendah, 

sedang dan tinggi. Tingkat endemisitas rendah adalah negara dengan prevalensi 

virus (HBsAg) antara 0,1%-2%, seperti di kebanyakan negara-negara maju. 

Tingkat endemisitas sedang dengan prevalensi virus antara 3%-7%, terdapat 

terutama di negara-negara sedang berkembang. Tingkat endemisitas tinggi dengan 

prevalensi virus antara 8%-20% terdapat terutama di negara-negara Afrika dan 

Asia Tenggara. Dalam hal ini,  Indonesia termasuk negara dengan tingkat 

endemisitas HBV sedang-tinggi. Menurut berbagai laporan, prevalensi infeksi 

virus hepatitis B (HBsAg) pada populasi dewasa “sehat” di Indonesia berkisar 

antara 3% - 16% (Mulyanto et al.,2008; 2011; 2012). Terdapat variasi prevalensi 

yang cukup besar antar berbagai daerah di Indonesia; tetapi pada umumnya 

prevalensi HBsAg pada populasi umum dewasa di P. Jawa (sekitar 5%) lebih 

rendah dibanding di luar Jawa (sekitar 8%).  

 

Penularan Virus Hepatitis B 

Individu yang terinfeksi HBV dapat menderita penyakit hati (hepatitis) akut 

atau menjadi pengidap kronik. Sekitar 30% pengidap HBV kronik merupakan 

pengidap tanpa gejala (“sehat”) dan mempunyai harapan hidup yang normal, 

tetapi berpotensi menjadi sumber penularan untuk orang lain. Sebaliknya, 

sebagian besar (70%) pengidap HBV kronik akan berkembang menjadi penderita 

penyakit hati kronik dengan berbagai tingkat kerusakan hati; dari kerusakan hati 

minimal (hepatitis kronik persisten) sampai hepatitis kronik aktif, sirosis hati dan 

akhirnya menjadi kanker hati. Menurut para ahli, pengidap kronik HBV 

mempunyai risiko mendapat kanker hati 220 kali lebih besar dibanding populasi 

normal (Beasly et al., 1981). 
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Virus hepatitis B ditularkan dari satu individu ke individu lain melalui darah 

yang tercemar, masuk kedalam tubuh melalui luka, baik luka di kulit maupun 

selaput lendir. Secara umum penularan tersebut dikelompokkan kedalam 2 macam 

pola penularan yaitu penularan  horizontal dan penularan vertikal. Penularan 

horizontal adalah penularan dari individu pengidap kepada individu lain, sedang  

penularan  vertikal  adalah penularan dari ibu pengidap virus kepada bayi yang 

dilahirkannya, segera setelah lahir. Bila penularan horizontal terjadi pada individu 

dewasa, maka hanya sebagian kecil (10%) yang akan berkembang menjadi 

pengidap kronik. Penularan horizontal antara lain terjadi melalui transfusi darah, 

jarum suntik yang tercemar, pisau cukur, tato dan lain-lain. Penularan vertikal 

sebagian besar (95%) terjadi saat persalinan dan hanya sebagian kecil saja (5%) 

yang terjadi selama bayi dalam kandungan (intrauterin). Dan  sebagian besar 

(90%) bayi yang tertular akan menjadi pengidap virus hepatitis B kronik. Namun 

demikian, tidak semua bayi yang dilahirkannya akan tertular, hanya sekitar 50% 

yang akan tertular melalui cara penularan vertikal tersebut. Selanjutnya anak 

perempuan yang tertular akan menularkan lagi kepada anak yang dilahirkannya, 

demikian seterusnya. Jadi virus hepatitis B ditularkan dari generasi ke generasi  

terutama melalui penularan dari ibu kepada anaknya. Dalam hal ini HBV dapat 

dianalogikan dengan DNA mitochondria sebagai petanda genetik untuk nenek 

moyang perempuan (maternal ancestry). 

 

Genom Virus Hepatitis B 

DNA terdiri atas 4 senyawa kimia (basa) yaitu Adenine  (disingkat A), 

Thymine (T), Guanine (G), dan Cytosine (C) yang disusun berulang-ulang 

membentuk rangkaian sepanjang suatu genom. Sebagai contoh, genom manusia 

yang terdapat di dalam sel tubuh, mempunyai panjang 3 milyar pasang basa, 

dengan sekitar 20.000-25.000 gen; bandingkan dengan genom organisme terkecil 

misalnya virus hepatitis B, yang hanya mempunyai genom dengan panjang sekitar 

3200 pasang basa, dengan 7 gen.  
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 Genom HBV merupakan partially double-stranded DNA yang tersusun 

atas sekitar 3.200 nukleotida. Mempunyai 4 open reading frames (ORFs), yaitu 

ORF C yang menyandi sintesa protein core (HBcAg) dan antigen e (HBeAg); 

ORF P yang menyandi sintesa protein polymerase; ORF S yang menyandi sintesa 

protein permukaan virus, ada 3 gen yaitu gen S yang menyandi sintesa  protein S 

(small), gen pre-S2 yang menyandi sintesa protein M (middle) dan gen pre-S1 

yang menyandi sintesa protein L (large); dan ORF X yang menyandi sintesa 

protein X, suatu protein trans-activator translasi (Tiollais et al.,1985). 

Berdasarkan perbedaan rangkaian nukleotida tersebut HBV dapat dibagi kedalam 

genotipe dan subgenotipe, atau secara popular dapat juga disebut sebagai strain 

dan substrain virus. Disebut sebagai suatu genotipe HBV tersendiri bila terdapat 

perbedaan rangkaian lebih dari 8% dalam seluruh genom antar suatu kelompok, 

atau lebih dari 4% dalam seluruh rangkaian gen S. Merupakan subgenotipe bila 

terdapat perbedaan rangkaian antara 4-8% dalam seluruh genom pada satu 

genotipe. Di dunia terdapat 8 genotipe HBV yaitu genotipe A-H (Okamoto et al., 

1988; Norder et al, 1994; Stuyever et al., 2000; Arauz-Ruiz et al., 2002), dan 2 

genotipe yang baru diusulkan yaitu genotipe I dari Vietnam dan Laos, serta 

genotipe J dari Jepang (Olinger et al., 2008; Tran et al., 2008; Tatematsu et al., 

2009). Dengan pengecualian pada genotipe E, G, dan H, genotipe HBV telah 

dibagi-bagi lagi menjadi subgenotipe, yaitu subgenotipe A1-6 pada genotipe A, 

B1-9 pada genotipe B, C1-16 pada genotipe C, D1-7 pada genotipe D dan E1-4 

pada genotipe E dengan pengelompokan geografis yang berbeda (Cavinta et al., 

2009; Kramvis et al., 2008; Lusida et al., 2008; Meldal et al., 2009; Mulyanto et 

al., 2009, 2010, 2011, 2012; Norder et al, 2004; Nurainy et al., 2008; Pourkarim 

et al., 2010; Sakamoto et al., 2006; Utsumi et al., 2009; Wang et al., 2007) . 

Selain itu, berdasar jenis asam amino yang menyusun protein selubung virus, 

HBV dapat dibagi kedalam beberapa subtipe atau bisa juga dianalogikan dengan 

sebutan fenotipe pada tanaman, karena subtipe menunjukkan  penampilan luar 
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virus. Di seluruh dunia terdapat 4 subtipe utama HBV yaitu subtipe adw, adr, ayw 

dan ayr (Courouce-Pauty et al., 1983). 

Sebaran genotipe/subgenotipe Virus Hepatitis B 

 Penyebaran genotipe dan subtipe HBV sangat beragam antar negara. 

Genotipe A, dengan subtipe adw dan ayw terutama banyak terdapat di Eropa 

Utara-Barat, Amerika Utara dan Afrika Tengah. Genotipe B, dengan subtipe adw 

dan ayw terutama banyak terdapat di China, Jepang dan Asia Tenggara. Genotipe 

C dengan subtipe adr banyak terdapat di Korea, China, Jepang dan negara-negara 

Asia Tenggara. Genotipe D dengan subtipe ayw banyak terdapat di Afrika (Barat, 

Timur dan Tengah), India, dan Eropa Timur. Genotipe E dengan subtipe ayw 

banyak terdapat di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Genotipe F dengan subtipe 

adw banyak terdapat di Amerika-Indian, Amerika Tengah, Perancis, Alaska. 

Genotipe G dengan subtipe adw banyak terdapat di Perancis dan Amerika. Dan 

genotipe H dengan subtipe adw banyak terdapat di Amerika Latin bagian utara 

dan Amerika Tengah (Kramvis et al., 2005). 

 

PENELITIAN SEBARAN SUBTIPE & GENOTIPE VIRUS HEPATITIS B 

DI INDONESIA 

Cara pengambilan sampel 

Sampel darah dambil dari penduduk pengidap virus mulai dari Sumatera 

sampai Papua. Sampel dikumpulkan di lebih dari 33 kota/Desa, meliputi lebih dari 

1.200 individu pengidap HBV yang diseleksi dari sekitar 25.000 individu “sehat” 

di seluruh Indonesia; mulai dari Medan, Padang, Palembang, Bandar Lampung, 

dan Tanjung Pandan di Sumatera;  Jakarta, Solo dan Surabaya di P. Jawa; 

Pontianak, Bengkayang, Banjarmasin, Balikpapan dan Palangkaraya di P. 

Kalimantan; Manado, Tahuna, Kendari, Makassar di Sulawesi; Ternate di Maluku 

Utara, Ambon dan Masohi di Maluku Selatan; Denpasar;  Mataram, Sumbawa-

Besar dan Bima di Nusa Tenggara Barat; Waikabubak (P.Sumba), Maumere (P. 



*Naskah lengkap ini telah dipublikasikan pada Dialog Budaya Melayu,  

  Pekanbaru, 3-5 Desember 2012  7 
 

Flores), Kupang dan Dili (P. Timor), Desa Dulolong, Alaang dan Abui (P. Alor); 

Jayapura, Biak, Desa Gressi, Namblong, Tarfia, Enggros di Papua (Gambar 1) 

Gambar 1. Tempat pengambilan sampel darah penelitian genom virus hepatitis B 

 

 

Cara pemeriksaan sampel 

Pemeriksaan adanya virus hepatitis B (HBsAg) dilakukan dengan cara Reverse 

Passive Hemagglutination dan pemeriksaan genom HBV dilakukan dengan cara 

nested polymerase chain reaction (PCR), sedangkan penentuan 

genotipe/subgenotipe dilakukan dengan analisis rangkaian nukleotida sebagian 

genom virus sepanjang 1600 bp,  dan atau dari seluruh rangkaian genom virus 

(Mulyanto et. al, 2010; 2011). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 

10 genotipe HBV yang dikenal di dunia, 4 (40%) genotipe (A, B, C, D) terdapat 

di Indonesia (Tabel 1). Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa dari 38  

subgenotipe yang diketahui di dunia, 25 subgenotipe (65%) diantaranya dapat 

dijumpai di Indonesia; bahkan terdapat 14 (37%) subgenotipe baru di dunia, yang 

ditemukan untuk pertama kalinya di Indonesia; yaitu subgenotipe B8 dan B9 di 

Nusa Tenggara Timur (Nurainy et al., 2008; Thedja et al., 2011), C6 dan D6 di 

Papua (Lusida et al., 2008), B8 di  Mataram, C8 di Sumbawa-Besar (Mulyanto et 
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al., 2009), C9 dan C10 di Dili  (Mulyanto et al., 2010), dan 6 subgenotipe C11-

C16 di Papua (Mulyanto et al., 2011; 2012). 

 

HASIL PENELITIAN 

Sebaran subtipe virus hepatitis B 

 Dari 4 subtipe HBV yang dikenal, ke empatnya (adw, adr, ayw dan ayr) 

ada di Indonesia (Tabel 2). Subtipe adw dominan di daerah-daerah Indonesia 

bagian barat (kecuali di Padang, yang dominan adalah subtipe adr); subtipe ayw 

dominan di Sulawesi bagian selatan, NTT, dan Maluku Selatan, dan subtipe adr 

dominan di Papua. Di Padang terdapat suatu legenda yang menceriterakan bahwa 

nenek moyang orang Padang datang langsung dari Cina daratan ke Sumatera 

Barat melalui laut; tidak seperti penduduk Sumatera lainnya yang datang dari 

daratan Asia melalui semenanjung Malaka. Melihat fakta bahwa subtipe HBV di 

Padang (yang dominan adr)  berbeda dari penduduk Sumatera yang lain, mungkin 

legenda tersebut tidak hanya sekedar legenda tetapi suatu tanda-tanda yang 

memberi petunjuk rute migrasi yang ditempuh oleh nenek moyang kita; 

diperlukan penelitian antropologik lebih lanjut untuk membuktikannya. Yang juga 

menarik disini adalah bahwa batas antara subtipe adw dengan ayw juga mengikuti 

garis Branders, yaitu garis yang merupakan batas antara Penutur Bahasa 

Austronesia Barat dengan Penutur Bahasa Austronesia Timur, yaitu di Selat Sape 

antara P. Sumbawa dengan P. Flores. Dan di Bima sebagai daerah peralihan kedua 

penutur bahasa tersebut juga mulai banyak dijumpai subgenotipe HBV B7; suatu 

subgenotipe yang banyak dijumpai di NTT dan Sulawesi bagian selatan serta 

Maluku Selatan (Tabel 3). Secara praktis pengelompokan daerah menurut subtipe 

HBV ini sangat bermanfaat dalam memilih vaksin yang sesuai untuk program 

imunisasi hepatitis B di masing-masing daerah subtipe di Indonesia, agar hasil 

imunisasi lebih optimum. 
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Sebaran genotipe virus hepatitis B di Indonesia 

Laporan Mulyanto dkk. (2009-2012) menunjukkan adanya variasi tinggi dalam 

distribusi genotipe/subgenotipe HBV antar pulau di Indonesia (Tabel 1). Dalam 

penelitian tersebut, didapatkan genotipe B paling dominan (60 %), diikuti oleh 

genotipe C (33 %), genotipe D (7 %) dan genotipe A (0,4%). 

 

Tabel 1. Distribusi genotipe virus hepatitis B di Indonesia 

 

Pulau/ Provinsi N Genotipe HBV (%) 

    A B C D 

Sumatera 66 0.0 69.7 30.3 0.0 

Bangka 5 0.0 60.0 40.0 0.0 

Jawa 160 0.0 88.8 11.3 0.0 

Kalimantan 213 1.4 76.1 22.5 0.0 

Sulawesi 58 0.0 55.2 44.8 0.0 

Maluku 155 0.0 9.0 55.0 35.0 

Bali 38 0.0 76.3 23.7 0.0 

NTB 99 0.0 85.9 14.1 0.0 

NTT 455 0.2 71.0 27.0 2.0 

Papua 160 0.6 10.6 71.3 17.5 

Jumlah Total 1409 0.4 60.0 33.0 7.0 
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Tabel 2. Distribusi Subtipe HBsAg di Indonesia 

Pulau Kota 
Jumlah 
Sampel 

(N) 

Subtipe HBV (%) 

adw adr ayw ayr 

Sumatera  Medan 16 56 31.25 13 0 

  Padang 8 13 75 13 0 

  Palembang 5 60 40 0 0 

  Bandar Lampung 37 76 19 5 0 

Bangka Tanjung Pandan 6 33 33 33 0 
Jawa Jakarta 79 81 15 1 3 

  Solo 33 91 6 3 0 

  Surabaya 50 94 2 4 0 

Kalimantan Pontianak 85 44 31 26 0 

  Banjarmasin 54 76 13 11 0 

  Balikpapan 18 100 0 0 0 

  Bengkayang 17 6 12 76 0 

  Palangkaraya 41 51 27 22 0 

Sulawesi Manado 18 50 39 0 11 

  Kendari 19 37 16 47 0 

  Makassar 13 31 23 46 0 

Sangihe Talaud Tahuna 9 89 0 11 0 

Maluku Utara Ternate 80 85 11 3 0 

Maluku Selatan Ambon 34 0 12 29 59 

  Masohi 43 5 2 93 0 

Bali Denpasar 38 63 24 13 0 

Lombok Mataram 60 72 15 13 0 

Sumbawa Sumbawa Besar 16 56 13 31 0 

  Bima 21 76 5 19 0 

NTT   343 11 24 65 0 

Papua   86 8 79 9 3 

TOTAL   1229 44 23 31 2 

 

Yang menarik disini adalah bahwa genotipe A (A1 dan A2) hanya 

dijumpai di dua kota yaitu Balikpapan  (19%) dan Kupang (2%). Hasil analisis 

genomnya  menunjukkan subgenotipe A1 di Kalimantan 99,7%-100% identik 

dengan subgenotipe A1 dari Filipina. Pertanyaannya adalah apakah genotipe A 

tersebut memang sudah ada  di Kalimantan sejak dari dulu atau merupakan import 

dari negara lain, seperti dari Filipina yang juga banyak dijumpai genotipe A? 
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Yang juga menarik adalah sebaran genotipe D1 dan D3 yang banyak dijumpai di 

Maluku Selatan, P. Seram dan Ambon. Subgenotipe D1 (32 sampel) tersebut, 

99,0%-99,7% genomnya identik dengan D1 China; sedangkan 99,5%-100% 

genom D3 (33 sampel)  identik dengan D3 dari Eropa Barat. Apakah orang-orang 

Eropa yang datang ke Maluku sekitar 400 tahun yang lalu itu, selain berdagang  

juga menularkan virus hepatitis B kepada penduduk setempat? 

Tabel 3. Distribusi subgenotipe B virus hepatitis B di Indonesia 

Pulau/ Provinsi Kota N 
Subgenotipe HBV  (%) 

B1 B2 B3 B5 B7 B8 B9 

Sumatera  Medan 11 0 0 82 0 18 0 0 

  Padang 2 0 0 50 0 50 0 0 

  Palembang 3 0 0 100 0 0 0 0 

  Bandar Lampung 30 0 13 80 0 7 0 0 

Bangka Tanjung Pandan 3 0 33 33 0 33 0 0 

Jawa Jakarta 63 0 16 84 0 0 0 0 

  Solo 30 0 10 90 0 0 0 0 

  Surabaya 49 0 6 94 0 0 0 0 

Kalimantan Pontianak 57 0 16 79 0 5 0 0 

  Banjarmasin 47 0 2 94 2 2 0 0 

  Balikpapan 13 0 0 100 0 0 0 0 

  Bengkayang 15 0 0 7 87 7 0 0 

  Palangkaraya 30 0 0 83 13 3 0 0 

Sulawesi Manado 5 0 20 80 0 0 0 0 

  Kendari 16 0 0 56 25 19 0 0 

  Makassar 9 0 0 33 0 56 11 0 

Sangihe Talaud Tahuna 2 0 0 50 0 0 50 0 

Maluku Utara Ternate 4 0 0 75 25 0 0 0 

Maluku Selatan Ambon 6 0 17 50 0 33 0 0 

  Masohi 4 0 25 50 0 25 0 0 

Bali Denpasar 29 0 3 86 0 0 10 0 

Lombok Mataram 51 0 18 71 0 12 0 0 

Sumbawa Sumbawa Besar 14 0 0 64 0 36 0 0 

  Bima 20 0 25 55 0 15 5 0 

NTT   321 0 0.6 22 3 30 21 23 

Papua   17 6 6 71 0 12 6 0 

TOTAL   851 0 6.1 57 4 16 9 9 
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Tabel 4. Distribusi subgenotipe C virus hepatitis B di Indonesia 

Pulau/ Provinsi Kota N 

 Subgenotipe HBV (%) 

C1 C2 C5 C6 C8 C9 C10 

Sumatera  Medan 5 100 0 0 0 0 0 0 

  Padang 6 100 0 0 0 0 0 0 

  Palembang 2 50 0 0 0 50 0 0 

  Bandar Lampung 7 86 14 0 0 0 0 0 

Bangka Tanjung Pandan 2 100 0 0 0 0 0 0 

Jawa Jakarta 15 40 33 0 0 27 0 0 

  Solo 2 100 0 0 0 0 0 0 

  Surabaya 1 100 0 0 0 0 0 0 

Kalimantan Pontianak 28 96 4 0 0 0 0 0 

  Banjarmasin 7 43 14 0 0 43 0 0 

  Balikpapan 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Bengkayang 2 100 0 0 0 0 0 0 

  Palangkaraya 11 36 0 0 0 64 0 0 

Sulawesi Manado 13 69 0 31 0 0 0 0 

  Kendari 3 100 0 0 0 0 0 0 

  Makassar 3 100 0 0 0 0 0 0 

Sangihe Talaud Tahuna 7 0 0 100 0 0 0 0 

Maluku Utara Ternate 75 9 3 88 0 0 0 0 

Maluku Selatan  Ambon 10 90 10 0 0 0 0 0 

  Masohi 1 100 0 0 0 0 0 0 

Bali Denpasar 9 44 0 0 0 56 0 0 

Lombok Mataram 10 20 0 0 0 80 0 0 

Sumbawa Sumbawa Besar 2 50 0 0 0 50 0 0 

  Bima 2 0 100 0 0 0 0 0 

NTT   123   7 90 1 0.8 0 0.8 0.8 

Papua   114 4 2 31 40 0 0 0 

TOTAL   460 26 27 25 10 6 0 0 

 
Catatan: Subgenotipe C11-C16 hanya terdapat di Papua, tidak ditampilkan dalam tabel 
 

 

Sebaran genotipe virus hepatitis B yang perlu diperhatikan 

(a) Subgenotipe B3 dan B2, C1, C2 

Dari 25 subgenotipe (A1-2, B1-3, B5, B7-9, C1-2, C5, C6, C8-16, D1, D3, 

D6) yang ditemukan, subgenotipe B3 menempati 34,1% dari seluruh subyek yang 
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diperiksa dan tersebar merata di seluruh Indonesia, kecuali di Biak (Tabel 3). Dari 

2 genotipe HBV (B dan C) yang sering dijumpai di Indonesia, terdapat perbedaan 

yang sangat menyolok dalam sebaran subgenotipenya. Tujuh subgenotipe dalam 

genotipe B (B1, B2, B3, B5, B7, B8 dan B9) tersebar tidak merata di seluruh 

Indonesia (Tabel 3). Diantara 7 Subgenotipe B tersebut,  B3 sangat dominan 

(57%), diikuti B7 (16%), B8 (9%), B9 (9%), diikuti B2 (6,1%) dan 4% sisanya 

adalah B5. Berbeda dari genotipe B, 13 subgenotipe yang dijumpai dalam 

genotipe C tersebar hampir merata; yang paling dominan subgenotipe C2 (27,4%), 

diikuti oleh C1 (25,7%), C5 (24,6%), C6 (10%), C8 (6,3%), sedangkan 6,0 % 

sisanya merupakan gabungan subgenotipe C9-16 (Tabel 4). Subgenotipe B3 yang 

paling dominan menempati 34,1% dari seluruh 1409 sampel yang diteliti; 

subgenotipe B3 juga terdistribusi secara luas di seluruh Indonesia (kecuali di 

Biak), luasnya distribusi B3 tersebut tidak pernah dilaporkan terdapat di negara 

lain selain Indonesia. Berdasar atas alasan-alasan tersebut, maka diperkirakan 

subgenotipe B3 merupakan subgenotipe asli Indonesia. Sebaliknya subgenotipe 

B2, C1 dan C2 walaupun cukup luas tersebar di seluruh Indonesia, namun 

distribusinya tidak seluas HBV/B3 dan prevalensinya hanya sedikit yaitu masing-

masing hanya 4,3%; 9,5% dan 6,3%;  serta merupakan subgenotipe yang juga 

terdapat di banyak negara Asia, termasuk China. Hal ini memberi petunjuk bahwa 

ketiga subgenotipe terakhir tersebut mungkin diimport dari negara tetangga Asia 

pada masa lampau. Pola penyebaran B2, C1 dan C2 tersebut dapat memberi 

petunjuk tentang kemungkinan salah satu rute migrasi nenek moyang kita, yaitu 

rute dari daratan Asia ke Nusantara melalui semenanjung Malaka. 

 

(b) Subgenotipe B5 dan C5 

HBV subgenotipe B5 (HBV/B5), yang sejauh ini dilaporkan banyak terdapat di 

Filipina, dominan terdapat di Kalimantan (Banjarmasin, Bengkayang, 

Palangkaraya) dan Sulawesi (Kendari). Demikian juga HBV/C5 dijumpai terbatas 

di bagian utara Sulawesi yaitu di Tahuna (Sangihe Talaud), Manado dan Ternate 
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di Maluku Utara. HBV/C5 juga telah dilaporkan banyak terdapat di Filipina dan 

Vietnam (Sakamoto et al., 2006 dan Hannoun er al., 2006). Menariknya, bukti-

bukti antropologik juga menunjukkan hubungan yang dekat antara orang Vietnam 

dengan Filipina. Jadi, rupanya penduduk yang mendiami Sulawesi dan Maluku 

bagian utara mungkin berasal dari Vietnam dan langsung bermigrasi ke Indonesia 

atau melalui Filipina. Atau, karena secara filogenetik HBV/C5 Indonesia lebih 

mirip dengan HBV/C5 Filipina dibanding Vietnam, serta letak Indonesia yang 

berdekatan dengan Filipina, mungkin juga HBV/C5 Indonesia diimport dari 

Filipina atau sebaliknya; atau mungkin juga masing-masing subgenotipe C5, baik 

di Filipina maupun Indonesia, berasal dari nenek moyang yang sama. Pola 

penyebaran HBV B5 dan C5 dapat memberi informasi mengenai kemungkinan 

rute migrasi nenek moyang kita dari Indochina ke kepulauan Nusantara melalui 

Filipina. 

 

Sebaran subgenotipe HBV antar Penutur Bahasa Austronesia dan Non-

Austronesia di Papua 

Untuk menelusuri lebih lanjut asal usul nenek moyang penduduk Papua, 

Mulyanto dkk.  bersama Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia melakukan penelitian bersama tahun 2008 di Kabupaten 

Jayapura, Papua. Penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan genom 

virus pada penduduk Penutur Bahasa Austronesia (Desa Tarfia, Tobati, Enggros; 

Nabire) dengan penduduk Penutur Bahasa Non-Austronesia (Desa Gresi, 

Namblong; Nabire); sedangkan para ahli bahasa dari Pusat Bahasa meneliti dari 

aspek bahasa, apakah subyek penelitian betul masuk kedalam kedua kelompok 

bahasa tersebut. Pengelompokan Bahasa Austronesia dan Non-Austronesia 

diambil dari peta Bahasa yang dikembangkan oleh Summer Institute of Languages 

(2006). Subyek penelitian genom HBV terdiri atas 26 subyek Penutur Bahasa 

Austronesia dan 86 Penutur Bahasa Non-Austronesia, yang diseleksi dari sekitar 

1.785 penduduk remaja dan dewasa. Didapatkan 3 genotipe pada penelitian 
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tersebut, yaitu genotipe B (10,7%), C (71,7%) dan genotipe D (17,6%). Bila 

dibandingkan distribusi subgenotipe antar kedua kelompok penutur bahasa 

tersebut, HBV/B lebih banyak terdapat pada Penutur Bahasa Austronesia 

dibanding pada Penutur Bahasa Non-Austronesia (27% dibanding 6%, p=0,006), 

perbedaan ini terutama disebabkan oleh perbedaan pada subgenotipe B3 (23% 

dibanding 2%, p=0,002). 

Sebaliknya  pada HBV/C tidak didapatkan perbedaan distribusi genotipe/ 

subgenotipe yang bermakna antara Penutur Bahasa Austronesia dengan Penutur 

Bahasa Non-Austronesia (62% dibanding 70%); dan distribusi subgenotipe paling 

dominan di Papua -C6- juga hampir sama antar kedua kelompok tersebut (50% 

dibanding 38%). Demikian juga dengan subgenotipe D6 tidak didapatkan 

perbedaan yang bermakna antar kedua kelompok tersebut  (12% dibanding 23%). 

Meskipun demikian, strain HBV subgenotipe C12 ditemukan hanya pada Penutur 

Bahasa Non-Austronesia, dan 6 subgenotipe (C11-C16) yang rupanya merupakan 

subgenotipe asli Papua diketemukan jauh lebih sering pada Penutur Bahasa Non-

Austronesia dibanding  Penutur Bahasa Austronesia (29% dibanding 4%). Pola 

penyebaran subgenotipe di Papua ,yaitu terdapatnya  subgenotipe C6 dan D6 yang 

dominan, dan subgenotipe baru C11-16- yang sangat berbeda dengan sebaran 

subgenotipe di daerah lain di Indonesia ini memberi kesan adanya  rute migrasi 

nenek moyang kita yang berbeda; rute migrasi dari daratan Asia melalui Formosa?  

 

Migrasi nenek moyang penduduk Indonesia 

Meskipun banyak teori  tentang asal usul nenek moyang penduduk 

Indonesia, salah satu teori yang banyak dianut adalah teori yang diusulkan 

Branders (1884).  Menurut Branders,  nenek moyang penduduk Indonesia berasal 

dari orang-orang Penutur Bahasa Stock Austronesia. Stock Austronesia dibagi 

menjadi Substock Austronesia Barat yang mendiami bagian barat Indonesia dari 

Sumatera ke  Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara Barat, yang dominan 

mengidap HBV subgenotipe B3 dan subtipe adw; sementara Substock 

Austronesia Timur mendiami pulau-pulau di bagian timur Indonesia dari Sulawesi 
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ke Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Batas kedua penutur bahasa tersebut adalah 

selat Sape di selatan terus ke selat Makassar di utara. Batas tersebut agak berbeda 

sedikit dengan garis Wallace yang batasnya di selatan adalah selat Lombok. Pola 

penyebaran genom hasil penelitian di Papua tersebut memberi kesan  bahwa 

nenek moyang penduduk Papua berasal dari “kelompok-besar”  yang sama seperti 

nenek moyang orang-orang penutur bahasa Austronesia Timur di daerah lain di 

Indonesia. Spekulasi ini juga didukung oleh hasil penelitian lain yang 

menunjukkan bahwa subgenotipe D6 juga dijumpai pada penduduk asli di 

Makassar (Utama et al, 2009;. Utsumi et al, 2009) dan penduduk asli di Desa 

Abui (P. Alor) serta Kupang (Mulyanto dkk., data belum dipublikasi), yang 

penduduknya berasal dari nenek moyang Penutur Bahasa Austronesia Timur. 

Meskipun demikian, strain HBV dari 6 subgenotpe C11-16 ditemukan jauh lebih 

banyak pada penutur bahasa Non-Austronesia dibanding Austronesia (29% 

dibanding 4%, p=0,0043). Dan menurut peta bahasa-bahasa di Papua yang 

dikembangkan oleh Summer Institute of Linguistics (2006), populasi penutur 

bahasa Austronesia terutama tinggal di pantai utara Papua, dan penutur bahasa 

Non-Austronesia terutama ditemukan terisolasi di dataran tinggi yang terletak di 

Papua tengah dan bagian selatan. Maka walaupun kesimpulan definitif tidak dapat 

ditarik dalam penelitian ini, karena terbatasnya jumlah subyek yang diteliti, 

temuan ini dapat mendukung spekulasi bahwa nenek moyang penutur bahasa 

Non-Austronesia datang ke Papua jauh lebih dahulu sebelum nenek moyang 

penutur bahasa Austronesia (Mulyanto et al., 2011; 2012). 

 

Pembagian wilayah Indonesia berdasar subtipe dan subgenotipe 

 Berdasarkan penyebaran subtipe dan subgenotipe virus hepatitis B di 

Indonesia teresbut, dapat disusun  pengelompokandaerah di Indonesia berdasar 

distribusi subtipe/subgenotipe, menjadi 4 kelompok daerah yaitu: 1. Daerah 

adw/B3 meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat;  

2. Daerah adw/C5 meliputi Sulawesi bagian utara dan Maluku Utara;3. Daerah 

ayw/C2 meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku Selatan dan Sulawesi bagian 
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selatan; 4. Daerah adr/C6 meliputi Papua Indonesia (Gambar 2). Yang menarik di 

sini adalah bahwa batas antara Zona subtype adw/genotipe B di bagian barat 

dengan subtype ayw/genotipe C di bagian timur Indonesia adalah sama dengan 

garis Branders, yaitu mulai dari Selat Sape di selatan terus ke Selat Makassar di 

utara. Terdapat subzone C7 di Zona genotipe B yaitu di Bali, Lombok, dan 

Sumbawa, yang dihuni oleh penduduk penutur bahasa Subfamili Bahasa Bali-

Sasak-Sumbawa. Pembagian daerah tersebut kelak menjadi penting, manakala 

kita hendak memproduksi vaksin hepatitis B yang lebih efektif; yaitu dengan jalan 

membuat vaksin hepatitis B rekombinan yang diturunkan dari genom HBV yang 

sesuai dengan kelompok subtipe/subgenotipe masing-masing daerah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Zona subtipe/subgenotipe HBV di Indonesia 

Indonesia dihuni oleh lebih dari 442 suku bangsa, yang masing-masing 

menggunakan bahasanya sendiri. Diperkirakan nenek moyang penduduk 

Indonesia mulai masuk ke Indonesia (dari Afrika) secara bergelombang pada 

sekitar 40,000-50,000 tahun yang lalu. Datang melalui berbagai rute antara lain: 

pertama melalui jalur laut dari daratan Asia langsung ke Sumatera Barat (Padang). 

Kedua, melalui semenanjung Malaka terus ke Sumatera, baru menyebar ke 

pualau-pulau lain di bagian timur Indonesia. Ketiga, melalui Filipina terus ke 
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Sulawesi Utara (kepulauan Sangihe, Manado). Dan keempat, konon ada yang 

datang dari Taiwan melalui laut terus ke pulau-pulau di bagian timur Indonesia, 

termasuk Papua. 

Pada awal migrasi nenek moyang kita, “kelompok-besar” mereka memakai 

bahasa yang sama dan juga membawa virus hepatitis B dengan genotipe tertentu.  

Selama migrasi, mereka mulai memisahkan diri dan terbagi dalam kelompok-

kelompok lebih kecil sesuai dengan rute yang mereka tempuh. Praktis tidak ada 

komunikasi antar kelompok yang bermigrasi, sehingga akhirnya terbentuk alat 

komunikasi (bahasa) untuk  “kelompok-kecil” nya masing-masing. Selama 

puluhan ribu tahun bermigrasi, bahasa mereka makin jauh berbeda dengan bahasa 

awal “kelompok-besar” pada waktu mereka mulai bermigrasi. Selain evolusi 

bahasa, tubuh mereka juga ikut berevolusi guna  beradaptasi dengan lingkungan 

geografis tempat mereka tinggal; virus hepatitis B yang terbawa oleh “kelompok-

kecil” tersebut juga ikut berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan tubuh 

inangnya. Akhirnya terbentuklah keaneka ragaman genom virus hepatitis B yang 

menyesuaikan diri dengan keaneka ragaman jaringan tubuh individu dalam 

kelompok-kecil tersebut. 

 

Kesimpulan Spekulatif, 

Hasil penelitian genom virus hepatitis B di Indonesia menunjukkan adanya 

variasi genom yang tinggi antar berbagai daerah/etnik di Indonesia. Dari 38 

subgenotipe yang sekarang terdapat di seluruh dunia, 25 (65%) subgenotipe 

ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dengan jumlah 

sampel yang sangat terbatas, dapat diambil kesimpulan spekulatif sebagai 

berikut: 

1. Terdapat petunjuk adanya pola penyebaran genom virus hepatitis B yang 

mencerminkan berbagai rute migrasi nenek moyang kita dimasa lampau. 

2. Adanya genom virus hepatitis B (subgenotipe B3) yang tersebar luas dan 

merata di seluruh Indonesia mengindikasikan bahwa nenek moyang kita, 
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yang bermigrasi ke Nusantara dalam kelompok-kelompok kecil melalui 

berbagai rute migrasi tersebut, berasal dari “kelompok-besar” yang 

sama; yaitu “kelompok-besar” dengan pengidap virus hepatitis B 

subgenotipe B3 dominan. 

3. Keaneka ragaman genom virus hepatitis B dipersatukan oleh genom yang 

sama, subgenotipe B3; seperti halnya bangsa Indonesia, dipersatukan 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyannya 

“Bhineka Tunggal Ika”, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 
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PENDEKATAN KEDWIBAHASAAN SEJAK ANAK USIA DINI: 
Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia1 

 
I Wayan Pastika 

Fakultas Sastra Universitas Udayana 
 
Abstrak 

 Penguatan bahasa Indonesia di wilayah pedesaan, yang sebagian 
besar berpenutur bahasa daerah, harus diwaspadai karena dapat mengancam 
keberadaan bahasa daerah sebagai pucuk-pucuk kebudayaan nasional. Solusi 
yang dapat ditawarkan, agar kedua bahasa itu dapat berkembang selaras, 
adalah pendekatan kedwibahasaan. Pendekatan kedwibahasaan dapat 
dijadikan kebijakan kebahasaan sejak jenjang pendidikan prasekolah sampai 
SD Kelas III di wilayah dwibahasawan. Kompetensi utama, misalnya, 
pengenalan huruf dan angka, dapat disampaikan dalam bahasa Indonesia, 
sementara kompetensi pendukung dapat diantarkan dalam bahasa daerah. 
Tujuan pendekatan kedwibahasaan sejak anak usia dini tidak hanya untuk 
menghasilkan penutur yang cerdas dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi 
juga mampu menghargai perbedaan, penguatan jati diri bahasa Indonesia, dan 
kebertahanan bahasa daerah. Bukti empirik menunjukkan bahwa anak usia 
dini memiliki kognisi kebahasaan dan perangkat alat ucap yang sedang 
bertumbuh dan berkembang, sehingga mereka mudah dan cepat menguasai 
dua bahasa. Pendekatan kedwibahasaan merupakan salah satu perangkat 
penguat karakter kebangsaan karena berperan menciptakan kebersamaan 
dalam keberagaman Indonesia. 
 
Kata-kata kunci: kedwibahasaan, bahasa ibu, anak usia dini 
 
1. Pendahuluan 
 Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional telah 
berhasil menyatukan warga bangsa dari berbagai latar belakang etnik, budaya 
dan bahasa ke dalam satu guyub tutur. Dalam kedudukan bahasa Indonesia 
sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga telah menunjukkan posisinya 
yang semakin kuat sebagai alat komunikasi wajib dalam kehidupan 
bernegara. Namun, perkembangan bahasa Indonesia yang maju begitu pesat, 
baik dari segi sistem kelinguistikan maupun dari segi penggunaannya telah 
mengubah peta penggunaan bahasa daerah. 

                                                            
1 Makalah ini disajikan pada Kongres Bahasa Indonesia X di Jakarta, 28 – 31 Oktober 2013. 
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 Jika dilihat peta perolehan bahasa yang terjadi pada masyarakat 
Indonesia yang berlatar belakang etnik dengan bahasa daerahnya, maka 
klasifikasinya: (1) penutur ekabahasa yang hanya memperoleh bahasa daerah 
sebagai bahasa ibu, (2) penutur ekabahasa yang hanya memperoleh bahasa 
Indonesia sebagai bahasa ibu, (3) penutur dwibahasa seimbang yang 
memperoleh bahasa daerah sebagai bahasa ibu di keluarga dan lingkungan 
sekitarnya serta memperoleh bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di 
sekolah dan pergaulan yang luas, (4) penutur dwibahasa takseimbang yang 
memperoleh bahasa Indonesia sebagai bahasa Ibu dan bahasa daerah sebagai 
bahasa kedua dari keluarga luas, (5) penutur aneka bahasa yang memperoleh 
bahasa daerah dan bahasa Indonesia masing-masing sebagai bahasa pertama 
dan kedua, sementara bahasa daerah lain dan/atau bahasa asing sebagai 
bahasa ketiga, dan (6) penutur aneka bahasa yang memperoleh bahasa 
Indonesia dan bahasa daerah masing-masing sebagai bahasa pertama dan 
kedua, sementara bahasa daerah lain dan/atau bahasa asing sebagai bahasa 
ketiga. 
 Berdasarkan latar belakang di atas, dalam makalah ini diajukan 
pemikiran perencanaan kebahasaan, yang berpihak pada pendekatan 
kedwibahasaan (bahasa daerah dan bahasa Indonesia) dengan rumusan 
masalah: (1) Sejauhmanakah pendekatan kedwibahasaan itu berpengaruh 
positif terhadap pendidikan anak usia dini?; dan (2) Model pendekatan 
kedwibahasaan manakah yang tepat diterapkan di lembaga Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Sekolah Dasar tingkat awal di Indonesia?  
 
2. Perolehan Bahasa Daerah 
2.1 Mampu Lahirkan Karya Besar  
 Sebuah bahasa daerah yang memiliki tradisi aksara atau tradisi tulis 
biasanya didukung pula oleh tradisi budaya yang kuat. Pendukung bahasa 
daerah yang menguasai bahasa dan budayanya dengan baik dapat melahirkan 
karya-karya budaya yang besar pula. Ketinggian nilai karya dari suatu bahasa 
daerah dengan tradisi tulisan dapat melampaui batas daerahnya, bahkan 
dijadikan rujukan di luar rumpunnya. Paling sedikit ada dua mahakarya sastra 
telah dihasilkan dari pendukung bahasa daerah: I La Galigo dari penutur 
bahasa Bugis dan Serat Centhini dari penutur bahasa Jawa. 
  Mahakarya sastra yang berjudul I La Galigo atau disebut juga La 
Galigo atau Galigo dianggap karya sastra terbesar dunia datang dari penutur 
bahasa Bugis di Sulawesi Selatan. Karya itu merupakan sebuah epik mitos, 
menceritakan tentang peradaban Bugis, asal-usul manusia, dan dijadikan 
almanak praktis sehari-hari. Karya besar itu ditulis di antara abad ke-13 dan 
ke-15 berbentuk puisi bahasa Bugis kuno, berhuruf Lontara Bugis kuno, dan 
bersajak lima suku. Epik itu kemudian berkembang sebagai tradisi lisan 
dalam masyarakat Bugis dan didendangkan pada upacara-upacara tradisional 
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mereka. Keseluruhan versi I La Galigo yang dapat diselamatkan berjumlah 
6.000 halaman atau 300.000 baris teks. (http://www.unesco.org; diunduh 24 
Juli 2013). 
 Sementara itu, teks Serat Centhini ditulis dalam bahasa dan aksara 
Jawa Tengahan dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dan Inggris. 
Mahakarya sastra itu mengandung berbagai pengetahuan lahir-batin 
masyarakat Jawa kala itu, termasuk keyakinan dan penghayatan mereka 
terhadap agama, kebatinan, kekebalan, dunia keris, tari, tata cara membangun 
rumah, pertanian, primbon (horoskop), makanan dan minuman, adat-istiadat, 
dan cerita-cerita kuno mengenai Tanah Jawa. Karya sastra terbesar Jawa itu 
ditulis oleh tiga orang pengarang istana Surakarta (Raden Ngabehi 
Ranggasutrasna, Raden Ngabehi Ranggawarsita I, Raden Ngabehi 
Sastradipura) atas kehendak raja Sunan Pakubawana V pada tahun 1814 
Masehi. Panjang Serat Centhini mencapai 12 jilid dalam bentuk bait-bait 
tembang yang keseluruhannya berjumlah 725 bait. 
(http://ebookbrowse.com/serat-centhini-pdf-d229412289; diunduh 24 Juli 
2013). 
 Kelahiran teks-teks besar seperti tersebut di atas membuktikan bahwa 
secara kognitif dan sosial-budaya seorang penutur bahasa daerah dapat 
berkembang menjadi individu yang cerdas sepanjang dia memperoleh 
pendidikan yang wajar pada zamannya. Namun, dalam suatu masyarakat 
majemuk, ketika proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk pendidikan 
formal modern, mulai pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi, 
diperlukan perencanaan kebahasaan yang mempertimbangkan situasi 
keanekabahasaan: bahasa daerah, bahasa nasional dan bahasa internasional. 
 
2.2 Bahasa Ibu dan Ancaman Kepunahan 
 UNESCO, sebagai satu organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-
Bangsa, yang mengurusi bidang pendidikan, keilmuan dan kebudayaan, 
sangat mendorong penggunaan bahasa ibu berlanjut ke dunia pendidikan, 
meskipun bahasa kedua mulai digunakan. Ketika anak-anak terus 
mengembangkan kemampuan akademiknya dalam dua bahasa atau lebih, 
maka dalam proses selanjutnya mereka juga memiliki kemampuan yang 
efektif untuk membedakan penggunaannya. Menurut UNESCO (2007: 33), 
keberhasilan dunia pendidikan yang berbasis bahasa ibu ditentukan oleh ciri-
ciri berikut.  

a. Pendidikan dimulai dari bahasa yang telah diketahui peserta didik, 
membangun keyakinan bahasa dan budaya, pengetahuan dan 
pengalaman yang dibawanya ketika mereka memasuki dunia 
pendidikan; 
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b. Peserta didik secara bertahap mendapatkan keyakinan menggunakan 
bahasa kedua (dalam hal ini bahasa Indonesia), sebelum bahasa itu 
dijadikan satu-satunya bahasa pengantar dunia pendidikan; dan 

c. Peserta didik mencapai tingkat kompetensi dalam satu mata pelajaran 
karena para gurunya menggunakan bahasa yang diakrabi oleh peserta 
didik, berdampingan dengan bahasa resmi.  

 UNESCO juga telah mendorong keberagaman bahasa dan budaya 
dengan tetap merevitalisasi bahasa ibu (yang dalam makalah ini lebih banyak 
berkaitan dengan bahasa daerah). Oleh karena itu, sejak tahun 2000 
masyarakat dunia perlu diingatkan oleh UNESCO untuk merayakan Hari 
Bahasa Ibu sedunia setiap tanggal 21 Februari2. Peringatan itu mempunyai 
tujuan untuk:  

a.  memperingati keberagaman bahasa dan budaya;  
b. mempromosikan keanekabahasaan dengan peningkatan kesadaran 

linguistik  dan tradisi     budaya komunikasi. Masyarakat 
didorong dan diinsipirasi  untuk mempelajari bahasa-        
bahasa berbeda; 

c. mendorong masyarakat agar bangga menggunakan bahasa ibu 
mereka; dan 

d. menekankan pentingnya bahasa ibu untuk pengembangan jati diri 
penuturnya. (http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-
diversity/languages-and- multilingualism/international-mother-
language-day/) 

 Peran UNESCO untuk mendorong pendukung bahasa ibu agar tetap 
menggunakan dan mengembangkan bahasanya menjadi sangat strategis 
karena pada dasarnya suatu bahasa berimplikasi pada identitas, komunikasi, 
integrasi sosial, pendidikan dan pengembangan diri. Semua itu merupakan 
kepentingan strategis bagi manusia yang hidup di planet ini.   
 Pentingnya bahasa ibu bagi keluarga dan dunia pendidikan sejak anak 
usia dini, seperti telah disebutkan di atas, tidak terlepas dari kekhawatiran 
para ahli bahasa dan UNESCO tentang ancaman kepunahan sejumlah bahasa 
ke depan. Para ahli bahasa memperkirakan bahwa dalam 100 tahun ke depan 
dunia akan kehilangan sekitar 25% (atau sekitar 1.500-an) bahasa yang 
berpenutur sangat kecil. 
 Jika perhitungan jumlah bahasa di dalam Ethnologue tahun 1999 
diikuti, maka terdapat 6.784 bahasa di dunia; 50% berada di Asia dan Pasifik 
(25% dari jumlah itu atau 1.529 bahasa ada di Papua New Guenea dan 

                                                            
2 Tanggal 21 Februari dipilih sebagai penghargaan terhadap mahasiswa pejuang yang 
terbunuh di kota Dhaka saat memperjuangkan bahasa Bengali sebagai salah satu bahasa 
nasional di negara Pakistan pada 21 Februari 1952. Pada saat itu bangsa Banglades yang 
menggunakan bahasa Bengali belum menjadi negara merdeka, tetapi masih menjadi negara 
bagian Pakistan Timur. 
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Indonesia); 31% di Afrika; 15% di Amerika; dan hanya 4% di Eropa. Dari 
jumlah 6.784 bahasa itu, 96% bahasa dituturkan oleh 4% penduduk dunia 
(dalam Crystal 2000: 4, 14--15). Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel: Jumlah Penutur Bahasa Pertama dan Jumlah Bahasanya 

Jumlah Penutur Bahasa Pertama Jumlah Bahasa 
100 juta lebih 8 
10 juta sampai 99,9 juta 72 
1 juta sampai 9,9 juta 239 
100.000 -- 999.999 795 
10.000 -- 99.999 1.605 
1.000 – 9.999 1,782 
100 – 999 1.075 
10 – 99 302 
1 – 9 181 

  
 Delapan bahasa, yang masing-masing dituturkan oleh lebih dari 100 
juta penutur, adalah bahasa Mandarin, Spanyol, Inggris, Bengali, Hindi, 
Portugis, Rusia dan Jepang. Sementara itu, terdapat 51 bahasa (dari 181 
bahasa) yang masing-masing dituturkan oleh 1 orang: 28 bahasa Aborigin di 
Australia, 8 bahasa Indian di Amerika Serikat, 3 bahasa Indian di Amerika 
Selatan, 3 bahasa di Afrika, 6 bahasa di Asia, dan 3 bahasa di kepulauan 
Pasifik. Kelima puluh satu bahasa tersebut jelas tergolong bahasa yang 
terancam punah karena masing-masing hanya dituturkan oleh 1 orang 
penutur terakhir. 
 Menurut Grenoble dan Whaley (2006: 18) terdapat 6 level klasifikasi 
bahasa yang berkaitan dengan keterancaman: (1) AMAN: Semua generasi 
menggunakan bahasanya pada semua ranah; (2) BERESIKO: Sebuah bahasa 
yang hanya dituturkan pada ranah yang sangat terbatas dengan jumlah 
penutur lebih kecil dari bahasa lain dalam satu kawasan; (3) 
MENGHILANG: Ranah penggunaan bahasa semakin terbatas dan fungsi-
fungsinya diambilalih oleh bahasa yang lebih dominan; (4) TIDAK 
BERTRANSMISI: Bahasa yang hanya dituturkan oleh generasi tua tanpa 
transmisi kepada anak-anaknya; (5) HAMPIR PUNAH: Sebuah bahasa yang 
hanya dituturkan oleh sejumlah orang yang masih tersisa; dan (6) PUNAH: 
Sebuah bahasa tanpa satu pun penutur yang tersisa. 
 
3. Perolehan Kedwibahasaan 
3.1 Dwibahasawan dan Derajatnya 
 Pada penutur dwibahasa, kemampuan menggunakan dua bahasa 
dibedakan atas kedwibahasaan seimbang dan kedwibahasaan takseimbang. 
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Dalam kedwibahasaan seimbang, penutur dapat mengekspresikan pikirannya 
dalam bahasa verbal berperangkat linguistik setara baik dari aspek linguistik 
mikro (pelafalan, pembentukan kata, pembentukan kalimat dan pemaknaan) 
maupun aspek linguistik makro (sosiolinguistik dan pragmatik). Penutur 
dalam kategori itu biasanya memperoleh bahasa pertama dari keluarga dan 
lingkungan sekitarnya, sementara bahasa kedua diperoleh di sekolah dan 
pergaulan lebih luas. Penutur dwibahasa takseimbang memiliki kemampuan 
menggunakan salah satu bahasa secara lebih kuat. Hal itu terjadi karena 
kesempatan mereka menggunakan satu bahasa lebih kerap alih-alih bahasa 
lain.  

Derajat dwibahasawan, menutur Bee Chin dan Wigglesworth (2007: 
5—9), tidak hanya dibedakan atas dwibahasawan seimbang (balanced 
bilinguals) dan dwibahasawan takseimbang (dominant bilinguals), tetapi juga 
dwibahasawan pasif atau dwibahasawan tersembunyi (passive or recessive 
bilinguals) dan semibahasawan atau dwibahasawan terbatas (semilinguals or 
limited bilinguals). Dwibahasawan pasif pada awalnya mampu menggunakan 
dua bahasa, tetapi secara bertahap kehilangan kemampuan menggunakan 
salah satunya karena dia lebih sering berhadapan dengan penutur bahasa yang 
dominan. Misalnya, seorang anak Indonesia berusia 6 tahun diajak 
beremigrasi ke Australia, setelah 10 tahun berada di sana, dia dapat saja 
kehilangan kemampuan berbahasa Indonesia yang dikuasai sebelumnya. Hal 
itu dapat terjadi karena dia harus berbicara dalam bahasa Inggris dalam 
semua ranah. Ketika anak itu diajak berbicara dalam bahasa Indonesia, dia 
dapat memahami maksudnya, tetapi tidak mampu menjawab dalam bahasa 
Indonesia, melainkan dalam bahasa Inggris. Situasi yang serupa dapat terjadi 
pada anak usia 6 tahun yang pada awalnya menguasai bahasa daerah, tetapi 
kemampuan bahasa daerahnya hilang setelah diajak menetap di Jakarta atau 
kota-kota besar lainnya, yang secara dominan menggunakan bahasa 
Indonesia. Ketika dia sekali-sekali pulang ke daerahnya pada usia remaja dan 
diajak berbahasa daerah oleh kakek atau neneknya, anak itu dapat memahami 
maksudnya, tetapi tidak mampu menjawabnya dalam bahasa daerah, 
melainkan dalam bahasa Indonesia. 

Dwibahasawan terbatas atau semibahasawan berkemampuan terbatas 
dalam menggunakan dua bahasa yang dikuasai. Hansegard (dalam Bee Chin 
dan Wigglesworth, 2007: 8—9) menyebutkan enam macam keterbatasan: 
jumlah kosakata (size of vocabulary), ketepatan bahasa (correctness of 
language), kelancaran (automatism), daya cipta bahasa (neologization), 
penguasaan fungsi-fungsi bahasa (misalnya, emotif dan kognitif), makna dan 
daya khayal (meanings and imagery). Menurutnya, anak yang memiliki 
keenam keterbatasan tersebut cenderung berkemampuan terbatas pula dalam 
dunia akademik. 
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Menurut pengamatan penulis, semenjak lembaga Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD)3 memasuki wilayah pedesaan di Indonesia, peta perolehan 
kebahasaan generasi baru kita mengalami pergeseran. Anak-anak berusia dini 
sebelumnya memperoleh bahasa daerah sebagai bahasa ibu, tetapi  karena 
PAUD (Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak) diantarkan dalam 
bahasa Indonesia, para orang tua beralih menggunakan bahasa Indonesia 
sebagai bahasa pertama, sementara bahasa daerah digunakan sebagai bahasa 
kedua dengan kekerapan yang sangat rendah. Gejala semacam itu dapat 
disaksikan pada keluarga yang memiliki anak ber-PAUD di wilayah 
pedesaan di Bali. Dalam keadaan seperti itu, keluarga muda yang baru 
mempunyai anak telah menganggap bahwa pilihan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa pertama atau bahkan sebagai satu-satunya pilihan kebahasaan untuk 
anak-anak mereka merupakan suatu kebanggaan. 

 
3.2 Bahasa Pertama dan Bahasa Kedua 
 Bukti-bukti empirik tentang perolehan dua bahasa pada anak berusia 
dini menunjukkan bahwa pada awalnya mereka memang menghadapi 
masalah untuk memisahkan unsur-unsur leksikal dan gramatikal dari masing-
masing bahasa yang diperoleh dalam kurun waktu bersamaan. Namun, 
pencampuran unsur-unsur internal linguistik tersebut lambat-laun akan 
berkurang seiring dengan pertumbuhan ekstralinguistik mereka, misalnya, 
fisik bilogisnya, kognisi dan keterlatihan alat-alat ucapnya. Di samping itu, 
faktor-faktor kekerapan interaksi sosial antara si anak dengan orang-orang 
sekitarnya juga sangat menentukan, misalnya, secara teratur si anak dapat 
berbicara dalam bahasa Indonesia kepada ibunya, tetapi berbahasa daerah 
kepada  ayah atau anggota keluarga luar inti. 
 Jika kasus anak-anak Bali yang tumbuh dan berkembang di luar 
perkotaan diamati, sebagian besar mereka menjadi dwibahasawan seimbang 
ketika berumur 10 tahun ke atas. Sebelum umur tersebut mereka lebih banyak 
dibesarkan sebagai penutur dwibahasawan takseimbang, yakni, mereka 
memperoleh dan menguasai bahasa daerah secara lebih kuat alih-alih bahasa 
Indonesia. 
 Pola perolehan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa 
Indonesia sebagai bahasa kedua, seperti kasus bahasa Bali (dan juga bahasa-
bahasa lain, seperti Sunda, Jawa, Madura dan Bugis) diyakini sebagai pilihan 
pola yang lebih tepat dalam mengembangkan generasi baru Indonesia yang 
berlatar belakang keluarga berbahasa daerah. Ketika si anak berumur 9 tahun, 

                                                            
3 Menurut data Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, di 
33 provinsi Indonesia terdapat 162.748 anak tercatat sebagai peserta didik PAUD 
(http://www.paudni.kemdikbud.go.id/dpn/). Jumlah itu sampai tahun 2012, menurut Direktur 
Jenderalnya,  hanya 37.8% dari jumlah anak yang semestinya mendapat akses pendidikan 
PAUD (The Jakarta Post, 27 Juli 2013: 2). 
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saat dia baru menginjak kelas IV Sekolah Dasar, kemampuan komunikasi 
verbalnya telah terbentuk dan daya ingatnya sudah kuat. Saat seperti itu 
merupakan saat yang tepat untuk mengembangkan proses pembelajaran yang 
diantarkan sepenuhnya dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, di dalam 
keluarga mereka tetap berkomunikasi lebih banyak dalam bahasa daerah 
dengan para anggota keluarga yang lain.  
 Sebuah penelitian alih kode pada anak-anak usia 7 sampai 10 tahun 
dilakukan di Majalengka, Bandung oleh Suprakisno (2012). Studinya 
menemukan bahwa pada usia tersebut mereka telah mampu memilah topik 
dan memilih bahasa yang sesuai dengan situasi pembicaraan; mereka dapat 
beralih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda atau sebaliknya. 
Kemampuan itu dimiliki karena di rumah dan di lingkungan sekitarnya 
mereka berkomunikasi lebih banyak dalam bahasa Sunda, sementara di 
sekolah lebih banyak dalam bahasa Indonesia. Berikut salah satu contoh 
percakapan anak usia 7 tahun yang beralih kode dari bahasa Indonesia ke 
bahasa Sunda (bernama Indra), dan anak dalam usia yang sama beralih kode 
dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia (bernama Hendra). 
 
Situasi di depan kelas. Dialog terjadi antara peneliti (Suprakisno) 
dengan Indra dan temannya. 
Peneliti : Kelas berapa? 
Indra  :  Kelas dua 
Temannya : Henteu itu. Kelas tilu he...he...(‘Enggak itu. Kelas  
    tiga’) 
Indra  : (kepada temannya) Jempe atuh. (‘Diamlah’) 
 
Situasi percakapan di lapangan. Perbincangan terjadi antara Hendra 
dan temannya. Peneliti hadir dan menyela percakapan mereka. 
Hendra  : Seeur pisan jajanna, ki? (‘Banyak kali jajanmu,  
    ki?’) 
Rifki  : Lapar abi, teu acan tuang tadi. Ari maneh? (‘Lapar 
    aku, belum makan tadi. Kalau kau?’) 
 
Tiba-tiba peneliti menyela pembicaraan. 
Peneliti : eh... siapa namanya? 
Hendra  : Hendra 
Peneliti : Hendra udah makan belum di rumah? 
Hendra  : Udah. Udah kenyang. 
 Namun, perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa 
penggunaan bahasa Indonesia secara ekabahasa (alih-alih bahasa daerah dan 
bahasa Indonesia secara dwibahasa) sudah menjadi pilihan wajib pendidikan 
di tingkat awal. Pola itu dilanjutkan di lingkungan keluarga oleh sebagian 
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pasangan yang baru mempunyai anak. Pilihan semacam itu dalam jangka 
pendek memang dapat memberikan dampak positif pada kelancaran 
penggunaan bahasa Indonesia dan pemahaman sejumlah aspek pengetahuan 
awal. Namun, dalam jangka panjang anak-anak itu akan berkembang menjadi 
individu dengan kemampuan linguistik, kognisi dan sikap budaya yang 
sangat terbatas dalam aspek monolingual dan monoculture. Sayangnya, 
kecenderungan pendekatan ekabahasa, dari bahasa yang dominan (bahasa 
Indonesia) pada diri anak, terjadi di tengah-tengah masyarakat dewasa yang 
berdwibahasa atau beranekabahasa. Anak-anak yang dibesarkan secara 
ekabahasa dari bahasa yang dominan akan kehilangan jati dirinya sebagai 
pendukung budaya dan bahasa daerah, yang juga merupakan bagian dari 
kebudayaan nasional. Pendekatan ekabahasa semacam itu dapat 
dikategorikan sebagai wujud sikap negatif pada bahasa dan budaya daerah. 
 Generasi yang dibesarkan dari lingkungan kedwibahasaan atau 
keanekabahsaan, baik secara seimbang maupun takseimbang, telah 
membuktikan dirinya bahwa mereka dapat berkembang dengan keunggulan 
yang lengkap. Bukti-bukti semacam itu dapat disaksikan dari para tokoh 
bangsa ini dari zaman ke zaman yang dibesarkan dalam lingkungan aneka 
bahasa dan aneka budaya. Misalnya, bukankah tokoh-tokoh besar bangsa ini 
seperti dr. Soetomo dan Ki Hadjar Dewantara, di samping sebagai pemimpin 
pergerakan yang berpendidikan tinggi di zaman penjajahan Belanda,  juga 
adalah penutur anekabahasawan karena mampu menggunakan tiga bahasa 
secara baik, bahasa Belanda, bahasa Melayu dan bahasa daerah. Bahasa 
Belanda diperoleh di lembaga pendidikan formal, bahasa Melayu diperoleh 
dari sesama pejuang dan media massa kebangsaan, sementara bahasa daerah 
diperoleh di lingkungan keluarga dan kerabat desa. 
 Di zaman pascakemerdekaan (masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde 
Reformasi) kedwibahasaan dan keanekabahasawan juga masih mewarnai 
kemampuan kebahasaan sebagian golongan terdidik kita, sehingga terlahir 
kaum profesional yang mampu menggunakan dua bahasa atau lebih. Masing-
masing zaman itu juga mampu melahirkan tokoh-tokoh besar yang berlatar 
belakang pendidikan modern dengan tetap bersentuhan secara intensif pada 
budaya dan bahasa daerahnya. Mereka yang dibesarkan dalam lingkungan 
aneka budaya dan aneka bahasa terbukti muncul sebagai individu yang 
profesional dengan kemampuan dwibahasawan atau anekabahasawan, 
contohnya, Presiden Soekarno, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden 
Susilo Bambang Yodoyono, dan masih banyak lagi golongan cendekiawan 
lainnya. 
 Penggunaan bahasa Indonesia memang telah menjangkau berbagai 
lapisan ekonomi, sosial dan geografi penduduk Indonesia, sehingga ia telah 
mengambil alih sebagian fungsi bahasa daerah. Para orang tua merasa bahwa 
penggunaan bahasa Indonesia di dalam rumah tangga terhadap anak-anak 
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merupakan langkah maju untuk mempersiapkan anak-anak mereka pada 
pergaulan yang lebih luas, modern dan terbuka. Oleh karena itu, perolehan 
bahasa daerah tidak menjadi pertimbangan mereka ketika membesarkan 
anak-anaknya. Apabila kondisi itu dibiarkan, maka dalam jangka panjang 
keberadaan bahasa daerah akan menjadi terancan karena secara perlahan-
lahan ditinggalkan oleh penuturnya. 
 Pemerintah secara umum dan lembaga-lembaga kebahasaan 
khususnya, baik di dunia pendidikan tinggi maupun Badan Bahasa beserta 
jajarannya, semestinya mempunyai program nyata yang mendorong lembaga 
pendidikan prasekolah dan kelas-kelas awal Sekolah Dasar  yang berada di 
lingkungan masyarakat yang berdwibahasawan sama, untuk tetap 
menerapkan pendekatan kedwibahasaan. Pelajaran yang digolongkan sebagai 
kompetisi utama, misalnya, pengenalan huruf (membaca dan menulis) atau 
pengenalan angka (berhitung) dapat disampaikan dalam bahasa Indonesia, 
sementara pelajaran yang digolongkan sebagai kompetensi pendukung 
(misalnya, seni dan budaya atau budi pekerti) dapat disampaikan dalam 
bahasa daerah.  
 Pendekatan kedwibahasaan semacam itu juga akan mendorong para 
orang tua untuk mengikuti pola yang diterapkan pada jenjang pendidikan 
prasekolah dan Sekolah Dasar tersebut. Mereka akan memiliki kesadaran 
bahwa bahasa daerah dan bahasa Indonesia harus tetap menjadi bagian 
keseharian mereka dalam berkomunikasi dengan anak-anak mereka. 
 
3.3 Keunggulan Perolehan Kedwibahasaan 
 Sebuah peneltian dilakukan oleh Peal dan Lambert (1962) terhadap 
364 anak-anak usia sekolah yang dwibahasawan (menguasai bahasa Prancis 
dan bahasa Inggris) dan ekabahasawan (menguasai bahasa Prancis atau 
bahasa Inggris saja) di Kanada. Sampelnya dibedakan atas status ekonomi, 
jenis kelamin, kecerdasan, sikap dan penguasaan bahasa. Penelitian tersebut 
membuktikan bahwa mereka yang dwibahasawan mengungguli mereka yang 
ekabahasawan dalam uji Intellegence Quotient (IQ). Di samping itu, 
penelitian tersebut juga membuktikan bahwa anak-anak dwibahasawan 
memiliki sikap yang lebih positif terhadap masyarakat yang dwibahasawan 
(menguasai bahasa Prancis dan bahasa Inggris) alih-alih anak-anak yang 
ekabahasawan (menguasai bahasa Prancis saja atau bahasa Inggris saja) 
terhadap hal yang sama. Temuan tersebut diperkuat oleh Geneseee (2009) 
yang menyatakan bahwa anak-anak dwibahasawan terlatih mengenali sistem 
dengan ciri-ciri yang berbeda sehingga terbiasa menghadapi persoalan 
kompleks dengan latar belakang yang berbeda pula. Anak-anak 
dwibahasawan berkembang lebih progrersif alih-alih anak ekabahasawan 
terutama dalam hal kemampuan kognitif berkaitan dengan perhatian, 
pelarangan, pemantauan, dan pengalihan pusat perhatian. 
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 Keunggulan pendekatan kedwibahasaan dapat dilihat dari aspek 
instrinsik dan ekstrinsik si anak. Secara intrinsik, seorang anak yang 
menguasai dua bahasa secara seimbang akan mempunyai kemampuan 
membedakan informasi dan cara komunikasi berbeda. Keputusan terhadap 
suatu persoalan tentu juga mempertimbangkan latar belakang persoalannya 
sehingga mereka tidak terperangkap pada satu sistem yang cenderung 
menyeragamkan persoalan berbeda. Kemampuan memilah dan memilih suatu 
unsur yang berguna untuk satu aspek tertentu dan mengabaikan unsur lain 
yang bukan menjadi fokus perhatian berkembang dari kemampuan 
menggunakan dua bahasa yang berbeda.  
 Para peneliti juga telah membuktikan bahwa pendekatan 
kedwibahasaan memberi keuntungan sangat beragam pada diri si anak alih-
alih pendekatan keekabahasaan. Keuntungan pendekatan kedwibahasaan 
meliputi tiga unsur: sosial-budaya, kognisi dan kesadaran metabahasa (Bee 
Chin and Wigglesworth, 2007: 53—68). 
 
3.3.1 Keunggulan Sosial-Budaya 
 Ketika anak dwibahasawan bersosialisasi dengan anggota masyarakat 
dari berbagai latar belakang sosial-budaya yang berbeda, mereka mempunyai 
pilihan yang berterima bagi latar belakang bahasa dan budaya yang 
bervariasi. Etika bertutur dalam satu masyarakat tertentu tidak selamanya 
sama dengan etika bertutur dari satu masyarakat bahasa yang berbeda. 
Kebiasaan menuturkan dua bahasa yang berbeda menjadikan mereka dapat 
memanfaatkan perangkat linguistik dan sosiolinguistik secara berterima 
untuk situasi yang berbeda. 
 Pendekatan kedwibahasaan, sebagai pilihan berkomunikasi di 
lingkungan keluarga dan di lingkungan pendidikan prasekolah dan kelas-
kelas awal Sekolah Dasar, merupakan langkah penyelamatan bahasa dan 
budaya tanpa mengabaikan perkembangan kognisi dan sosial si anak. 
Pemerintah Daerah dengan otonomi yang dimiliki, yang sebagian besar 
warganya berlatar belakang dwibahasa (bahasa daerah dan bahasa Indonesia), 
sudah sewajarnya dapat menerbitkan paraturan yang mewajibkan lembaga 
pendidikan prasekolah dan Sekolah Dasar di kelas I -- III untuk menerapkan 
pendekatan kedwibahasaan; bahasa Indonesia untuk mengantarkan pelajaran 
kompetensi utama, sementara bahasa daerah digunakan untuk pelajaran 
kompetensi pendukung. 
 Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa sebuah bangsa yang 
memahami dan menghargai perbedaan selalu mampu menciptakan 
kedamaian, kejujuran dan keadaban yang lebih tinggi. Sebaliknya, keonaran, 
kecurigaan, pertentangan bahkan peperangan selalu menjadi kenyataan 
apabila ada usaha-usaha penyeragaman yang tidak memberikan kesempatan 
pada keanekabudayaan dan keanebahasaan. Misalnya, dapatkah kita 
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bayangkan betapa perlawanan yang akan dilakukan oleh negara bagian 
Québec di Kanada, apabila negara federal Kanada tidak mengakui bahasa 
Prancis sebagai salah satu bahasa resmi di negara bagian itu. Jika warga 
Québec diharuskan menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi 
satu-satunya dalam situasi resmi, maka gerakan pemisahan diri terhadap 
negara federal tidak dapat dihindari. 
 Di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk 
mengembangkan, membina dan melindungi bahasa daerah yang hidup dan 
berkembang di daerahnya. Namun, sedikit sekali perhatian dalam 
mengimplementasikannya. Acuan hukum yang dapat dijadikan pegangan 
oleh Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan program pembinaan, 
pengembangan dan perlindungan terhadap bahahasa daerah adalah Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bagian Ketiga, Pasal 42, Ayat 1: 

“Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan 
melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi 
kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat 
sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi 
bagian dari kekayaan budaya Indonesia”. 

Selain itu, Pemerintah Daerah juga dilindungi oleh undang-undang untuk 
mendorong pendidikan prasekolah dan Sekolah Dasar dalam kelas-kelas awal 
untuk menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai bahasa 
pengantar. Acuan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 
VII, Pasal 33, Ayat 2: 

“Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar 
dalam tahap awal  pendidikan apabila diperlukan dalam 
penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu”. 

 Pemerintah Pusat memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah 
dan juga masyarakat untuk membina, mengembangkan, dan menggunakan 
bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan. 
Namun demikian, kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini adalah tingkat 
awal pendidikan diantarkan hanya dalam bahasa Indonesia, bukan dalam 
bahasa daerah atau bukan pula kombinasi antara bahasa daerah dan bahasa 
Indonesia. Bahkan, sebagian kecil lembaga pendidikan prasekolah di 
perkotaan memberikan tambahan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. 
 Jika Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah 
perduli dengan keberadaan bahasa daerah, maka diperlukan langkah-langkah 
nyata yang sinergik dalam mendorong lembaga prasekolah dan pendidikan 
tahap awal untuk menggunakan dwibahasa: bahasa daerah dan bahasa 
Indonesia. Penciptaan kesempatan berdwibahasa di dunia pendidikan akan 
mendorong para orang tua melakukan langkah-langkah yang sama di 
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lingkungan keluarga, lebih-lebih mereka hidup dalam lingkungan 
masyarakat dwibahasa yang sama pula. Melalui pendekatan itu kita 
menginginkan generasi baru yang tumbuh dan berkembang dengan 
kesadaran pada perbedaan dalam sebuah bangsa yang beraneka bahasa dan 
beraneka budaya. 
 
3.3.2 Keunggulan Kognitif 

Penelitian yang dilakukan oleh Hakuta dan Diaz (1985) membuktikan 
bahwa kemampuan dwibahasa berpengaruh sangat kuat pada fungsi kognitif 
dan bukan sebaliknya. Ini berarti bahwa ada kaitan antara kemampuan 
dwibahasa dan kecerdasan. Beberapa penelitian sebelumnya juga telah 
mendapatkan hasil yang meyakinkan bahwa seorang anak yang 
dwibahasawan  mengungguli anak yang ekabahasawan dalam hal kelenturan 
kognitif (cognitive flexibility) dan kesadaran metabahasa (metalinguistic 
awareness). Dalam kelenturan kognitif, seorang anak dwibahasawan 
memiliki kreativitas atau kemampuan menerapkan penalaran yang jamak, 
seperti kemampuan membentuk tautan yang majemuk dari suatu konsep atau 
kemampuan secara mental untuk menyusun ulang unsur-unsur 
permasalahan. Untuk membuktikan tingkat kelenturan kognitif pada anak 
dwibahasawan dan ekabahasawan, Feldman dan Shen (1971) menggunakan 
metode Ketetapan Benda Piagetian (Piagetian Object Constancy). Dengan 
metode itu, anak-anak di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diperlihatkan 
piring kertas yang dirusak di depannya. Setelah itu, mereka diperlihatkan 
benda serupa dan ditanyakan: ‘Apakah piring kertas yang ini sama dengan 
piring kertas yang diperlihatkan sebelumnya?’ Anak-anak dwibahasawan 
menjawab dengan kata ‘tidak’, sementara anak-anak ekabahasawan 
menjawab sebaliknya. Studi tersebut menyimpulkan bahwa anak-anak 
dwibahasawan, karena terbiasa menggunakan dua sistem bahasa berbeda, 
menguasai tahap perkembangangan ketepatan benda lebih awal alih-alih 
tahap perkembangan anak ekabahasa.  

Di Indonesia, sebuah studi terhadap anak-anak Taman Kanak-Kanak 
(TK usia 5-6 tahun) dilakukan di Bandung. Dalam studi itu ditemukan 
bahwa anak-anak dwibahasawan (sebanyak 36 orang/71%) yang 
berkemampuan dominan dalam bahasa Indonesia menunjukkan tingkat 
kecerdasan yang lebih tinggi alih-alih anak-anak dwibahasawan yang 
berkemampuan dominan dalam bahasa Sunda (sebanyak 15 orang 
anak/29%). Menurut penelitinya, Kusdiyati dan Halimah (2012: 1--8), 
perbedaan tingkat kecerdasan itu terjadi karena perbedaaan tingkat 
penguasaan bahasa. Di sekolah TK tersebut, bahasa pengantar yang 
digunakan adalah bahasa Indonesia. Anak-anak yang capaian akademiknya 
rendah berkorelasi dengan kemampuan ekspresif bahasa Indonesia yang 
rendah. Sebaliknya, anak-anak yang capaian akademiknya lebih tinggi 
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berkorelasi dengan kemampuan ekspresif bahasa Indonesia yang tinggi. 
Penelitinya menyimpulkan: 

 “Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi 
kemampuan bahasa Indonesia ekspresif yang rendah terkait 
dengan taraf kecerdasan anak yang rendah dan 
kedwibahasaan” (h. 5). 

Hasil penelitian tersebut tentu mempunyai kebenaran apabila dilihat 
dari hubungan antara kemampuan bahasa yang dominan pada diri anak dan 
langkah uji yang dilakukan dengan menggunakan bahasa yang dominan itu. 
Itu berarti pula bahwa  jika seorang anak menguasai bahasa Indonesia lebih 
baik alih-alih bahasa daerah, dan pertanyaan diajukan dalam bahasa 
Indonesia, tentu hanya anak yang menguasai bahasa Indonesia yang 
domiman yang mampu menjawabnya secara lebih baik. Akan tetapi, 
bagaimana seandainya anak dwibahasawan yang dominan dalam bahasa 
daerah, diberikan pertanyaan dalam bahasa daerah. Secara paralel dapat 
diperkirakan bahwa mereka juga akan mampu menjawab pertanyaan lebih 
baik dalam bahasa daerah.  

Peningkatan kemampuan kognitif harus dilihat secara bertahap pada 
perkembangan usia anak. Bukti-bukti empirik dan penelitian telah 
menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan secara dwibahasawan 
menunjukkan perkembangan yang lengkap, baik secara kognitif maupun 
sosial karena secara mental mereka mampu memilah dan memilih sistem 
yang kompleks agar bisa berterima pada situasi yang berbeda.  

 
3.3.3 Keunggulan Metabahasa 
 Metabahasa dalam hal ini adalah perbedaan level struktur bahasa 
untuk menjelaskan fenomena bahasa. Level struktur bahasa itu mulai dari 
tataran fonologi untuk menjelaskan sistem bunyi bahasa; tataran morfologi 
untuk menjelaskan sistem pembentukan kata; tataran sintaksis untuk 
menjelaskan hubungan antarkata secara gramatikal; dan tataran semantik 
untuk menjelaskan makna kata atau morfem, baik makna leksikal maupun 
makna gramatikal. 
 Menurut penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak di Kanada 
sejak 1971 sampai 1995 (dalam Bee Chin and Wigglesworth, 2007: 62—66) 
diketahui bahwa anak-anak dwibahasawan memiliki kesadaran metabahasa 
yang lebih baik alih-alih pada anak-anak yang ekabahasawan. Dalam 
kesadaran fonologis, misalnya, anak-anak disajikan sebuah kata pendek dan 
mereka diminta mencarikan pasangan minimalnya: “Berikan saya kata lain 
yang mirip seperti hat!’ Atau, mereka diminta mengenali bunyi-bunyi 
berbeda dari kata-kata pendek:  pat, pan, pal dan pel. Dengan metode 
semacam itu diketahui bahwa anak-anak dwibahasawan (bahasa Inggris dan 
bahasa Prancis) dapat mengidentifikasi perbedaan fonologis secara lebih 
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baik alih-alih anak-anak yang ekabasawan (bahasa Inggris atau bahasa 
Prancis saja). 
 Dalam studi-studi tentang kesadaran pembentukan kata terhadap 
anak-anak yang dwibahasawan (bahasa Inggris dan bahasa Itali; bahasa 
Inggris dan bahasa Prancis) dan anak-anak yang ekabahasawan (bahasa 
Inggris) dari kelas 1 SD, diketahui bahwa anak-anak dwibahasawan juga 
lebih baik alih-alih anak-anak ekabahasawan. Anak-anak dwibahasawan 
lebih bagus dalam hal mengidentifikasi jumlah kata dalam satu kalimat, 
jumlah suku dalam satu kata, termasuk berkembang lebih baik dalam 
ketrampilan membaca, mensintesiskan dan mengabstraksikan (Bee Chin and 
Wigglesworth, 2007: 63). 
 Setara dengan kedua level metabahasa di atas, dalam studi kesadaran 
kalimat terhadap anak dwibahasawan dan ekabahasawan yang berusia 5—6 
tahun, diketahui bahwa anak-anak ekabahasawan (bahasa Inggris) memiliki 
kesulitan memperbaiki kesalahan kalimat, hanya terfokus pada pesan 
kalimat; sementara anak-anak dwibahasawan (bahasa Inggris dan bahasa 
Spanyol) lebih tepat dalam memperbaiki kesalahan kalimat dan lebih cepat 
dalam mengidentifikasi makna dan struktur kalimat (Bee Chin and 
Wigglesworth, 2007: 65). 
 Jika dilihat dari aspek rumpun bahasa yang dikuasai oleh anak-anak 
dwibahasawan di atas, tampak bahwa mereka selalu menguasai dua bahasa 
serumpun, yakni bahasa-bahasa Indo-Eropa. Situasi yang mirip terjadi pula 
di Indonesia, yakni, anak-anak Indonesia umumnya berdwibahasa dalam dua 
bahasa serumpun, yakni keduanya termasuk rumpun Austronesia. Dalam 
hubungan itu, anak-anak Indonesia, seperti halnya anak-anak di Kanada, 
tidak menghadapi perbedaan yang sangat besar dalam aspek metabahasa. 
Struktur fonologis, morfologis dan sintaksis antara bahasa daerah dan bahasa 
Indonesia umumnya termasuk dalam satu tipe aglutinatif, yakni adanya 
gabungan afiks dan bentuk leksikal; kecuali sejumlah bahasa di Nusa 
Tenggara Timur (contohnya, bahasa Lio dan bahasa Ngada di pulau Flores; 
bahasa Kolana dan bahasa Mauta di pulau Alor) yang sedikit memiliki afiks. 
 
3.4 Model Pendekatan Kedwibahasaan: PAUD dan SD 
 Pertimbangan sosial, kognitif, acuan konstitusi dan pendidikan 
berbasiskan bahasa ibu/mother tongue-based multilingual education (dari 
UNESCO 2007) telah menunjukkan bahwa penggunaan bahasa ibu di dalam 
keluarga dan di dunia pendidikan memberikan kontribusi positif pada anak 
dan lingkungan sosialnya, seperti telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, 
pada bagian ini diajukan tiga model yang dianggap berterima bagi PAUD dan 
SD kelas awal di Indonesia. 
 

a. Model Terusan Bahasa Ibu 
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Apabila lembaga pendidikan PAUD berada pada lingkungan 
kedwibahasaan yang sama dengan masyarakat pendukung sekolah tersebut, 
maka lembaga pendidikan pada jenjang itu semestinya menerapkan 
pendekatan kedwibahasaan yang sama dalam bentuk terusan dari bahasa ibu. 
Implementasinya, (mengikuti model Suherdi 2010), adalah proses 
pembelajaran dipusatkan pada bahasa ibu lisan (dalam hal ini bahasa daerah) 
sampai tahun pertama TK, selanjutnya bahasa Indonesia (lisan dan tulis) 
diperkenalkan pada tahun kedua TK. 

Ketika anak-anak itu kembali ke keluarganya, mereka tetap berbahasa 
daerah secara lebih dominan kepada anggota keluarga dan teman-temannya, 
sementara bahasa Indonesia didapatkan dari media massa dan sekali-sekali 
dari orang tua mereka. 

 
b. Model Kedwibahasaan Simultan 

Model ini menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara 
bersama-sama sesuai dengan bidang pelajaran. Bahasa daerah digunakan 
untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan pengetahuan pendukung, 
misalnya, etika pergaulan, seni dan olah raga; sementara bahasa Indonesia 
digunakan untuk proses pembelajaran dalam bidang kompetensi utama, 
misalnya, berhitung, membaca dan menulis. Tujuan dari pendekatan ini 
adalah (i) merevitalisasi bahasa daerah sehingga bahasa daerah tetap 
dikembangkan dan dilindungi; dan (ii) menyiapkan kemampuan bahasa 
nasional anak sehingga dia dapat mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. 
Model ini dapat diterapkan dari TK tahun kedua sampai SD kelas III di 
wilayah masyarakat penutur dwibahasawan: bahasa daerah dan bahasa 
Indonesia. 

Seperti halnya dalam model bahasa ibu terusan, ketika anak-anak 
kembali ke keluarganya, komunikasi mestinya tetap dilakukan dalam bahasa 
daerah secara dominan. Perolehan bahasa Indonesia bisa didapatkan dari 
orang-orang di luar keluarga atau dari media massa. 

 
c. Model Dominasi Bahasa Nasional 

Dalam model ini, hampir semua proses pembelajaran di dalam kelas 
disampaikan dalam bahasa Indonesia sejak PAUD; bahasa daerah hanya 
digunakan seperlunya saja apabila anak, yang dominan dalam bahasa daerah, 
menghadapi kesulitan proses pembelajaran. Dalam hal ini, harus ada 
kebijakan di lembaga pendidikan yang menyediakan pendampingan bahasa 
daerah bagi anak yang belum fasih berbahasa Indonesia. Model itu tepat 
digunakan terhadap peserta didik dari latar belakang kebahasaan berbeda, 
misalnya, di daerah urban perkotaan yang anekabahasawan dan anekaetnik. 

 
4. Kesimpulan 



17 

 

 Pendekatan kedwibahasaan (bahasa daerah dan bahasa Indonesia) 
lebih dipentingkan alih-alih pendekatan ekabahasa (bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah saja) didasarkan pada tiga pertimbangan: (1) situasi 
kebahasaan pada latar nasional dan daerah; (2) keuntungan sosial, kognitif 
dan metabahasa si anak; (3) pengembangan keanekabahasaan dan 
keanekabudayaan. Masyarakat Indonesia umumnya termasuk masyarakat 
dwibahasawan karena mereka menguasai bahasa nasional dan bahasa daerah, 
sehingga situasi kebahasaan semacam itu harus terus ditransmisikan pada 
generasi berikutnya. Transmisi itu penting agar bahasa daerah yang 
dituturkan sebagai bahasa ibu tidak terancam dari dominasi bahasa Indonesia. 
Jika dilihat dari sisi si anak, pendekatan kedwibahasaan secara sosial dapat 
mengembangkan si anak sebagai individu yang berkeperdulian sosial karena 
mereka terbiasa berhadapan dengan penutur yang berlatar belakang bahasa 
dan budaya beragaam. Dalam jangka panjang timbul sikap toleransi 
antarsesama. Anak-anak secara kognitif juga dapat berkembang positif di 
bidang akademik karena mereka terbiasa menerapkan pola pikir yang jamak 
secara metabahasa untuk menghadapi permasalahan yang jamak pula. 
 Model pendekatan kedwibahasaan yang dipilih untuk dunia 
pendidikan dari prasekolah sampai SD Kelas III harus tetap melibatkan 
bahasa ibu. Implementasinya harus mempertimbangkan situasi kebahasaan 
peserta didik: bahasa daerah digunakan secara dominan bagi peserta didik 
yang dominan menggunakan bahasa daerah; kedwibahasaan simultan 
digunakan berdasarkan bidang pelajaran; dan bahasa Indonesia digunakan 
secara dominan bagi peserta didik di wilayah anekabahasa dan anekaetnik 
dengan tetap menyediakan pendampingan bahasa daerah sesuai latar 
belakang kebahasaan si anak. 
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ABSTRAK 

Ungkapan bahasa daerah yang ada di Indonesia, termasuk ungkapan bahasa 

Makassar yang ada di Sulawesi Selatan sangat syarat dengan nilai-nilai 

pendidikan karakter. Ungkapan tersebut harus  diberdayakan  dalam upaya 

pembentukan karakter bangsa dan sekaligus mendukung perkembangan bahasa 

Indonesia. Kondisi pemakaian ungkapan bahasa Makassar sebagai media 

pembentukan karakter saat ini semakin terpinggirkan karena pada umumnya  

orang tua  tidak lagi memilih bahasa dan sastra Makassar sebagai bahasa pertama 

dalam keluarga. Akibatnya, generasi muda kurang memiliki pemahaman yang 

baik terhadap nilai-nilai budaya daerah  serta menurunnya rasa bangga dan rasa 

cinta terhadap bahasa dan sastra daerahnya.  Di sisi lain, bahasa dan sastra daerah 

sebagai kekayaan budaya bangsa  harus dibina dan dikembangkan agar tetap 

menjalankan fungsinya sebagai pendukung bahasa bahasa nasional. Salah satu 

upaya  pembinaan yang dapat dilakukan adalah  memberdayakan ungkapan 

bahasa daerah dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai media 

pembentukan karakter bagi generasi muda.  

   

Pendahuluan 

 

 Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multikultural dan sekaligus 

sebagai bangsa yang multilingual. Hal ini berarti bahwa setiap suku bangsa atau 

etnik mempunyai tradisi dan kebudayaan sendiri, termasuk keanekaragaman 

bahasa daerah. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah yang dimiliki oleh 

bangsa Indonesia  merupakan potensi yang dapat dibina dan dikembangkan oleh 

masyarakat pendukungnya sebagai sarana pendukung kebudayaan dan bahasa 

nasional. 
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  Salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki bahasa daerah adalah 

suku Makassar. Bahasa derah yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh 

masyarakat Makassar disebut bahasa Makassar (BM). Akibat dari pengaruh 

globalisasi, BM semakin hari semakin terpinggirkan dan penuturnya semakin 

kurang peduli terhadap BM. Johar (2010) menyimpulkan bahwa penggunaan 

bahasa daerah oleh masyarakat Pangkajeknek Kepulauan (salah satu kabupaten di 

Sulawesi Selatan) semakin berkurang dan beralih ke bahasa Indonesia karena 

pertimbangan kemaslahatan. Kondisi ini sangat memprihatinkan, padahal BM 

memiliki tuturan lisan yang berupa ungkapan yang mengandung nilai-nilai luhur. 

Ungkapan BM tersebut dapat dijadikan media pembentukan karakter bangsa 

apabila  diberdayakan dengan baik oleh masyarakat  

 Berdasarkan hal tersebut, dalam makalah ini dibahas tentang 

pemberdayaan ungkapan, beberapa jenis ungkapan BM, nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam ungkapan BM, dan kiat pemberdayaan ungkapan BD (BM). 

Semoga makalah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

pemberdayaan bahasa daerah yang ada di Indonesia.  

 

Pembahasan 

 

Pemberdayaan Ungkapan 

 Penggunaan bahasa daerah (BM) termasuk BM pada masa lampau sangat 

produktif. Hampir setiap kegiatan masyarakat yang menggunakan media bahasa, 

seperti prosesi adat-istiadat Makassar diungkapkan dalam BD. Dalam kehidupan 

keluarga Makassar, orang tua selalu memberikan nasihat, pesan-pesan moral, 

penanaman pendidikan karakter melalui ungkapan BM. Bahkan, dalam sistem 

pemerintahan pun BM digunakan  sebagai alat komunikasi resmi pada masa 

pemerintahan Kerajaan Gowa.  

 Ungkapan BM bukan hanya diungkapkan melalui kata-kata yang lepas, 

tetapi dapat pula dilantunkan dalam bentuk sastra, seperti: kelong, rupama dan 

royong. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kebiasaan para orang tua dewasa 

ini semakin pudar seiring perkembangan teknonologi informasi. Akibatnya, 
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generasi muda  semakin jauh dari budaya dan bahasa daerahnya sehingga nilai-

nilai yang berakar dari budaya bangsa pun semakin tergeser. Apabila para 

pendukung budaya dan bahasa daerah tidak menyadari hal ini, maka yakinlah 

bahwa generasi mendatang akan kehilangan identitas. Oleh karena itu, 

pemberdayaan bahasa daerah termasuk BM dalam kehidupan bermasyarakat pada 

berbagai bidang kehidupan harus digalakkan. Insyaallah kegiatan ini dapat 

memberikan pemahaman kepada generasi muda sehingga timbul rasa cinta dan 

rasa bangga terhadap budaya dan bahasanya tanpa mengurangi rasa cinta dan rasa 

bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.  

 

Nilai-Nilai Karakter yang Dapat Ditanamkan kepada Anak Bangsa 

  

       Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang 

bermartabat dan berbudaya. Masyarakat Indonesia dikenal di mata dunia sebagai 

masyarakat yang santun, ramah, pekerja keras, peduli terhadap sesama, gotong 

royong, dan toleransi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada pada masa 

sekarang  ini masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada 

khususnya sangat dikejutkan oleh banyaknya perilaku masyarakat yang 

menyimpang dari nilai-nilai budaya bangsa, seperti tawuran 

antarmahasiswa/pelajar, perkelahian antarwarga, dan kesenjangan antara si kaya 

dan si miskin. 

 Apabila dicermati hal tersebut, maka timbul pertanyaan “Apa yang harus 

dilakukan agar nilai-nilai karakter bangsa terpatri kembali ke dalam sanubari anak 

bangsa dan   nilai karakter  apa yang dapat ditanamkan kepada generasi muda 

khususnya peserta didik baik di dalam rumah tangga, pembelajaran di kelas 

maupun dalam masyarakat? Menurut Iswary  nilai karakter yang dapat 

ditanamkan kepada generasi muda dalam pembelajaran di kelas, antara lain:(a) 

nilai karakter dalam hubunganya dengan diri sendiri adalah  jujur,  bertanggung 

jawab, hidup sehat, disiplin ,  kerja keras, percaya diri, berjiwa wira usaha , 

berpikir  logis, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, rasa ingin tahu, dan cinta ilmu,   
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(b) nilai karakter dalam hubunganya dengan sesama, yaitu  sadar akan hak dan 

kewa jiban diri dan  orang lain,  patuh pada  aturan-aturan  sosial, menghargai  

karya dan  prestasi orang lain, santun dan demokratis, (c) nilai karakter yang 

berhubungan dengan  kebangsaan, yaitu nasionalis, menghargai  keberagaman,  

(d) nilai karakter dalam  hubungannya  dengan  lingkungan,  yaitu  peduli masalah 

sosial  dan  lingkungan, dan e)  nilai karakter dalam hubunganya dengan Tuhan, 

yaitu religius dan  taqwa. 

 Penulis merasa optimis bahwa nilai-nilai karakter bangsa akan terpatri ke 

dalam sanubari anak bangsa apabila tumbuh kesadaran dari orang tua, guru, 

masyarakat, dan pemerintah untuk menggali kembali ungkapan dalam BD yang 

tumbuh dari budaya Indonesia sebagai media pendidikan karakter. 

     

Beberapa Jenis Ungkapan  Bahasa Makassar 

 

 Sebelum dibahas tentang jenis-jenis ungkapan, terlebih dahulu dipaparkan 

pengertian ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli. Ungkapan ialah kata atau 

kelompok kata yang khusus untuk menyatakan suatu maksud dengan arti kiasan 

(Poerwadarminta, 1976: 1129). Definisi ungkapan dilihat dari segi ekspresi 

kebahasaan, yaitu dalam usaha penutur untuk melahirkan pikiran, perasaan, 

pandangan, dan emosinya dalam bentuk satuan-satuan bahasa tertentu yang 

dianggap paling tepat dan paling jitu (Chaer, 1986: 9). Selanjutnya, Basang (1997: 

17) menyatakan bahwa ungkapan adalah kalimat-kalimat atau bagian kalimat 

yang mengandung kiasan, sindiran, nasihat, atau perbandingan. Ungkapan 

merupakan alat yang utama untuk melahirkan pikiran dan perasaan dengan 

singkat dan jitu serta mengandung isi yang padat.  

Berdasarkan batasan di atas dapat disimpulkan bahwa ungkapan adalah 

kata atau kelompok kata atau kalimat yang mengandung makna khusus dengan 

maksud menyampaikan pesan dengan cara yang halus dan beretika.  Ungkapan 

dalam BM disebut paruntuk kana. Dilihat dari segi bentuknya, paruntuk kana 

dalam BM ada yang berupa kata, kelompok kata, dan kalimat atau dalam karya 

sastra. Makna yang terkandung dalam ungkapan BM bervariasi sesuai dengan 
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konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, ungkapan BM yang 

disajikan dalam makalah ini adalah ungkapan yang mengandung nilai-nilai luhur 

untuk dijadikan sebagai media pembentukan karakter. 

Berikut ini disajikan beberapa contoh ungkapan BM dan nilai pendidikan 

karakter yang dikandungnya sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.  

 

Ungkapan sipakatau ‘saling menghormati’ 

Ditinjau dari etimologi kata  sipakatau  terdiri atas tiga morfem yaitu 

morfem bebas  tau yang berari ‘orang atau manusia’ dan mofrem terikat -paka  

dapat  berarti ‘menjadikan’ sesuai kata dasar yang diikutinya serta awalan si- yang 

berati ‘saling’. Jadi, kata sipakatau dapat berarti ‘saling memanusiakan’ atau 

saling menghormati dalam harkat dan martabat sebagai manusia yang berbudi 

luhur.  

Budaya sipakatau merupakan salah satu palsafah masyarakat Bugis-

Makassar yang masih dijunjung tinggi. Jufri (2010) dalam pidato guru besarnya 

menyatakan bahwa ideologi sipakatau merupakan seperangkat pengetahuan dan 

keyakinan yang dikonstruksi oleh komunitas tertentu yang bersifat kultural untuk 

mencapai tujuan tertentu. Ditambahkan pula bahwa sipakatau  dipandang sebagai 

kerangka penafsiran mengorganisasi  dan merekonstruksi seperangkat keyakinan, 

pengetahuan, pola berpikir, dan perilaku suatu masyarakat tertentu untuk 

mencapai  tujuan tertentu.  Dengan demikian, budaya sipakatau dapat diwujudkan 

melalau bahasa, sikap, dan contoh perilaku dari Masyarakat yang merupakan 

cerminan kahidupan masyarakat tersebut. 

Sebagai wujud budaya sipakatau melalui bahasa, masyarakat Makassar 

menggunakan sistem honorofik, yaitu mengenal kata ganti kedua honorifik 

(katte), pemarkah persona honorifik absolutif (-ki)  dan pemarkah persona 

honorifik ergatif (ki) (Daeng, 1996). Adapun contoh pemakaiannya dapat dilihat 

pada contoh berikut. 

a. I katte siratang niparek picuru ri anak-anaka. 

‘Andalah  yang sepantasnya menjadi teladan bagi anak-anak.’ 

b. Inai katte kipirannuanngi anjo ri jama-jamanga? 
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‘Siapa yang Anda beri amanah dalam memangku jabatan itu?’ 

c. Ke mai kibolik kacamatana i ammak? 

‘Di mana Anda simpan kacamata ibu?’ 

Penutur bahasa Makassar menganggap kata Anda dalam bahasa Indonesia 

tidak sama maknanya (nilai rasanya) dengan kata katte dan pemarkah persona (ki- 

dan -ki) sehingga kalimat di atas diterjemahkan menjadi: 

    - Kitalah yang sepantasnya menjadi teladan bagi anak-anak. 

    - Siapa yang kita beri amanah dalam memangku jabatan itu? 

    - Di mana kita simpan kacamata ibu? 

Dengan demikian, ungkapan sipakatau bagi masyarakat Makassar 

mengandung nilai saling menghormati dan saling menghargai antara sesama 

manusia. Budaya tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk perkataan, sikap, dan 

perbuatan. Penerapan budaya tersebut harus dibiasakan dan ditanamkan sejak dini 

oleh orang tua melalui contoh yang baik.   

  

Ungkapan sirik na pacce 

Sirik na pacce merupakan salah satu palsafah budaya masyarakat Bugis-

Makassar yang harus dijunjung tinggi karena mengandung nilai pendidikan 

karakter. Nilai sirik na pacce harus ditanamkan kepada anak karena apabila sirik 

na pacce tidak dimiliki seseorang, maka orang tersebut dapat bertingkah laku 

melebihi tingkah laku binatang Mereka hanya ingin menang sendiri, dan 

memperturutkan hawa nafsunya sebab tidak memiliki rasa malu, harga diri, 

kepedulian sosial dan rasa solidaritas terhadapa sesama manusia. Oleh karena itu, 

penerapan nilai budaya ini orang tua, guru, dan pemerintah harus menjadi teladan 

bagi anak. 

Istilah sirik na pacce sebagai sistem nilai budaya sangat abstrak dan susah 

didefinisikan karena ia hanya dapat dirasakan oleh penganut kebudayaan itu. bagi 

masyarakat Makassar, sirik itu mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa 

anjuran, larangan, hak, dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk 

menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya. Sedangkan, pacce 
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mengajarkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial serta rasa solidaritas 

tanpa mementingkan diri sendiri dan golongan.  

 Manusia yang dapat memelihara sirik na paccena dalam pergaulan sosial, 

dipastikan tidak terseret ke dalam kehidupan yang tidak manusiawi karena sirik 

tidak hanya menekankan unsur kewajiban manusia untuk mengontrol tingkah 

lakunya terhadap orang lain, tetapi juga memberi panduan untuk melakukan 

kebajikan, seperti: kejujuran, kesetiaan, dan rendah hati terhadap orang lain. 

Untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan konsep sirik na pacce 

dalam budaya Makassar, dapat diperhatikan pada ungkapan  berikut. 

I katte  tau Mangkasaraka sirikaji na paccea nipammantanngang ri lino. 

Punna taena siriknu pakniak tossengi paccenu, punna taena paccenu  

pakniak tossengi  siriknu. Punna rupa tau na tenamo sirikna siagang 

paccena sanrapangmami oloka-oloka.  

    

Takunjungak bangung turuk 

 Na kugincirik gulingku 

 Kualleanna  

 Tallanga na towalia 

‘Tak begitu saja aku mengikut angin dan aku putar kemudiku, lebih aku 

tenggelam daripada  kembali tanpa membawa hasil’  

 Kedua contoh ungkapan di atas menggambarkan pentingnya penerapan 

budaya sirik na pacce dalam aktivitas kehidupan. Pada contoh pertama 

menggambarkan bahwa sirik na pacce harus ditegakkan karena manusia yang 

tidak menegakkan budaya sirik na pacce  boleh saja lebih hina dari binatang 

kaena menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan di dunia. Untuk 

menegakkan sirik na pacce diperlukan usaha dan kerja keras, percaya diri, 

bertanggung jawab, bijaksan, tegas dan  berani karena benar. Karakter orang Bgis-

Makassar yang  berani dan pantang menyerah dapat dilihat pada contoh kelong di 

atas. karakter Bugis-Makassar sebagai pelaut yang pantang menyerah dan 

bertekad akan tetap berjuang hingga mencapai cita-cita.  
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Ungkapan lambusuk pakmaik ‘jujur’ 

Kejujuran adalah salah satu pembiasaan yang harus ditanamkan kepada 

anak sehingga pada akhirnya menjadi sebuah karakter. Ungkapan BM yang 

berkaitan dengan kejujuran, antara lain: 

Pammateinna tau malambusuka sanrapangi bulo nianyukanga.  

nitallanngangi pokokna ammumbai cappakna, nitallanngangi  

cappakna ammumbai pokokna. 

‘Tanda-tanda orang jujur dibaratakan sebatang bambu yang dihanyutkan di 

sungai.jika tenggelam pangkalnya akan muncul ujungnya dan jika 

tenggelam ujungnya akan muncul pangkalnya 

Ungkapan di atas merupakan nasihat secara tidak langsung bahwa 

janganlah takut menjadi orang jujur karena orang jujur itu  akan dilindungi oleh 

Tuhan. Kejujuran itu pada dasarnya ada tiga, yaitu: jujur kepada Tuhan, jujur 

kepada orang lain, dan jujur kepada diri sendiri. Pesan yang dapat diambil dari 

ungkapan di atas adalah tegakkanlah kejujuran di mana pun kita berada. 

Penanaman nilai kejujuran kepada anak harus ditanamkan melalui contoh 

berperilaku yang jujur dalam kehidupan, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam 

pergaulan dalam masyarakat.   

 

Ungkapan barani ka kontu tojeng ‘berani karena benar’ 

Salah satu karakter orang Makassar adalah tegas dan suka berterus terang. 

Karena itu, suku Makassar dikenal sebagai suku pemberani dalam 

mempertahankan kebenaran. Apabila mereka berada di pihak yang benar, maka 

mereka  berani menghadapi resiko sekalipun nyawa taruhannya. Sebagai nama 

suku bangsa, nama Makassar ‘Mangkasarak’ berarti tempat atau orang yang 

memiliki sifat atau karakter tersebut yaitu besar (mulia), orang suka berterus 

terang (jujur) sebagaimana di bibir begitu pula di hati (Basang, 1997). Ungkapan 

yang menggambarkan karakter tegas dan suka berterus terang dapat dilihat pada 

contoh berikut. 

- Sikasak-kasarriang atau sikasarriang 

- Sampang teaki kanaki teak 
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Kanaki tala erokak 

Na kubiluki 

Tumakkana sikalia 

Ungkapan di atas menggambarkan bahwa karakter orang Makassar adalah 

suka berterus terang, penuh tanggung jawab, dan berani menanggung 

konsekuensinya. Apabila berada dipihak yang benar, maka dia berpegang teguh 

pada prinsip sekre-sekrea (nasib). Penulis yakin bahwa setiap suku bangsa 

memiliki karakter seperti ini. Mudah-mudahan karakter yang mulia ini tetap 

diteruskan kepada anak bangsa dalam membangun peradaban yang lebih baik. 

 

Ungkapan akbulo sibatang ‘gotong royong’ 

Hal pertama yang harus diperhatikan oleh orang yang ingin bertutur sapa 

dalam dalam bahasa Makassar atau bahasa Indonesia dialek Makassar adalah 

mengenal dan memahami karakter orang Makassar. Salah satu karakter orang 

Makassar adalah tidak mau menopoli dalam suatu pekerjaan. Demikian pula 

dalam urusan kepunyaan. Daeng Mangemba (tanpa tahun, 302-303) 

mengungkapkan bahwa orang Makassar merasa keluar dari dasar-dasar jiwanya 

apabila mengenai sesuatu kepunyaan. Dalam percakapan, dia tidak mengatakan 

kepunyaanku, melainkan mengatakan kepunyaan kita dengan pengertian bahwa   

perkataan seperti  itu sikap  pembicara tidak menunjukkan “kesombongan jiwa” 

melainkan pertanda bahwa tata cara hidup  orang Makassar berdasarkan “gotong 

royong”. 

Kondisi pemakaian bahasa seperti yang dinyatakan di atas, bukanlah 

sebuah masalah bagi masyarakat Sulawesi Selatan karena mereka memahami 

budaya tersebut. Oleh karena itu, dalam percakapan orang Makassar ditemukan 

ungkapan seperti berikut: 

- Teaki anngalik-aliki ka ballakaji 

‘Jangan malu-malu karena rumah ini rumah kita.’ 

- Inai kiagadang Daeng? Anakaji. 

‘Siapa yang ditemani Kak? Anak kita? 
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Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata kita dalam 

bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia dialek Makassar sangatlah berbeda 

karena dalam bahasa Indonesia  kata ganti kita termasuk kata ganti orang pertama 

yang sifatnya inklusif. Sementara, penggunaan kata kita  menurut budaya  

Makassar adalah sapaan yang menggambarkan budaya sipakatau dan budaya 

gotong royong.  

 

Ungkapan bajik adak  

 Ungkapan “lain lubuk lain ikannya, lain daerah lain adatnya” 

menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman 

budaya. Masyarakat Sulawesi Selatan menjadikan sirik sebagai jantung adatnya. 

Setiap manusia dari kawasan Sulawesi Selatan dan pendukung dari 

panngadakkang ‘adat’ pastilah memahami makna sirik dalam kehidupan karena 

sejak mereka dalam kandungan telah diperlakukan oleh orang tuanya berdasarkan 

ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat.  

 Jadi, ungkapan bajik adak merupakan sebuah harapan dari orang tua dan 

keluarga agar anaknya tumbuh menjadi manusi yang beradat dan menaati aturan 

yang berlaku secara turun-temurun. Hal ini berarti dari kecil ditanamkan 

kedisiplinan kepada anak agar tetap konsisten dan setia menjalankan norma yang 

berlaku dalam masyarakat. Berikut ini penulis mengutip pendapat Hamid 

Abdullah tentang ungkapan yang berlaku pada kawasan masyarakat Sulawesi 

Selatan. 

 Hanya untuk sirik kita hidup di dunia 

 Aku setia pada  adat 

 Karena dijaganya sirik kita 

 Adapun sirik jiwa imbalannya 

 Nyawa perkiraannya 

 Ungkapan di atas menggambarkan bahwa sirik merupakan motor dari 

kehidupan manusia Bugis Makassar dan menjadi sumber inspirasi untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya serta menjadi motivasi untuk selalu 

berjuang dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. 
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Untuk menghadapi tantangan masa depan yang selalu bergelut dengan 

materi atau kebendaan, sejak dini ditanamkan nilai-nilai yang berkaitan kebajikan 

dari segi akhlak dan perilaku yang bersumber dari adat yang berlaku dalam 

tatanan kehidupan. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat Makassar 

dikenal   ungkapan: bajik ampe, bajik bicara, bajik pakmaik,dan bajik giok. 

Seorang anak dianggap memiliki karakter bajik adak apabila pada diri mereka 

tercermin perangai yang baik, bertutur sapa yang santun, baik hati terhadap orang 

lain, dan berperilaku yang sopan. Hal ini dapat terwujud apabila disertai contoh 

dan pembiasaan dari orang tua, guru, dan masyarakat.  

  

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Ungkapan Bahasa Makassar 

Pendidikan karakter, lahir dari keprihatinan akan kondisi real bangsa yang 

dalam perjalanan sejarah mengalami anomali nilai. Anomali nilai yang dimaksud 

adalah di satu sisi, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berbudaya 

dengan seperangkat nilai yang berasal dari  khasanah budaya lokal (nilai moral) 

dan di sisi  lain adalah terjadinya kesenjangan antara nilai dan praktik yang sedang 

terjadi di masyarakat. Kesenjangan tersebut berlaku hampir di semua tingkatan 

sosial, mulai dari kalangan elit, sampai ke kalangan masyarakat awam. 

Beranjak dari keprihatinan tersebut, maka desakan akan pentingnya 

menginternalisasikan pendidikan karakter bangsa ke dalam muatan kurikulum 

pendidikan nasional menjadi sebuah keharusan. Yang menjadi  pertanyaan adalah  

“Sampai sejauhmanakah proses internalisasi nilai karakter bangsa yang  berasal 

dari khasanah budaya lokal diterapkan ke dalam muatan kurikulum?”. 

Berdasarkan pertanyaan tersebut di atas, penulis  merangkaum beberapa 

contoh ungkapan dalam bahasa Makassar yang sejalan dengan pembentukan 

karakter.  Penerapan ungkapan nilai-nilai karakter seperti yang telah dipaparkan di 

atas diwujudkan dalam pemakaian bahasa, melalui: pemberian nasihat secara 

langsung kepada anak, penggunaan ungkapan dalam materi pembelajaran bahasa 

daerah, dan mengaktifkan pemakaian ungkapan dalam kegiatan berbahasa dan 

bersastra pada setiap pesta adat dan budaya. Nilai-nilai pendidikan karakter seperti 

yang telah dipaparkan di atas, bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan 
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sehari-hari masyarakat Makassar. Adapun contoh ungkapan BM yang sejalan 

dengan pembentukan  karakter bangsa dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Ungkapann BM Nilai pendidikan karakter 

sipakatau saling menghormati 

sipalakbirik saling menghargai 

sipakaingak saling mengingatkan  

lambusuk pakmaik Jujur 

panrannuang  amanah  

sirik na pacce rasa harga diri dan rasa kepedulian 

rewa ka kontu tojeng berani karena benar 

assamaturuk seia sekata 

akbulo sibatang berkerja sama, gotong royong 

reso kerja keras 

 

Kiat Pemberdayaan Ungkapan Bahasa Makassar 

 Bagaimanakah upaya pembentukan karakter sejak dini kepada anak? Pada 

hakikatnya, karakter tidak hanya sebagai suatu sifat bawaan tetapi dapat 

diupayakan melalui suatu tindakan secara berulang dan terus-menerus. Oleh 

karena itu, perlu diupayakan pembentukan karakter melalui pemberdayaan 

ungkapan bahasa daerah (BM) dalam proses pembelajaran, baik di lingkungan 

rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat. Ungkapan yang dimaksud bukan 

hanya sekedar diucapkan, tetapi harus diikuti dengan sikap dan contoh yang baik 

dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah.  

Keluarga sebagai tempat pendidikan yang pertama dan utama memegang 

peran yang sangat penting di dalam melakukan transfer nilai-nilai budaya lokal, 

khusunya bahasa daerah. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai rujukan 

pertama dan utama dalam melakukan pendidikan dan penanaman nilai-nilai 

budaya lokal sangatlah penting. Menurut penulis, salah satu faktor penyebab 

tergesernya budaya lokal sekarang ini adalah karena orang tua gagal dalam 

memerankan fungsi sebagai media transferring budaya kepada  anak-anaknya. 
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Nasihat atau petuah yang seharusnya disampaikan dalam ungkapan BD,  sudah 

digantikan oleh bahasa nasional atau bahasa asing. Akibatnya, fungsi bahasa 

daerah sebagai alat komunikasi dalam lingkungan keluarga tidak dimanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya.  

Di samping keluarga, masyarakat juga berperan sebagai tempat 

berinteraksi dan tempat pembelajaran akan nilai dan norma. Interaksi di 

masyarakat ini pulalah mengakibatkan terjadinya benturan-benturan nilai-nilai 

budaya. Apabila masyarakat tidak mampu  melakukan proses aktualisasi nilai 

budaya lokal dalam hal ini bahasa daerah, maka bahasa daerah akan mengalami 

peminggiran dari proses pergulatan nilai, terutama bahasa nasional dan bahasa 

asing. Dengan demikian, masyarakat pendukung bahasa daerah seharusnya 

memberdayakan potensi bahasa daerah yang dimilikinya untuk dijadikan promosi 

budaya dalam mengangkat harkat dan martabat daerah. Tradisi yang turun-

temurun harus tetap menggunakan ungkapan bahasa daerah sebagai medianya 

agar generasi muda tetap memiliki rasa cinta dan rasa bangga terhadap bahasa dan 

budaya daerah yang dimilikinya tanpa mengurangi rasa cinta dan rasa bangga 

terhadap Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. 

Pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah/provinsi sebagai 

pelindung dan payung bagi kebudayaan daerah seharusnya melakukan tindakan  

nyata di dalam usaha melakukan pembinaan, pengembangan, perlindungan, dan 

pemberdayaan budaya lokal. Upaya yang dapat ditempuh, antara lain: Pertama, 

pembelajaran BD  harus dikelola dengan baik agar peserta didik tertarik belajar 

BD sehingga tumbuh rasa cinta dan menghargai BD sebagai warisan budaya 

bangsa. Kedua, melakukan pengkajian-pengkajian terhadap budaya lokal sehingga 

pemerintah daerah mampu memetakan budaya lokal mana yang telah mengalami 

kepunahan dan sedang diambang kepunahan. Efek dari pengkajian itu diharapkan 

munculnya kebijakan-kebijakan yang bersifat membangun dan melestarikan 

budaya lokal, tidak terkecuali bahasa daerah. Ketiga, pemerintah daerah  

memberlakukan kebijakan tentang upaya pemertahanan eksistensi budaya lokal 

terutama bahasa dan sastra daerah. Bahasa daerah mestilah mendapat porsi yang 

layak dalam sistem pengajaran di sekolah sehingga pendidikan bahasa di sekolah 



14 
 

bukan hanya berpihak pada bahasa nasional dan bahasa asing, tetapi juga bahasa 

daerah sebagai identitas kelokalan.  

 

Penutup 

Bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia 

yang mengandung nilai-nilai luhur. Nilai-nilai budaya tersebut harus dibina, 

dipelihara, dan dilestarikan agar tetap menjadi kebanggaan dan jati diri 

masyarakat Indonesia.  

 Pada era globalisasi dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

mewarnai peradaban bangsa beserta bahasanya banyak diserap dari bangsa lain 

atau dari bahasa asing. Penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara 

lain adalah hal yang wajar, namun pendidikan karakter sebaiknya dikaji dari 

bahasa dan budaya daerah yang dimiliki oleh setiap suku bangsa. Ungkapan 

dalam bahasa daerah seyogyanyalah diberdayakan dan dijadikan sebagai media 

pembentukan karakter bangsa. Penulis yakin, apabila setiap orang tua yang masih 

setia terhadap bahasa daerahnya menjadikan bahasa daerah sebagai media 

komunikasi dan menanamkan pendidikan karakter dalam keluarga, maka anak 

bangsa akan tetap memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan 

globalisasi. 

 Akhirnya, diharapkan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah agar 

senantiasa memberikan contoh dan teladan melalui bahasa, sikap, dan perbuatan. 

Semoga generasi muda memiliki jati diri dan karakter yang tangguh dalam 

menghadapi tantangan masa depan.    
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Abstrak 
 
Bahasa menunjukan bangsa. Generasi muda, terutama pelajar harus diajarkan 
mencintai bahasa Indonesia sebagai wujud cinta bangsa dan Negara. Tujuan 
pembelaajran bahasa Indonesia selain dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir, bernalar juga dapat memperluas wawasan siswa didik kea rah 
kehidupan dan peradaban yang modern serta menumbuhkan sikap 
kebangsaan dan kesetiaan berbahasa dngan menanamkan nilai-nilai kearifan 
local maupun nasional agar tidak terkikis oleh budaya modern atau popular 
yang kurang sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia yang sedang 
membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun sumber daya 
manusia Indonesia yang berkarakter. Peran aktif guru bahasa Indonesia harus 
meng-optimalkan model pembelajaraan bahasa dan sastra Indonesia dalam 
rangka memperkuat jati diri bangsa yang bermartabat dalam memperkukuh 
NKRI 
 
Kata kunci; Optimalisasi, model pengajaraan, karakter bangsa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Pendahuluan 
Semboyan “Bahasa Menunjukkan Bangsa” dan penanaman cinta tanah air 
kepada anak bangsa harus dilakukan sedini mungkin Kita sebagai generasi 
muda penerus bangsa seharusnya bangga dan mampu melestarikan bahasa 
Indonesia di tengah-tengah era globalisasi saat ini, sehingga bahasa 
Indonesia menjadi bahasa komunikasi yang praktis dan efektif ditengah-
tengah peradaban global yang terus gencar menawarkan perubahan dan 
dinamika kehidupan. Sebagai bahasa nasional yang mempunyai kedudukan 
sebagai alat permersatu bangsa maka semakin bangga kita menggunakkan 
bahasa Indonesia maka semakin kuat pula jati diri kita sebagai warga negara 
Indonesia. Kita tidak boleh kehilangan jati diri kita sebagai suatu bangsa dan 
sebagai putra Indonesia. Selain dalam simbol bahasa dan sastra, jati diri kita 
tercermin pula pada kekayaan seni budaya, adat istiadat atau tradisi, tata 
nilai, dan juga perilaku budaya masyarakatnya. Tata nilai dan perilaku 
budaya perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai simbol yang 
mencerminkan jati diri bangsa. 
Dukungan kurikulum pendidikan nasional yang baik dan sesuai terhadap 
pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan dasar, menengah 
dan tinggi harus dilakukan secara sistemik, proporsional, dan komprehensif. 
Dengan pembelajaran bahasa Indonesia siswa akan punya pandangan yang 
positif tentang bahasa Indonesia, siswa juga lebih merasakan bahasa 
Indonesia sebagai bahasa milik bangsa dan negaranya sendiri. Peran serta 
pendidik atau guru yang berkualitas akan dapat menumbuh kembangkan rasa 
kebangsaan dengan selalu menggali terus menerus kandungan yang ada 
pada; Pancasila, Undang-Undang Dasar; Bhineka Tunggal Ika; Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai empat pilar kebangsaan di 
bumi Indonesia yang adil, makmur dan berwibawa dengan menggali potensi 
kearifan bangsa untuk menumbuhkan generasi yang kokoh, berkarakter 
kebangsaan dan lebih mandiri.  
Upaya meng-Indonesiakan generasi bangsa dimasa yang akan datang sangat 
diperlukan sosok guru bahasa Indonesia yang; (1) dapat meng-optimalisasi 
pembelajaran bahasa Indonesia dengan; keterampilan, media belajar, metode 
pendekatan, strategi pembelajaran, maupun evaluasi belajar siswa dalam 
berbahasa, (2) dapat mengembangkan seluruh aspek pendidikan seperti; 
kognitif, afektif, dan psikomotorik dan (3) punya perilaku moral yang dapat 
menjadi panutan kepada siswa didiknya.Upaya optimalisasi mutu 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia harus memperhatikan pula esensi 
dari “belajar bahasa” yang meliputi; membaca, mendengarkan, berbicara, 
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dan menulis. Fungsi pengajaran bahasa Indonesia, selain untuk 
meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, ada fungsi lainnya yaitu; 
1. Sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. 
2. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia 

dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. 
3. Sarana peningkatan pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. 
4. Sarana penyebarluasan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar sesuai dengan konteks untuk berbagai keperluan dan berbagai 
masalah. 

5. Sarana pengembangan kemampuan intelektual / penalaran (Depdiknas, 
1994). 

Prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia, dilaksanakan 
dengan mengacu pada wawasan pembelajaran yang dilandasi prinsip (1) 
humanism, (2) progresivisme, (3) rekonstruksionisme.  
1. Prinsip humanisme berisi wawasan sebagai berikut: 

a) Manusia secara fitrah memiliki bekal yang sama dalam upaya 
memahami sesuatu 

b) Prilaku manusia dilandasi motif dan minat tertentu 
c) Manusia selain memiliki kesamaan juga memiliki kekhasan 

2. Prinsip progresivisme beranggapan bahwa: 
a) Penguasaan pengetahuan dan keterampilan tidak bersifat mekanistis 

tetapi memerlukan daya kreativitas. 
b) Dalam proses belajarnya siswa seringkali dihadapkan pada masalah 

yang memerlukan pemecahan secara baru. 
3. Sedangkan prinsip rekonstruksi mengangap bahwa proses belajar 

disikapi sebagai kreativitas dalam menata serta menghubungkan 
penganalaman dan pengetahuan hingga memebentuk suatu keutuhan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Semakin bagus kualitas mengajar seorang pendidik maka semakin besar 
keberhasilan siswa dalam belajarnya. Model pembelajaran bahasa Indonesia 
harus terus-menerus diperbarui melalui kegiatan kreasi dan inovasi guru 
bahasa Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal maupun 
nasional yang sejalan dengan jati diri bangsa, yang sedang membangun 
sumberdaya manusia yang berkarakter. Dengan demikian peserta didik yang 
mempunyai sikap bangga dan setia dalam berbahasa. 
 

1.3 Tujuan  
Pendidikan menjadi prioritas pembangunan karakter bangsa yang 
menumbuhkan kemandirian bangsa dan menghasilkan sumber daya manusia 
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yang cerdas, pintar, kreatif dan jujur. Optimalisasi pengajaran bahasa 
Indonesia sebagai bahasa nasional dan penanaman cinta tanah air kepada 
anak bangsa harus dilakukan sedini mungkin agar dapat menumbuh 
kembangkan rasa kebangsaan kepada siswa didiknya yang kelak sebagai 
penerus cita-cita bangsa. 
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BAB II 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PENDEKATAN, 

METODE, STRATEGI, MODEL, DAN TEKNIK  
 

2.1 Pengajaran Bahasa Indonesia dan Fungsinya 
Pendidikan merupakan faktor dominan dalam mengembangkan karakter 
bangsa dan sebagai proses transformasi budaya satu generasi ke generasi 
yang lain serta menjadi manusia seutuhnya agar mampu menjalankan dan 
mengembangkan budaya. Salah satu fungsi dari sekolah mencakup fungsi 
sosial dimana harus mampu mensosialisasikan peserta didik, sehingga 
mereka nantinya bisa mengubah dirinya dan masyarakatnya menuju 
kehidupan yang lebih baik. Proses pembelajaran harus dipandang sebagai 
suatu stimulus atau rangsangan yang dapat menantang peserta didik untuk 
merasa terlibat atau berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran. Peranan 
guru hanyalah sebagai fasilitator dan pembimbing atau pemimpin pengajaran 
yang demokratis, sehingga diharapkan peserta didik lebih banyak melakukan 
kegiatan sendiri atau dalam bentuk kelompok memecahkan masalah atas 
bimbingan guru. 
Dalam rangka mengatasi permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia di 
sekolah perlu kesungguhan ekstra, kreatif, cerdas dan mau mengembangkan 
kemampuan mendidik dari guru bahasa dengan menjadikan suasa belajar 
yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan bersastra siswa 
didiknya, memberikan materi bahasa kepada peserta didiknya tentang sikap 
bangga dan setia dalam berbahasa. Guru tidak boleh menyerah ketika di era 
komunikasi modern seperti dewasa ini, menuntut cara berkomunikasi tulis 
dengan media yang dipakai, seperti sms, facebook, chatting, tweeter dan lain-
lain. Berbagai upaya perlu dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dengan memerhatikan esensi dari 
“belajar” berbahasa atau bersastra Indonesia. Siswa belajar bahasa Indonesia 
itu meliputi keseluruhan kompetensi berbahasa, yaitu mendengarkan, 
berbicara, membaca, dan menulis.  
Guru yang memiliki kualitas yang tinggi dalam pembelajaran, dapat 
menerapkan berbagai teori dan metode atau teknik pembelajaran yang cocok 
sehingga dapat membawa perubahan pada peningkatan proses dan hasil 
belajar siswa didik. Pengembangan jatidiri siswa melalui pendidikan 
keberwacanaan, banyak manfaatnya, di antaranya akan membantu siswa 
didik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 
hidup dan berkompetisi; memiliki nilai balik (rate of return) setelah siswa 
menyelesaikan studi; memiliki multi-fungsi dalam mengembangkan potensi 
diri. Keterampilan seorang guru yang handal sehingga, pembelajaran bahasa 
berlangsung dengan baik dan untuk mendapatkan pemahaman yang 
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komprehensif tentang strategi penerapan pembelajaran bahasa dan sastra 
Indonesia yang bermakna.  
Pada pasal 19 ayat 3 PP 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa setiap satuan 
pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 
pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 
pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan 
efisien.  
Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, penutup. 
Dalam kegiatan pendahuluan guru melakukan kegiatan: 
1. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran; 
2. Mengajukan pertanyaa-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 
3. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai; 
4. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

dengan silabus. 
Pada pembelajaran bahasa Indonesia adalah merancang dan melaksanakan 
pembelajaran dengan mendasarkan pada prinsip pembelajaran aktif, inovatif, 
kreatif, efektif, menyenangkan, gembira dan bermakna. Adapun kegiatan inti 
dilaksanakan dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan 
karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang meliputi proses 
eksplorasi, elaborasi, konfirmasi dan penutu, sebagai berikut penjelasanya; 
1. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
a) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 
prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

b) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 
pembelajaran, dan sumber belajar lain; 

c) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 
peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

d) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran; dan 

e) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 
studio, atau lapangan. 

2. Elaborasi 
Dalarn kegiatan elaborasi, guru: 
a) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 
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b) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 
lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 
tertulis; 

c) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

d) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif; 

e) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar 

f) rnenfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 
balk lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

g) memfasilitasi peserta didik untuk presentasi; kerja individual maupun 
kelompok; 

h) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival 
produk yang dihasilkan 

i) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 
menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

3. Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
a) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 
b) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber, 
c) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 
d) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 
 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 
 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi; 
 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 
 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif.  
4. Kegiatan penutup  

Dalam kegiatan penutup, guru: 
1) bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/ simpulan pelajaran; 
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2) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran; 

4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 
remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan 
tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil 
belajar peserta didik; 

5) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
Penerapan sikap keprofesionalime guru dapat diketahui dari bagaimana 
seorang guru tersebut mampu menerapkan metode pembelajaran yang 
merupakan cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan 
memberi latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu yaitu proses 
pembelajaran yang efektif dan efisien. Seorang guru kadang-kadang merasa 
kaku dalam mempergunakan satu atau dua metode, dan menterjemahkan 
metode itu secara sempit dan menerapkan metode di kelas dengan metode 
yang pernah ia baca.  
Metode pembelajaran merupakan cara untuk menyampaikan, menyajikan, 
memberi latihan, dan memberi contoh pelajaran kepada siswa. Dengan 
demikian metode dapat dikembangkan dari pengalaman, seseorang guru 
yang  berpengalaman dia dapat menyuguhkan materi kepada siswa, dan 
siswa mudah menyerapkan materi yang disampaikan oleh seorang guru 
secara sempurna dengan memepergunakan metode yang dikembangkan 
dengan dasar pengalamannya, metode-metode dapat dipergunakan secara 
variatif, dalam arti kata tidak monoton dalam satu metode. Tujuan 
pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir 
pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. Sasaran tersebut 
dapat terwujud dengan menggunakan metode-metode pembelajaran. Jumlah 
siswa sangat menentukan efektif atau tidaknya proses pembelajaran di kelas. 
Di bawah ini digambarkan sinkronisasi antara metode dengan kemampuan 
yang akan dicapai berdasarkan indikator yang telah dirancang atau disepakati 
oleh guru atau guru bersama siswa. Untuk mendapatkan gambaran kepada 
guru, pelatih dan instruktur untuk memilih metode apa yang paling tepat 
dengan mempertimbangkan jumlah siswa, alat, fasilitas, biaya, dan waktu. 
 
No. METODE KEMAMPUAN YANG AKAN DICAPAI 

BERDASARKAN INDIKATOR 
1. Ceramah  Menjelaskan konsep/prinsip/prosedur. 
2. Demonstrasi  Menjelaskan suatu ketrampilan 

berdasarkan standart prosedur tertentu. 
3. Tanya jawab  Mendapatkan umpan 
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balik/partisipasi/menganalisis 
4. Penampilan  Melakukan suatu ketrampilan. 
5. Diskusi  Menganalisis/memecahkan masalah. 
6. Studi Mandiri  Menjelaskan/menerapkan/menganalisis/

mensintesis/ 
 Mengevaluasi/melakukan sesuatu baik 

yang bersifat kognitif maupun 
psikomotor 

7. Kegiatan pembelajaran
terprogram 

 Menjelaskan konsep/prinsip/prosedur 

8. Latihan bersama teman  Melakukan sesuatu ketrampilan 
9. Simulasi  Menjelaskan/menerapkan/menganalisais 

suatu konsep dan prinsip. 
10. Pemecahan masalah  Menjelaskan/menerapkan/menganalisis 

konsep/prosedur/prinsip tertentu 
11. Studi kasus  Menganalis dan memecahkan masalah. 
12. Insiden  Menganalis dan memecahkan masalah 
13. Praktikum  Melakukan sesuatu ketrampilan. 
14. Proyek  Melakukan sesuatu/menyusun laporan 

suatu kegiatan. 
15. Bermain peran  Menerapkan suatu konsep/prinsip 
16. Seminar  Menganalisis/memecahkan masalah 
17. Simposium  Menganalisis masalah 
18. Tutorial  Menjelaskan/menerapkan/menganalisis 

konsep/prosedur/prinsip tertentu 
19. Deduksi  Menjelaskan/menerapkan/menganalisis 

konsep/prosedur/prinsip tertentu 
20. Induksi  Mensintesis suatu konsep 
21. Computer assisted

learning 
 Menjelaskan/menerapkan/menganalisis/

mensintesis/ 
 Mengevaluasi 

  
Guru profesional harus memiliki empat kompetisi, yaitu kompetisi 
pedagogis, kognitif, personaliti dan sosial Oleh karena itu, selain terampil 
mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan bijak dan dapat 
bersosialisasi dengan baik. Profesi guru dan dosen merupakan bidang 
pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional.  
Kondisi kerja pada dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki titik lemah 
pada hal-hal berikut; (1) kualifikasi dan latar belakang tidak sesuai dengan 
bidang tugas, banyak diantara guru mengajarkan mata pelajaran yang tidak 
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sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang 
dimilikinya, (2) tidak memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan 
bidang tugas. (3) Sekarang terdapat program sertifikasi, namun program 
tersebut tidak memberikan peluang kepada seluruh guru. Sertifikasi hanya 
dapat diikuti oleh guru-guru yang ditunjuk kepala sekolah yang akhirnya 
akan berpotensi subyektif, (4) kurangnya kesempatan untuk mengembangkan 
profesi secara berkelanjutan. Dasar profesionalisme adalah kompetensi, 
sementara itu, pengembangan kompetensi mutlak harus berkelanjutan, 
caranya tiada lain dengan pelatihan, (2) pembinaan perilaku kerja 
 
2.1.1 Pendekatan  

Pendekatan adalah suatiu kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu 
bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya 
dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. 
a) Pendekatan komunikatif  

Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan 
pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi 
(Syafi’ie, 1993: 17, Hymes dalam Brumfit, 1987: 2, dan Djiwandono, 
1996: 13). Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan 
siswa mengimplementasikan fungsi bahasa (untuk berkomunikasi) 
dalam pembelajaran. Berdasarkan prinsip pendekatan komunikatf, 
pengajaran menulis harus diarahkan pada penggunaan bahasa dalam 
kehidupan sehari-hari. Misalnya pembelajaran menulis surat. 

b) Pendekatan Integratif  
Pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Para siswa dituntut 
untuk terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, membaca, 
berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut 
harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran 
dengan fokus satu keterampilan. Misalnya, para siswa sedang belajar 
keterampilan menulis maka ketiga keterampilan yang lainnya harus 
dilatihkan juga, tetapi kegiatan tersebut tetap difokuskan untuk 
mencapai peningkatan kualitas menulis. 

c) Pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif 
Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar 
mengajar yang melibatkan siswa. Artinya, siswa secara aktif terlibat 
dalam proses pengajaran. 

d) Pendekatan Belajar Kooperatif 
Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan 
siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil.  Siswa bekerja sama dan 
saling membantu dalam menyelesaikan tugas. 

e) Pendekatan Tujuan 
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Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap 
kegiatan belajar mengajar, yang harus dipikirkan dan ditetapkan 
terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan 
memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu dapat ditentukan 
metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang 
bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat 
dicapai. 

f) Pendekatan Struktural  
Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam 
pembelajaran bahasa, yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap 
bahasa sebagai seperangkat kaidah. Atas dasar anggapan tersebut 
timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus diutamakan 
penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Dalam hal ini 
pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata 
menjadi sangat penting, jelas, bahwa aspek kognitif bahasa 
diutamakan. Dengan pendekatan struktural siswa akan menjadi cermat 
dalam menyusun kalimat, karena mereka memahami kaidah-
kaidahnya.  

g) Pendekatan Kontekstual 
Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning/ CTL) 
merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 
materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan 
mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 
dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai 
anggota keluarga dan masyarakat.Pendekatan ini mempunyai konsep, 
guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran 
di kelas. Misalnya peristiwa kebakaran di Pasar Juwana dapat 
dijadikan bahan atau materi menulis artikel. 
 

2.1.2.   Metode 
Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara 
yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Terdapat 
metode-metode pembelajaran dari metode yang berpusat pada guru 
(ekspositori), seperti ceramah, tanya jawab, demonstrasi, sampai dengan 
metode yang berpusat pada siswa (discovery/ inquiry), seperti 
eksperimen. 

1. Metode ceramah merupakan penuturan secara lisan oleh guru 
terhadap kelas. 

2. Metode tanya jawab merupakan metode mengajar dimana guru 
menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. 
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3. Metode diskusi, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 
jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk 
memecahkan suatu masalah. 

4. Metode kerja kelompok, dengan metode ini siswa dalam suatu 
kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas 
kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

5. Metode demonstrasi dan eksperimen, dengan demonstrasi guru 
atau narasumber atau siswa mengadakan suatu percobaan. 

6. Metode sosiodrama dan bermain peran merupakan metode 
mengajar dengan   cara mendramatisasikan masalah-masalah 
hubungan sosial. Merupakan suatu cara penguasaan bahan-bahan 
pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. 
Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan 
memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. 

7. Metode pemberian tugas belajar dan resitasi, dengan metode 
ini guru memberikan tugas, siswa mempelajari kemudian 
melaporkan hasilnya. 

8. Metode karyawisata, merupakan suatu metode mengajar di mana 
guru mengajak siswa ke suatu objek tertentu dalam kaitannya 
dengan mata pelajaran di sekolah. 

9. Drill atau pemberian latihan merupakan cara mengajar dengan 
memberikan latihan-latihan terhadap apa yang dipelajari. 

10. Metode debat, merupakan salah satu metode pembelajaran yang 
sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. 
Materi ajar dipilih dan disusun menjadi paket pro dan kontra.  

11. Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving) adalah 
penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan 
melatih siswa menghadapi berbagai masalah baik itu masalah 
pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk 
dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Memusatkan pada 
masalah kehidupannya yang bermakna bagi siswa, peran guru 
menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi 
penyelidikan dan dialog. 

12. Cooperative Script, adalah metode belajar dimana siswa bekerja 
berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari 
materi yang dipelajari. 

13. Picture and Picture adalah suatu metode belajar yang 
menggunakan gambar dan dipasangkan/ diurutkan menjadi urutan 
logis. 

14. Metode Jigsaw, dalam metode ini guru membagi satuan informasi 
yang besar menjadi komponen-komponen lebih kecil. Selanjutnya 
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guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif yang 
terdiri dari empat orang siswa sehingga setiap anggota 
bertanggungjawab terhadap penguasaan setiap komponen/ 
subtopik yang ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya.  

Selain metode-metode di atas, dikemukakan juga metode 
pembelajaran bahasa yang lainnya, yaitu: 
a) Metode langsung 

Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk 
mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural 
dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan 
dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Di dalam metode 
langsung terdapat 5 fase yaitu demonstrasi, pembimbingan, 
pengecekan, dan pelatihan. Di dalam metode ini terdapat teknik 
dalam pembelajaran menulis yaitu teknik gambar atau menulis 
langsung. 

b) Metode Komunikatif 
Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup 
semua keterampilan berbahasa. Metode komunikatif dapat 
dilakukan dengan teknik menulis dialog. Siswa menulis dialog 
tentang yang mereka lakukan dalam sebuah aktivitas. Kegiatan 
ini dapat dilaksanakan perseorangan maupun kelompok 

c) Metode Integratif 
Integratif berarti menyatukan beberap aspek ke dalam satu proses. 
Integratif terbagi menjadi interbidang studi dan antarbidang studi. 
Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi 
diintegrasikan. Misalnya, menyimak diintegrasikan dengan 
berbicara dan menulis. Metode inregratif dapat dilaksanakan 
dalam pembelajaran mambaca dengan memberi catatan bacaan. 
Siswa dapat membuat catatan yang diangap penting atau kalimat 
kunci sebuah bacaan. Dalam melakukan kegiatan membaca 
sekaligus siswa menulis. 

d) Metode Tematik 
Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran 
diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit 
pertemuan. Yang perlu dipahami adalah tema bukanlah tujuan 
tetapi alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
Tema tersebut harus diolah dan disajikan secara kontekstualitas, 
kontemporer, kongkret, dan konseptual. Tema yang telah 
ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan 
lingkungan siswa. Semua siswa dapat mengikuti proses 
pembelajaran dengan logika yang dipunyainya. Siswa berangkat 
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dari konsep ke analisis atau dari analisis ke konsep kebahasaan, 
penggunaan, dan pemahaman. 

e) Metode Konstruktivitas 
Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu 
menemukan. Artinya, meskipun guru menyampaikan sesuatu 
kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak 
atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam 
pemahaman mereka. Metode konstruktivistik didasarkan pada 
teori belajar kognitif yang menekankan pada pembelajaran 
kooperatif, pembelajaran generatif strategi bertanya, inkuiri, atau 
menemukan dan keterampilan metakognitif lainnya (belajar 
bagaimana seharusnya belajar). 

f) Metode Kontekstual 
Pembelajaran kontekstual adalah konsepsi pembelajaran yang 
membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi 
dunia nyata dan pembelajaran yang memotivasi siswa agar 
menghubungkan pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan 
sehari-hari. Adapun metode ini dapat diterapkan dalam salah satu 
pembelajaran menulis deskripsi. Siswa dapat belajar dalam situasi 
dunia nyata. 
tercapai. 

 
2.1.3. Strategi 

Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia berisi segala sesuatu yang dapat 
digunakan dalam menyusun rencana pembelajaran bahasa Indonesia 
secara cermat yang mengacu pada tujuan pembelajaran. 
Agar pembelajaran berbahasa memperoleh hasil yang baik, strategi 
pembelajaran yang digunakan guru harus memenuhi kriteria berikut; 
a) Relevan dengan tujuan pembelajaran  
b) Menantang dan merangsang siswa untuk belajar  
c) Mengembangkan kreativitas siswa secara individual ataupun 

kelompok.  
d) Memudahkan siswa memahami materi pelajaran  
e) Mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan.  
f) Mudah diterapkan dan tidak menuntut disediakannya peralatan yang 

rumit.  
g) Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan.  

 
2.1.4. Model 
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Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari 
awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas dengan 
mencoba beberapa model Pembelajaran Yang Efektif antara lain : 
1. Cooperatif Script (Dansere Cs..1985) 

Metode belajar di mana siswa bekerja kelompok (4 orang) bergantian 
secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang 
dipelajari. 
Langkah-langkah :  

a. Guru membagi siswa dalam kelompok 
b. Guru memberikan wacana/ materi kepada siswa untuk dibaca 

dan membuat ringkasan. 
c. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan 

sebagai pendengar. 
d. Pembicara membacakan ringkasannya.  
e. Sementara pendengar: 

 menyimak/mengoreksi/menunjukkan ide-ide pokok yang 
kurang lengkap. 

 membantu/mengingat/menghafal ide-ide pokok dengan 
menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi 
lainnya. 

f. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi 
pendengar, dan sebaliknya,serta lakukan seperti di atas. 

g. Kesimpulan siswa bersama-sama dengan guru. 
h. Penutup  

2. Student Teams - Achievment Divisions (STAD)  
Tim siswa kelompok prestasi (Slavin 1995,  
Langkah-langkah: 

a. Membentuk kelompok yang anggotanya terdiri dari 4 orang 
secara heterogen (campuran menurut prestasi, jenis kelamin) 

b. Guru menyajikan pelajaran 
c. Guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan 

oleh anggota kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti 
dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua 
anggota dalam kelompok itu mengerti. 

d. Guru memberikan kuis/ pertanyaan kepada seluruh siswa. 
Pada saat menjawab tidak boleh saling membantu 

e. Memberi evaluasi 
f. Kesimpulan  

3. Numbereded Heads Together (Kepala bernomor)-Spencer 
Kagan,1992 
Langkah-langkah: 
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a. Siswa dibagi dalam kelompok,setiap siswa dalam setiap 
kelompok mendapat nomor 

b. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok 
mengerjakannya. 

c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar,dan 
memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya/ 
mengetahui jawabannya. 

d. Guru memanggil salah satu nomor siswa, dengan nomor yang 
dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka. 

e. Tanggapan dari teman yang lain kemudian guru menunjuk 
nomor yang lain 

f. Kesimpulan 
4. Problem Based introduction (Pembelajaran berdasarkan Masalah). 

Langkah-langkah; 
a) Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan 

menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan. 
Memotivasi siswa untuk terlibat aktivitas pemecahan masalah 
yang dipilih. 

b) Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan 
tugas belajar yang berhubungan dengan masalah 
tersebut..(menetapkan topik,tugas,jadwal)  

c) Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 
sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 
masalah. 

d) Guru membantu siswadalam merencanakan menyiapkan karya 
yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas 
dengan temannya. 

e) Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap eksperimen mereka dan proses-proses yang mereka 
gunakan. 

5. Demonstration  
Langkah-langkah: 

a) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 
b) b.Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan 

disampaikan 
c) Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan  
d) Menunjuk salah seorang siswa untuk mendemonstrasikan sesuai 

skenario yang telah disiapkan  
e) Seluruh siswa memperhatikan demonstrasi dan menganalisanya  
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f) Tiap siswa mengemukakan hasil analisanya dan juga pengalaman 
siswa  
didemonstrasikan. 

g) g.Guru membuat kesimpulan 
6. Word Square Media: Soal dalam bentuk teka-teki. 

Langkah-langkah: 
a) Guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai  
b) Guru membagi lembaran kegiatan sesuai contoh 
c) Siswa menjawab soal (mengisi kotak-kotak tersebut dengan huruf-

huruf sesuai pertanyaan )  
d) Berikan poin setiap jawaban dalam kotak. 

7. Explisit intruction Pengajaran langsung (Resenshina&Stevens,1986)  
Pembelajaran langsung khusus dirancang untuk mengembangkan 
belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan 
deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi 
selangkah. 
Langkah – langkah: 
a) Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa  
b) Mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan  
c) Membimbing pelatihan  
d) Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik 
e) Memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan  

8. Complete Sentence  
Media: Siapkan blanko isian berupa paragraf yang kalimatnya belum 
lengkap. 
Langkah – langkah: 
a) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 
b) Guru menyampaikan materi secukupnya atau siswa disuruh 

membacakan buku atau model dengan waktu secukupnya 
c) Guru membentuk kelompok 2 atau 4 orang secara heterogen 
d) Guru membagikan lembar kerja berupa pargraf yang kalimatnya 

belum lengkap  
e) Siswa berdiskusi untuk melengkapi kalimat dengan kunci 

jawaban yang tersedia. 
f) Siswa berdiskusi secara kelompok  
g) Setelah jawaban didiskusikan,jawaban yangsalah diperbaiki. Tiap 

peserta membaca sampai mengerti 
h) Kesimpulan 

9. Artikulasi  
Langkah – langkah  
a) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai  
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b) Guru menyajikn materi sebagaimana biasa  
c) Untuk mengetahui daya serap siswa,dibentuk kelompok 

berpasangan dua 
d) Menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan 

materi yang baru diterima dari guru dan pasangannyamendengar 
sambil membuat catatan kecil kemudian berganti peran. Begitu 
juga kelompok lainnya. 

e) Menugaskan siswa secara bergiliran/ diacak menyampaikan hasil 
wawancara dengan teman pasangannya sampai sebagian siswa 
sudah menyampaikan hasil wawancaranya. 

f) Guru mengulang/ menjelaskan kembali materi yang sekiranya 
belum dipahami siswa 

g) Kesimpulan/ penutup 
10. Student Fasilitator and Explaining ,Siswa mempersentasikan ide/ 

pendapat pada rekan peserta lainnya. 
Langkah – langkah: 
a) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai  
b) Guru mendemonstrasikan/ menyajikan materi 
c) Memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa 

lainnya. Misalnya melalui bagan/ peta konsep. 
d) Guru menyimpulan ide/ pendapat dan siswa 
e) Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu. 
f) Penutup 

 
2.1.4.  Teknik 

Teknik pembelajaran adalah cara kongkret yang dipakai saat proses 
pembelajaran berlangsung. 
1. Teknik Umum 

Teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua 
bidang studi. Contohnya antara lain: 
a) teknik ceramah, merupakan penuturan secara lisan oleh guru 

terhadap kelas. 
b) teknik tanya jawab, merupakan metode mengajar dimana guru 

menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual 
c) teknik diskusi, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk 
memecahkan suatu masalah 

d) teknik ramu pendapat 
e) teknik pemberian tugas, dengan metode ini guru memberikan 

tugas, siswa mempelajari kemudian melaporkan hasilnya 
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f) teknik latihan, merupakan cara mengajar dengan memberikan 
latihan-latihan terhadap apa yang dipelajari. 

g) teknik inquiri, siswa diberi kesempatan untuk meneliti suatu 
masalah sehingga dapat menemukan cara pemecahannya. 

h) teknik demonstrasi 
i) teknik simulasi 

2. Teknik Khusus 
Teknik khusus adalah cara mengajarkan (menyajikan atau 
memantapkan) bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Berikut 
ini beberapa teknik pembelajaran menulis: 
a) teknik mengarang gambar 
b) teknik meringkas 
c) teknik menyadur 
d) teknik melanjutkan karangan 
e) teknik mendeskripsikan objek 

 
2.2. Standar Kompetensi dalam pelajaran Bahasa Indonesia 
 

2.2.1 Standar Kompetensi Menyimak 
Kompetensi menyimak dalam pelajaran Bahasa Indonesia diases 
melalui instrumen yang dapat mengukur kemampuan siswa 
mendengarkan tuturan lisan, baik disampaikan melalui tuturan 
langsung maupun dalam bentuk rekaman. Kemampuan yang diukur di 
antaranya kemampuan menemukan suatu hal dari tuturan lisan yang 
didengarkan.Kemampuan lain yang diukur, misalnya kemampuan 
siswa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan tuturan lisan 
yang didengarkan. Dengan demikian, asesmen kompetensi menyimak 
harus melibatkan siswa menggunakan indra pendengaran, kemudian 
dapat diukur melalui kemampuan lisan (menjawab) atau tulisan 
(menuliskan) sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan siswa dalam 
mendengarkan. Oleh karena itu, asesmen kompetensi menyimak 
diarahkan pada aktivitas nyata dalam menyimak atau mendengarkan 
tuturan lisan. 

 
2.2.2 Standar Kompetensi Berbicara 

Kompetensi berbicara diases melalui instrumen yang dapat mengukur 
kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa secara lisan. 
Kemampuan yang ingin diketahui dari kompetensi ini adalah 
kemampuan siswa mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui 
kegiatan berbicara. Dalam mengases kemampuan berbicara, seorang 
guru dapat mengetahui kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa, 
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misalnya pilihan kata (diksi), kalimat efektif, kalimat yang jelas, 
bahasa yang santun, bahasa yang baik dan benar, bahasa yang lugas, 
etika berwawancara, dan prinsip diskusi. 
Kemampuan lain dalam berbicara yang diases di antaranya kemampuan 
menggunakan artikulasi yang tepat, intonasi yang jelas, menggunakan 
gerak-gerik dan mimik sesuai dengan watak tokoh, dan lafal, dan 
ekspresi yang tepat. Dengan demikian asesmen kompetensi berbicara 
dimaksudkan mengukur kemampuan siswa dalam menggunakan 
bahasa dan parabahasa dalam berkomunikasi. 

 
2.2.3  Standar Kompetensi Membaca 

Kompetensi membaca diases melalui instrumen yang dapat mengukur 
kemampuan siswa dalam memahami berbagai ragam teks (bacaan) 
tertulis yang diungkapkan melalui lisan atau tulisan. Kemampuan yang 
diukur meliputi kemampuan siswa dalam memahami, mengidentifikasi, 
menganalisis, menemukan, menyimpulkan, membedakan, dan 
sebagainya dari bacaan yang dibaca baik berupa teks nonfiksi maupun 
fiksi. Kemampuan membaca yang diukur adalah membaca cepat, 
membaca dalam hati, membaca ekstensif, membaca intensif, dan 
membaca nyaring, membaca memindai, membaca indah, dan 
sebagainya.Selain itu, mengukur pula kemampuan siswa dalam 
membaca dan membacakan teks dengan intonasi yang tepat serta 
artikulasi dan volume suara yang jelas. Kemampuan siswa yang diukur 
dalam bidang kebahasaan adalah pemahaman terhadap bentuk-bentuk 
kata serta penguasaan terhadap makna kata. Dalam hal membacakan 
puisi, kemampuan yang diukur itu selain lafal, nada, tekanan, dan 
intonasi yang tepat, juga diukur kemampuan memahami, menganalisis, 
menemukan, dan sebagainya dari puisi yang dibacakan. Berdasarkan 
hal ini, maka kemampuan yang diukur itu kemampuan merefleksikan 
bacaan, baik untuk kepentingan dirinya maupun orang lain berdasarkan 
suatu teks yang dibaca. 

 
2.2.4  Standar Kompetensi Menulis 

Kompetensi menulis diases melalui instrumen yang dapat mengukur 
kemampuan siswa dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan secara 
tertulis. Dalam mengases kemampuan menulis, seorang guru dapat 
mengetahui kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa, misalnya 
menuliskan pilihan kata (diksi), kalimat efektif, kalimat bervariasi, 
kalimat langsung dan tak langsung, bahasa yang baku, bahasa yang 
baik dan benar, bahasa yang efektif, bahasa yang singkat, padat, jelas, 
bahasa yang santun dan sebagainya.Selain itu, kemampuan yang diukur 
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dari siswa adalah kemampuan memahami bacaan dan bentuk-bentuk 
sastra yang diungkapkan secara tertulis. Ungkapan tertulis ini dapat 
dilakukan siswa jika memahami bentuk-bentuk paragraf naratif, 
ekspositif, argumentatif, deskriptif, persuasif, surat dinas, karya tulis 
ilmiah, teks pidato, puisi, pantun, cerpen, resensi, dan sebagainya. 
Pemahaman terhadap bentuk bacaan itu serta penguasaan unsur bahasa 
dapat berwujud kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan 
secara tertulis. Dengan demikian, dalam mengukur kemampuan 
menulis perlu mencermati aspek-aspek tersebut. 
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BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
3.1 Kesimpulan 

Memperkenalkan bahasa Indonesia kepada generasi muda saat ini sangat 
penting untuk memupuk rasa nasionalisme sejak dini, misalkan dengan 
memperbanyak praktek mengarang dan memperkenalkan sastra 
Indonesia seperti; puisi, pantun, gurindam  dan lainnya. Bahasa Indonesia 
sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sering 
berkiblat dan menyerap istilah asing yang tidak diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia. Padahal bahasa indonesia itu merupakan warisan kita 
sebagai bangsa Indonesia dan kita harus melestarikannya dan juga harus 
bangga karena mempunyai bahasa yang mencerinkan jati diri kita 
sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan menjadi sarana yang paling efektif 
untuk membentuk karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya. 
Reorientasi pendidikan dengan mendorong peran pemerintah lebih 
optimal serta revitalisasi pendidik merupakan langkah awal yang harus 
ditempuh untuk menjadikan pendidikan sebagai motor perbaikan dan 
pembentukan karakter bangsa. Pendekatan pembelajaran adalah salah 
satu faktor yang menentukan suksesnya penerapan strategi pembelajaran. 
Maka sudah selayaknya revitalisasi penggunaan bahasa Indonesia 
melalui program pembelajaran di sekolah. Pengembangan fungsi bahasa 
Indonesia sebagai bahasa standar dalam ragam kegiatan ilmiah 
merupakan hal yang patut diperhatikan pembinaannya, karena sacara 
ideologis, fungsi bahasa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam 
UUD’45 khususnya berkaitan dengan fungsinya sebagai penanda 
identitas nasional belum sepenuhnya diimplementasikan dalam 
kehidupan sosial dan kultural.  

  
3.2 Saran 

Prioritas pembangunan karakter bangsa yang menumbuhkan kemandirian 
bangsa dan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, pintar, 
kreatif dan jujur. Optimalisasi pengajaran bahasa Indonesia sebagai 
bahasa nasional dan penanaman cinta tanah air kepada anak bangsa harus 
dilakukan sedini mungkin agar dapat menumbuh kembangkan rasa 
kebangsaan kepada siswa didiknya yang kelak sebagai penerus cita-cita 
bangsa.Para guru hendaknya selalu berupaya untuk meningkatan kualitas 
diri agar bisa menjadi guru yang profesional. Guru teladan harus bisa 
memberi contoh yang baik kepada anak didik dan harus bisa menguasai 
ilmu pengetahuan agar bisa mengantarkan anak didik menuju kesuksesan 
dan bisa menjadi penunjang keberhasilan pendidikan.  
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Universitas Jember) 
 

 
ABSTRAK 

 
Kata kunci: bahasa, jati diri, martabat 

 Pemakai dan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar diatur 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. 
Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur pemakai dan pemakaian 
bahasa Indonesia, pengguna bahasa Indonesia banyak melanggar pemakaian 
bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai konteks komunikasi. 
Peristiwa komunikasi seperti berbicara dalam sidang, dialog khusus, debat, 
wawancara, diskusi; menulis dalam facebook, spanduk, slogan, iklan; 
membaca buku pelajaran, koran, majalah; mendengarkan perkataan-
perkataan dalam radio, televisi, pertanyaan dan jawaban tilpun seseorang, 
diketahui pilihan kata dan kalimat yang diekspresikan kurang  layak untuk 
diungkapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia 
yang demikian dinilai dapat merendahkan jati diri dan martabat sesama 
bangsa. Bagaimanakah berbahasa Indonesia yang dapat menjunjung tinggi 
jati diri dan martabat bangsa? Berbahasa Indonesia yang tepat dengan 
kebutuhan konteks komunikasi. Pemakaian bahasa Indonesia dikatakan tepat 
dengan kebutuhan konteks komunikasi, jika pengguna bahasa mampu 
mengenal benar pemakai bahasa, kesantunan pemakaian bahasa, dan budaya 
pemakaiannya.           

       
0. Pengantar  

Dalam pergaulan sehari-hari kehidupan bangsa Indonesia 
menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia 
sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah lama 
dipakai oleh bangsa Indonesia, tepatnya saat sebelum bahasa Indonesia 
diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, bahasa 
Indonesia telah dipakai sebagai alat komunikasi. Terhitung sejak bahasa 
Indonesia diikrarkan pada Sumpah Pemuda hingga kini (tahun 2013), 
pengguna bahasa Indonesia lama-kelamaan tidak semakin baik dan benar, 
tetapi semakin tidak baik dan tidak benar. Tidak perlu ada hal yang 
disembunyi-sembunyikan ketika pembaca yang budiman membaca isi 
kalimat yang berbunyi, “Ketika melihat anak-anak didik kita menjengkelkan 
dan melelahkan, maka hadirkanlah gambaran bahwa satu diantara mereka 
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kelak akan menarik tangan kita menuju surga”, jika tidak berhati-hati 
menyikapi isi kalimat ini akan terjerumus kepada pemahaman maksud isi 
kalimat yang benar, sikap/perilaku yang perlu dicontoh, dan dapat 
dibudayakan serta dilestarikan menjadi karakter bangsa yang bermartabat.  

Bentuk dan isi kalimat di atas jika dianalisis, isinya luar biasa dan 
sangat bermakna. Apakah pengaruh isi kalimat ini terhadap pihak lain? Isi 
kalimat tersebut kesannya tidaklah merugikan, tetapi menguntungkan, karena 
mempunyai anak yang menjengkelkan dan melelahkan kelak akan menarik 
tangan para guru/orangtua menuju surga.  Isi kalimat di atas jika dianalisis 
secara cermat dan tepat, sesungguhnya isinya menyesatkan pihak lain.  
Dikatakan demikian, karena isi kalimat seperti ini jika dilestarikan apalagi 
sampai membudaya, maka image pembaca akan aksi isi kalimat tadi 
menimbulkan reaksi demikian , “Wah enaknya di sekolah anak-anak didik 
kita dikondisikan dan dibudayakan suka menjengkelkan dan melelahkan 
guru, agar anak didik kita, kelak setelah kita meninggal, dapat menarik 
tangan kita dan para orangtua/wali siswa menuju surga”. Sekarang mari 
dipertanyakan, “Dalam kitab suci Al Qur’an agama Islam yang mana Allah 
SWT berfirman dalam kitab suci-NYA yang berbunyi, ”Ketika melihat anak-
anak didik kita menjengkelkan dan melelahkan, maka hadirkanlah gambaran 
bahwa satu diantara mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga”. 
Sepengetahuan penulis anak yang dapat menarik tangan guru/orangtua ke 
surga adalah anak yang sholeh, bukan anak yang  menjengkelkan dan 
melelahkan guru/orangtua. 

Sesungguhnya banyak contoh bentuk dan isi kalimat yang samar-
samar seperti dipaparkan di atas digunakan dalam komunikasi secara lisan 
dan tulisan oleh pengguna bahasa Indonesia. Tetapi, sampai detik ini tidak 
seorang pun pakar bahasa berani berkomentar apa-apa. Cobalah diperhatikan 
dan didengarkan pemakaian bahasa Indonesia yang digunakan oleh pengguna 
bahasa Indonesia di TVOne dalam acara Indonesia Loyal Club yang dipimpin 
oleh bang Karni Ilyas. Para pengguna bahasa Indonesia di acara ini benar-
benar tidak mencerminkan bangsa yang berbudaya ’bermartabat’. Pembaca 
yang budiman coba cermati contoh kalimat yang berbunyi, ”Para personal di 
partai kami ini tidak ada yang menyelewengkan dana, apalagi korupsi. 
Orang-orang yang berada di partai kami, semuanya tahu dosa. Dikatakan 
demikian, karena kami selalu mengingat kepada visi dan misi partai kami ini 
menjalankan tugas suci. Ini amanah lho bung, bukan main-mainan”.  Tentu 
pembaca yang budiman memahami isinya, bahwa antara yang dikatakan 
dengan perbuatan yang dilakukan oleh penulis/pembicara tidak sesuai 
kenyataan.  

Sehubungan dengan berbagai kasus pemakaian bahasa Indonesia yang 
semakin lama semakin tidak menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia, 
penulis mengajak para pembaca yang budiman menemukan dan menentukan 
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solusi terbaik apa yang perlu dilakukan dan aturan yang mana yang perlu 
ditaati, agar pengguna bahasa Indonesia saling menghormati antar suku yang 
berbeda latar belakang ras, agama, bahasa daerah, dan berjauhan letak 
geografisnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2009 telah diatur tata tertib pemakaian bahasa Indonesia secara jelas, namun 
ada  sisi-sisi tertentu yang sampai saat ini oleh pemerintah dan lembaga 
bahasa belum diatur kebijakannya, salah satunya bagaimanakah tindakan 
yang harus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga bahasa bagi pengguna 
bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia merendahkan jati diri 
dan martabat pihak lain yang sebangsa. Di bawah ini penulis beri contoh 
tulisan yang dimuat facebook, berbunyi sebagai berikut. 

 
• MH2  : Nah yang mengawasi, yang melakukan pemeriksaannya. 
• S3  : Saya tidak mengawasi keuangan majelis. 
• MH2  : Pertanyaan saya siapa? Kan bukan saudara. 
• S3  : Bu Yulianis. 
• MH2 : Loh yang mengawasi? Seriuslah dulu jawabnya jangan 

cengengesan. 
• S3      : Betul majelis  

 
Konteks tuturan : 
 Peristiwa tutur ini terjadi antara majelis hakim kedua (MH2) dengan 

saksi ketiga (S3). Tuturan S3 dinilai oleh MH2 memberikan keterangan yang 
membingungkan. Awalnya MH2 bertanya kepada S3, “Nah yang mengawasi, 
yang melakukan pemeriksaannya?” S3 memberikan keterangan kepada 
MH2, “Saya tidak mengawasi keuangan majelis”. Kemudian MH2 bertanya 
lagi kepada S3, “Pertanyaan saya siapa? Kan bukan saudara”. Saat bertutur 
MH2 menggunakan nada suara yang tinggi, lantang, dan menunjukkan raut 
wajah yang kesal/marah. S3 menjawab, “Bu Yulianis”. S3 dinilai MH2 
memberikan keterangan terkesan tidak serius saat menjawab pertanyaan 
dari MH2. Pertanyaan MH2 selanjutnya, “Loh yang mengawasi? Seriuslah 
dulu jawabnya jangan cengengesan. Jawab S3, “Betul majelis.”  

 
Majelis merupakan kata sapaan bagi sebutan orang terhormat dalam 

sidang, sedangkan cengengesan merupakan kata yang bermaksud 
mencemooh orang yang dinilai lebih rendah jati diri dan martabatnya dalam 
sidang. Kata cengengesan digunakan saat situasi sidang dinilai melanggar 
etika kesantunan berbahasa. Karena, pemakaian kata ini, baik digunakan 
dalam situasi formal maupun tidak formal, dapat menyinggung perasaan 
orang yang diajak bicara. Saat ini penggunaan kata yang kurang/tidak santun 
dalam peristiwa komunikasi sering muncul, dan terlihat semakin lama 
semakin membudaya. Contoh ketika sidang DPR/MPR berlangsung, peserta 
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sidang yang berbeda pendapat sering didengar dan diketahui saling 
melontarkan pendapat dengan menggunakan pilihan kata yang kurang/tidak 
santun. Ketidaksantunan pilihan kata yang digunakan dalam peristiwa 
komunikasi menjadi salah satu sebab menurunnya jati diri dan martabat 
bangsa. Terkait dengan kondisi penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia 
dalam berbagai peristiwa komunikasi sering melampaui batas kesewajaran, 
dalam kesempatan kongres Bahasa Indonesia X ini penulis mengetengahkan 
bahasan tentang, ”Berbahasa yang santun dapat menjujung tinggi jati diri dan 
martabat bangsa”.  

Dewasa ini penggunaan bahasa Indonesia yang tepat konteks banyak tidak 
diperhatikan pengguna bahasa Indonesia. Beberapa kemungkinan sebab yang 
dapat dikemukakan antara lain (i) dalam bahasa Indonesia tidak mengenal 
derajat kesantunan, (ii)  pengguna bahasa Indonesia terdiri beragam suku 
yang berbeda latar belakang budaya daerahnya, (iii) kesantunan berbahasa 
Indonesia tidak diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang atau 
peraturan pemerintah, dan (iv) pengguna bahasa Indonesia tidak memiliki 
rasa bangga dan sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. Agar pengguna bahasa Indonesia tidak berlanjut 
menggunakan bahasa Indonesia yang merusak jati diri dan martabat bangsa, 
dipandang penting pembinaan bahasa Indonesia dilaksanaan setiap saat. 
Artinya, pembinaan tidak menunggu jangka waktu tertentu. Misalnya harus 
menunggu sampai tepat tanggal 28 Oktober waktu peringatan hari Sumpah 
Pemuda, 2 Mei waktu peringatan hari Pendidikan Nasional, atau 1 Juni waktu 
peringatan hari Kesaktian Pancasila. Lahan yang perlu dibina sesungguhnya 
banyak, tetapi penulis setelah mengamati peristiwa komunikasi yang terjadi 
di lapangan, pembinaan mendasar yang perlu didahuluan ditangani  antara 
lain. 

 
1. Pemakai Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia tidak mengatur bagaimanakah seseorang berbahasa 
dengan orang lain yang dapat menunjuk jati diri dan martabat yang tinggi. 
Pernyataan ini searah dengan pendapat Kartika yang menjelaskan bahwa 
tidak ada sistem tata bahasa Indonesia yang digunakan secara tetap untuk 
menunjukkan kesantuan berbahasa seperti yang ada dalam bahasa Jawa, 
bahasa Madura, dan bahasa Jepang (http://sastra.um.ac.id/wp-
content/uploads/2010/01/094-Diana-Kartika-Univ.-Bung-Hatta-Sistem-
Kesantunan-dalam-Bahasa-Indonesia-.-.-..pdf). Penetapan sistem tata bahasa 
ini dinilai penting, karena dapat menunjukkan jati diri dan martabat bangsa. 
Meskipun tidak ada sistem tata bahasa Indonesia yang digunakan secara tetap 
untuk menunjukkan kesantuan berbahasa, telah ditetapkan penggunaan 
bahasa Indonesia dinilai dapat menunjukkan jati diri dan martabat bangsa.  
Pengguna bahasa Indonesia dinilai dapat menunjukkan jati diri dan martabat 
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bangsa, jika mereka dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 
benar secara lisan maupun tulisan. Tolok ukur dikatakan pengguna bahasa 
Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, jika mereka 
mampu berbahasa Indonesia sesuai dengan kaidah, sedangkan tolok ukur 
dikatakan pengguna bahasa Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia 
dengan baik, jika mereka mampu berbahasa Indonesia sesuai dengan situasi 
dan kondisi. Misalnya ketika seseorang sedang ngobrol di warung kopi 
dengan orang tidak dikenalnya, tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia 
ragam baku. Kecuali mereka berada di kantor, meskipun sedang minum kopi, 
lazim menggunakan bahasa Indonesia ragam baku. Contoh berbahasa 
Indonesia lisan dalam tuturan kalimat berikut ini. 

(1) Itu kopinya diminum nanti dingin gak enak. 
(2) Ayo kuenya dimakan jangan dilihat melulu? 
(3) Silahkan kopinya diminum Pak? 
(4) Mari Pak kuenya dimakan? 

Konteks situasi dan kondisi penuturan kalimat (1) dan (2) dituturkan ketika 
seseorang sedang dalam suasana santai/bebas, sedangkan waktu dan tempat 
berada di warung. Berbeda dengan penuturan kalimat (3) dan (4) dituturkan 
ketika seseorang sedang dalam suasana resmi/formal, waktu dan tempat 
berada di kantor, peserta tutur tidak saling mengenalnya. 

 Sistem tata bahasa Indonesia yang selama ini diketahui, mengatur 
bagaimanakah seseorang berbahasa Indonesia dengan orang lain 
(memperhatikan siapa berbahasa dengan siapa). Misalnya komunikasi yang 
terjadi antara bawahan dan atasan. Konteks situasi resmi dan formal, waktu 
jam kerja, dan tempat di kantor. Seorang bawahan (penutur) ketika berbahasa 
dengan atasan lazimnya berbahasa yang santun kepada atasan. Kesantunan 
berbahasa ditunjukkan pada jenis kata yang dipilih jelas ragamnya, kata yang 
dipilih tidak bermakna ambigu, dan kalimat yang digunakan untuk 
berkomunikasi disusun menurut struktur kalimat efektif. Bawahan dinilai 
melanggar etika jika mereka berkomunikasi kepada atasannya semena-mena.  

Perbedaan budaya menurut sisem tata bahasa Indonesia juga turut 
menjadi perhitungan untuk menentukan kualitas jati diri dan martabat bangsa. 
Misalnya seseorang berlatar belakang budaya Jawa, lazimnya jika 
berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal mereka berbahasa Indonesia 
berhati-hati. Kehati-hatian berbahasa ini umumnya ditunjukkan pada pilihan 
kata dan kalimat yang disusun tidak semena-mena. Berbeda dengan mereka 
sudah saling mengenalnya, mereka umumnya berbahasa dapat semaunya, 
sejauh tidak saling menyakiti dan menyingung perasaan antara kedua pihak.  
Sudah menjadi tradisi yang membudaya tiap bangsa Indonesia, ketika 
bertutur dengan sesamanya penghargaan jati diri dan martabat harus 
dijunjung tinggi. Dalam bahasa Indonesia telah ditentukan kaidah berbahasa 
yang menurut sistem tata bahasa Indonesia dinilai sesuai kebutuhan 
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komunikasi. Dalam konteks tertentu bangsa Indonesia saat berkomunikasi 
(lisan maupun tulis) dengan sesamanya, selain perlu memperhatikan kaidah 
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta perbedaan budaya 
yang ada pada tiap suku, pengguna bahasa Indonesia juga perlu 
memperhatikan sikap/perilaku yang positif terhadap penggunaan bahasa 
Indonesia. Salah satu contoh dapat ditunjukkan pada kaidah penggunaan kata 
sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang 
yang diajak berbicara (orang kedua) atau menggantikan nama orang ketiga 
(http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/muji/selasa,4 juni 2013). Beberapa 
jenis kata sapaan yang lazim digunakan untuk komunikasi dalam bahasa 
Indonesia adalah sebagai berikut.     
(1) Nama diri, seperti Toto, Nur. 
(2) Kata yang tergolong istilah kekerabatan, seperti bapak, ibu, paman, bibi, 

adik, kakak, mas, atau abang. 
(3) Gelar kepangkatan, profesi atau 

jabatan, seperti kapten, profesor, dokter, soper, ketua, lurah, atau camat. 
(4) Kata nama, seperti tuan, nyonya, nona, Tuhan, atau sayang. 
(5) Kata nama pelaku, seperti penonton, peserta, pendengar, atau hadirin. 
(6) Kata ganti persona kedua Anda. 

Penggunaan kata sapaan itu sangat terikat pada adat-istiadat setempat, 
adat kesantunan, serta situasi dan kondisi percakapan. Itulah sebabnya, 
kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia sering terkalahkan oleh adat 
kebiasaan yang berlaku di daerah tempat bahasa Indonesia tumbuh dan 
berkembang. Catatan yang perlu diingat dalam hal ini adalah cara penulisan 
kata kekerabatan yang digunakan sebagai kata sapaan, yakni ditulis dengan 
huruf awal huruf kapital. Contoh: 
(1) Adik sudah kelas berapa? 
(2) Selamat pagi Prof. (profesor). 
(3) Hari ini Kapten bertugas di mana? 
(4) Setelah sampai di Yogyakarta, Tuan akan menginap di mana?  

 
2. Pemakaian Bahasa Indonesia 

Pada bagian ini pembinaan ditekankan pada bahasan pengenalan 
tentang: 
 
a.Situasi dan Konteks Komunikasi  

Pengguna bahasa Indonesia ketika berkomunikasi idealnya 
memperhatikan waktu, tempat, dan konteks. Perlunya hal itu diperhatikan 
agar komunikasi yang terjadi sesuai dengan kebutuhan. Banyak diketahui 
pengguna bahasa Indonesia saat berkomunikasi perihal tersebut kurang 
diperhatikan. Akibatnya, antar komunikan pengguna bahasa Indonesia salah 
paham memahami pesan bahasa. Misalnya ditemukan tulisan pada spanduk 
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berbunyi, ”Bebaskan Situbondo dari prustitusi dan perjudian”. Waktu tulisan 
ini ditulis sudah tepat yaitu saat maraknya terjadi prustitusi dan perjudian. 
Tempat kejadiannya juga sudah jelas yaitu di Situbondo. Tetapi, konteks 
komunikasi yang tidak tepat. Letak ketidaktepatannya, pembicara/penulis 
kurang memperhatikan siapakah pendengar/pembacanya. Dikatakan 
demikian, karena tidak setiap pengguna bahasa Indonesia memiliki persepsi 
yang sama memahami makna kata bebaskan. Dapat saja pendengar/pembaca 
yang satu menyikapi makna kata bebaskan adalah dilarang, tetapi bagi 
pendengar/pembaca yang lain dapat saja menyikapi makna kata bebaskan 
adalah dibiarkan. Isi/pesan bahasa yang diekspresikan seseorang dapat 
menimbulkan berbagai dampak. Cobalah pembaca yang budiman cermati 
isi/pesan puisi di bawah ini. 

 
KATA 

(oleh: Subagio Sastrowardoyo 1967) 
 
Asal mula adalah kata 
Jagat tersusun dari kata 
Di balik itu hanya 
ruang kosong dan angin pagi 
 
Kita takut kepada momok karena kata 
Kita cinta kepada bumi karena kata 
Kita percaya kepada Tuhan karena kata 
Nasib terperangkap dalam kata 
 
Karena itu aku 
bersembunyi di belakang kata 
Dan menenggelamkan 
diri tanpa sisa  

Isi/pesan yang disampaikan oleh pengarang dalam puisi di atas dapat 
ditafsirkan gara-gara kata yang dipilih (baca: berbahasa) seseorang dapat 
bertindak/berperilaku apa saja, seperti takut, cinta, percaya, dan terperangkap. 
Lebih dari itu, jika seseorang mau bersembunyi di belakang kata dapat saja 
menimbulkan berbagai dampak. Tidak percaya, silahkan amati dan buktikan 
kejadian di lapangan. 
 

Manusia cerai berai karena kata 
Manusia bersatu karena kata 
Manusia berbuat munafik karena kata 
Manusia berbuat ingkar karena kata 
Manusia berbuat bohong karena kata 
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Negara perang karena kata 
Negara damai karena kata 
 

Selain kejadian sebagaimana disebutkan di atas, banyak dampak lain gara-
gara kata ’bahasa’ yang digunakan untuk komunikasi tidak memperhatikan 
situasi dan konteks, kejadian yang menyenangkan dan menyedihkan terjadi di 
lapangan.  

Situasi berbahasa ketika seseorang sedang berkomunikasi kepada pihak 
lain penting diperhatikan, karena peristiwa sosial dalam interaksi antara 
penutur dengan mitra tutur dalam situasi tertentu untuk menyampaikan 
gagasan atau tujuan tertentu. Penyampaian gagasan atau tujuan dalam 
peristiwa tutur dapat dilakukan secara eksplisit maupun implisit. Artinya, 
maksud yang disampaikan dapat secara terang-terangan dan ada pula maksud 
tersirat dalam sebuah tuturan. Yule (2006:99) berpendapat, "situasi tutur 
merupakan suatu kejadian saat para peserta pertuturan berinteraksi dengan 
bahasa dalam cara-cara konvensional untuk mendapat suatu hasil”. Hymes 
(dalam Chaer dan Agustina, 2004:48-49) menjelaskan bahwa dalam suatu 
peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen. Kedelapan komponen itu 
adalah: 
S :  Setting and Scene; tempat dan suasana tindak tutur dilakukan. 
P :  Participant; para peserta pertuturan yaitu penutur dan mitra tutur. 
E :  End; tujuan tindak tutur.  
A :  Act; suatu peristiwa dimana seorang penutur sedang mempergunakan 

kesempatan bertuturnya. 
K :  Key; nada suara dan ragam bahasa yang dipergunakan dalam 

menyampaikan dan cara mengemukakan tindak tutur. 
I :  Instrument; alat untuk menyampaikan tuturan, misalnya secara lisan, 

tertulis, lewat telepon, dan sebagainya. 
N :  Norm; permainan yang mesti ditaati oleh setiap peserta tindak tutur. 
G :  Genre; jenis kegiatan yang mempunyai sifat-sifat lain dari jenis 

kegiatan.  
Agar pembelajar bahasa mudah mengingatnya, kedelapan komponen ini 
sering disingkat dengan kata SPEAKING.  

Konteks komunikasi penting diperhatikan seseorang saat 
berkomunikasi dengan pihak lain. Konteks tutur mempunyai fungsi penting, 
karena dapat menjadi penentu makna suatu tuturan. Konteks tutur merupakan 
hal-hal yang mendukung untuk memaknai suatu tuturan. Tarigan (1990:35) 
menjelaskan bahwa konteks tuturan merupakan latar belakang pengetahuan 
yang diperkirakan dimiliki dan disetujui bersama oleh pembicara atau penulis 
dan penyimak atau pembaca serta menunjang interpretasi penyimak terhadap 
apa yang dimaksud pembicara dengan suatu ucapan tertentu. 
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   Parret (dalam Andianto, 2010:35-36) membedakan konteks tutur 
menjadi lima macam, yaitu: a) konteks kontekstual; b) konteks eksistensial; 
c) konteks situasional; d) konteks aksional; dan e) konteks psikologis. 
a. “Konteks kontekstual adalah konteks yang berupa koteks, yakni 

perluasan cakupan tuturan seseorang yang menghasilkan teks” (Mey 
dalam Andianto, 2010:35). Konteks merupakan bagian dari medan 
wacana (the domain of discourse), yang didalamnya ada orang-orang, 
tempat-tempat, wujud-wujud, peritiwa-peristiwa, fakta-fakta, dan 
sebagainya, yang telah disebutkan dalam percakapan sebelumnya (dan 
atau sesudahnya) sebagai latar yang menentukan luas konteks untuk 
memahami maksud suatu tuturan. 

b. Konteks eksistensial adalah partisipan (orang), waktu, dan tempat yang 
mengiringi tuturan, misalnya siapa yang menuturkan dan kepada siapa 
tuturan itu ditujukan, kapan, dan dimana tempatnya. 

c. Konteks situasional adalah jenis faktor penentu kerangka sosial institusi 
yang luas dan umum, seperti pengadilan, rumah sakit, ruang kelas, atau 
latar kehidupan sehari-hari, misalnya pasar, ladang, dan lain-lain, yang 
memiliki kebiasaan dan atau percakapan khas. 

d. Konteks aksional adalah tindakan, aksi, atau perilaku-perilaku nonverbal 
yang menyertai penuturan, misalnya menarik nafas dalam-dalam, 
menatap, membusungkan dada, dan lain-lain. 

e. Konteks psikologis adalah situasi psikis dan mental yang menyertai 
penuturan, seperti marah, gembira, bersemangat, dan sebagainya. 
 

 b. Tujuan Komunikasi  
Perihal lain yang juga penting diperhatikan seseorang berkomunikasi 

dengan pihak lain adalah mengenal tujuan komunikasi. Apabila pengguna 
bahasa Indonesia ingat sejarah terbentuknya bahasa Indonesia menjadi 
bahasa persatuan dan kesatuan, serta menyadari setulus hati, pembentukan 
bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui 
proses yang rumit dan sulit. Rumitnya ketika bahasa Indonesia belum 
menjadi bahasa pemersatu bangsa, bahasa untuk komunikasi saat itu berbeda-
beda, perbedaan ini terjadi karena perbedaan bahasa daerah yang digunakan 
untuk komunikasi tiap suku tidak sama. Karena, bahasa kesukuan ini dinilai 
tidak segera mempercepat tujuan kemerdekaan bangsa mulailah dibina 
penggunaan bahasa pasaran yang dalam sejarah perkembangan bahasa lazim 
disebut dengan Lingua Franca. Titik kulminasi terwujudnya bahasa lingua 
franca menjadi bahasa Indonesia setelah dikumandangkan sumpah suci yang 
dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Selain pembentukan bahasa 
Indonesia melalui proses yang rumit, bahasa Indonesia terbentuk melalui 
berbagai kesulitan. Letak sulitnya dikenali melalui bahasa nasional ini 
terlahir dari perasaan sama-sama pernah terjajah, sama-sama penderitaannya, 
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sehingga menjadikan bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa, pada 
waktu itu.  

Berdasarkan pemikiran di atas ketaatan penggunaan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar hendaknya tidak disikapi sebagai slogan tak bermakna. 
Pengguna bahasa Indonesia tetap harus ingat dan sadar-sesadarnya karena 
pengguna bahasa yang menjunjung tinggi bahasanya dapat terhindar dari 
berbagai tantangan dan ancaman. Ada suatu pendapat yang pro dan kontra 
tentang pemertahanan bahasa dalam kehidupan pemakainya. Bagi yang pro 
menyatakan kepada masyarakat dan khususnya generasi muda, perlu 
ditanamkan kembali perasaan cinta terhadap bahasa Indonesia. "Kalau kita 
malu jika penguasaan bahasa asing jelek, sudah seharusnya kita semua lebih 
malu lagi karena tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar," 
jelas Agus.Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan 
Wiendu Nuryanti, mengingatkan bahasa Indonesia wajib dipakai dan 
dilestarikan.Sebab, bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa, kebanggan 
nasional, sarana pemersatu, dan sarana komunikasi 
(http://fuckinggraph.blogspot.com/2012/10/sikap-bahasa-yang-positif-
terhadap.html). Bagi yang kontra menyatakan proses globalisasi kebudayaan 
yang terjadi mengakibatkan berubahnya paradigma tentang "pembinaan" dan 
"pengembangan" bahasa. Bahasa Indonesia pada masa depan bukan hanya 
menjadi bahasa negara, melainkan juga menjadi bahasa dari suatu tribe 
(suku) yang mengglobal. Bahasa tersebut harus mampu mengakomodasikan 
perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian yang mungkin dihadapi. 
Mekanisme pembinaan dan pengembangan tidaklah ditentukan oleh suatu 
lembaga, seperti Pusat Bahasa, tetapi akan amat ditentukan oleh mekanisme 
"pasar". Pusat Bahasa tidak perlu terlalu rewel dengan "bahasa yang baik dan 
benar". Politik bahasa yang terlalu bersifat defensif harus ditinggalkan. 
Mitos yang hidup selama ini tentang globalisasi adalah bahwa proses 
globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus 
identitas dan jati diri . Kebudayaan lokal dan etnis akan ditelan oleh kekuatan 
budaya besar atau kekuatan budaya global 
(http://matasaksi.blogspot.com/2008/11/sumpah-pemuda-sebagai-
pengutamaan.html). Kesan pemikiran ini bahasa Indonesia kelak akan tidak 
berkembang dan penggunanya lebih bersikap positif menggunakan bahasa 
global medalungan untuk berkomunikasi dengan berbagai  bangsa di dunia.  

Bahasa asing dipelajari di sekolah-sekolah penting dan digunakan 
untuk media komunikasi antar bangsa di dunia tepat konteks. Tetapi, letak 
penting dan ketepatan konteks penggunaannya sebatas untuk mengkaji dan 
mengembangkan ilmu, sedangkan konteks penggunaannya relevan untuk 
penyesuaian diri antar bangsa di dunia. Jika dipahami secara cermat 
penggunaan bahasa Indonesia di masa depan justru akan berkembang dengan 
pesat, bukan terjepit dan terpojok oleh arus globalisasi Jhon Naisbitt dalam 
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bukunya Global Paradox menyatakan hal  yang justru bersifat paradoks dari 
fenomena globalisasi. Di dalam bidang ekonomi, misalnya, Naisbitt 
mengatakan "Semakin besar dan semakin terbuka ekonomi dunia, semakin 
perusahaan-perusahaan kecil dan sedang akan mendominasi". Ia di dalam 
bukunya juga mengemukakan pokok-pokok pikiran lain yang paradoks 
sehubungan dengan masalah ini. "Semakin kita menjadi universal, tindakan 
kita semakin bersifat kesukuan", "berfikir lokal, bersifat global." 
Dicontohkan oleh Naisbitt ketika bahasa Inggris  menjadi bahasa kedua bagi 
semua orang, bahasa pertama, bahasa ibu mereka, menjadi lebih penting dan 
dipertahankan dengan lebih giat 
(http://matasaksi.blogspot.com/2008/11/sumpah-pemuda-sebagai-
pengutamaan.html). "Berpikir lokal, bertindak global", seperti yang 
dikemukakan Naisbitt ini, akan menempatkan penggunaan bahasa lokal yaitu  
bahasa Indonesia, sebagai sesuatu yang penting di dalam era globalisasi. 
Proses berpikir tidak mungkin dilakukan tanpa bahasa. Bahasa yang akrab 
untuk masyarakat Indonesia adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa asing. 
Dengan demikian proses berpikir dan proses ekspresi berbagai gagasan dan 
temuan untuk masyarakat Indonesia  kepada masyarakat Indonesia yang lain,  
akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh semua pihak. Pemikiran ini 
yang mendasari mengapakah setiap pengguna bahasa Indonesia penting 
mengerti benar tujuan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari.   
 
c. Peristiwa Komunikasi 

Sebelum menginjak kepada bahasan pentingnya mengenal peristiwa 
komunikasi, disampaikan pentingnya bahasa bagi kehidupan manusia. 
Bahasa adalah aspek penting interaksi manusia. Dengan bahasa, (baik itu 
bahasa lisan, tulisan maupun isyarat) orang akan melakukan suatu 
komunikasi dan kontrak sosial. Bahasa juga dipandang sebagai cermin 
kepribadian seseorang karena bahasa diterjemahkan sebagai refleksi rasa, 
pikiran dan tingkah laku. Seseorang yang pandai dan penuh dengan ide-ide 
cemerlang harus terhenti hanya, karena dia tidak bisa menyampaikan idenya 
dalam bahasa yang baik. Oleh karena itu, seluruh ide, usulan, dan semua hasil 
karya pikiran tidak akan diketahui dan dievaluasi orang lain bila tidak 
dituangkannya dalam bahasa yang baik. Sumarsono dan Partana (2002:20) 
mengatakan bahasa sebagai produk sosial atau produk budaya merupakan 
wadah aspirasi sosial, kegiatan, perilaku masyarakat, dan penyingkapan 
budaya termasuk teknologi yang diciptakan oleh masyarakat pemakai bahasa. 
Bahasa dianggap sebagai “cermin zamannya” artinya bahasa di dalam suatu 
masa tertentu mewadahi apa yang terjadi dalam masyarakat. Berbahasa tidak 
hanya berarti menyusun kata-kata, lebih dari itu menurut Garvin dan Mathiot, 
yang dikutip oleh Sumarsono dan Partana, (2002:364), di dalam berbahasa 
terdapat sikap bahasa yang setidaknya mengandung tiga ciri pokok, yaitu: (1) 
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kesetiaan bahasa (language loyalty), (2) kebanggaan berbahasa (language 
pride), dan (3) kesadaran akan norma bahasa (awareness of the norm). 
Kesadaran akan norma bahasa ini juga menjadi syarat berkomunikasi dalam 
bisnis. Bovee dan Thill (1995:104) dalam bukunya “Business 
Communication Today”  mengatakan ejaan dan penggunaannya (spelling and 
usage) menjadi pertimbangan penting  para pebisnis atau karyawan 
bersangkutan dalam melakukan komunikasi baik dalam bentuk oral 
(berbicara dan mendengarkan) maupun menulis 
(http://fuckinggraph.blogspot.com/2012/10/sikap-bahasa-yang-positif-
terhadap.html).  

 Dalam kehidupan sehari-hari berbahasa tidak hanya terjadi dalam 
dunia bisnis. Tetapi, dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan manusia. 
Berbagai jenis bidang kehidupan manusia yang ada akan melahirkan berbagai 
peristiwa komunikasi yang berbeda-beda hasilnya. Ketika seseorang sedang 
berbahasa dengan pihak lain, peristiwa komunikasi perlu mendapat perhatian. 
Dikatakan demikian, karena hal ini akan menentukan bagaimana berbahasa 
Indonesia yang baik dan benar kepada setiap orang yang hendak melakukan 
komunikasi dengan pihak lain. Dicontohkan peristiwa komunikasi pada saat 
upcara. Misalnya sama-sama acara upacara, hasil komunikasi yang 
ditampilkan pada saat upacara bendera akan berbeda hasilnya dengan 
komunikasi yang ditampilkan pada saat upacara pemakaman mayat, 
pernikahan, atau hari ulang tahun. Apabila dalam peristiwa komunikasi 
seperti ini hasil komunikasi yang ditampilkan sama, dinilai tidak lazim ’tidak 
layak’, karena konteks peristiwa tersebut suasananya berbeda. Misalnya 
bagaimanakah perasaan seseorang jika saat mengunjungi  sanak-saudara yang 
sedang berkabung, berbahasa yang ditampilkan berkisar soal berkabung, 
bukan yang lain-lain. Ringkas kata, berbahasa bentuk dan isi, hasilnya akan 
lain-lain, jika antar komunikan/peserta tutur mengerti suasana tertentu dalam 
peristiwa komunikasi. 
 
3. Kesimpulan 

Dewasa ini jati diri dan martabat bangsa Indonesia dinilai oleh banyak 
kalangan sangat rendah. Ditemukan dan diketahui pemakai bahasa Indonesia 
memilih kata tabu dan menyusun kalimat yang berbelit-belit dalam berbagai 
peristiwa komunikasi. Pemakaian bahasa Indonesia seperti ini dinilai 
merendahkan jati diri dan tidak menjujung tinggi martabat bangsa. Upaya 
penguatan jati diri dan pemartabatan bangsa dapat dilakukan melalui (i) 
pembinaan perilaku dan karakter pemakai bahasa Indonesia, (ii) 
pembudayaan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam 
berbagai konteks komunikasi, dan (iii) pemberian sanksi yang jelas dan tegas 
bagi pengguna bahasa Indonesia yang melanggar penggunaan bahasa 
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Indonesia yang tidak baik dan tidak benar dalam berbagai konteks 
komunikasi.   
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Abstrak 

Masalah utama makalah ini adalah “bagaimanakah nilai rasa dan daya bahasa dapat 
membentuk karakter bangsa?”.  Permasalahan tersebut dikaji dari dua teori, yaitu pragmatik dan 
semantik. Teori pragmatik dimaksudkan untuk mengungkap nilai rasa dan daya bahasa 
berdasarkan maksud penutur dan persepsi mitra tutur, sedangkan semantik dimaksudkan untuk 
mengungkapkan makna nilai rasa dan daya bahasa yang terkandung di dalam tuturan. Kedua 
teori tersebut dimaksudkan untuk mengungkap kontribusi bahasa dalam membentuk karakter 
bangsa. 

Kita menyadari bahwa membangun dan membentuk karakter bangsa tidaklah mudah. 
Butir-butir karakter bangsa yang diidentifikasi depdikbud (sebanyak 18 butir), seperti religius, 
jujur, mandiri, bertanggung jawab, dan seterusnya, tidak dapat diwujudkan tanpa memanfaatkan 
bahasa. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan pikiran maupun perasaan. Ketika seseorang 
mengungkapkan pikiran maupun perasaan, pemakai bahasa tidak sekedar merangkai kata 
menjadi kalimat tetapi juga harus memperhatikan aspek  nilai rasa dan daya bahasa yang tersurat 
atau tersirat dalam makna dan maksud.  

Nilai rasa dan daya bahasa merupakan dua istilah yang di dalamnya mengandung kadar 
perasaan dan kadar kekuatan bahasa. Kadar nilai rasa dan kekuatan bahasa tidak hanya terungkap 
melalui makna tetapi juga terungkap melalui maksud.  

Nilai rasa dan daya bahasa yang terkandung di dalam makna dan maksud tidak perlu 
dipertentangkan tetapi justru harus dilihat kontribusi masing-masing dalam berkomunikasi.    
Oleh karena itu, jika karakter bangsa ingin dibangun harus memperhatikan aspek bahasa 
terutama aspek  nilai rasa bahasa dan daya bahasa untuk mewujudkan karakter bangsa yang kita 
inginkan.    
 
Kata kunci: nilai rasa bahasa, daya bahasa, pragmatik, semantik, karakter bangsa, komunikasi, 

makna, maksud. 
 
1. PENDAHULUAN 

Karakter atau watak seseorang di samping dipengaruhi oleh bakat, juga dipengaruhi oleh 
banyak faktor, seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat (pergaulan), pendidikan, 
pengalaman hidup.  Berbagai faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain sehingga 
membentuk sikap, perilaku, kebiasaan, dan kepribadian seseorang. Itulah yang disebut karakter 
atau watak. 

Ketika berbagai faktor tersebut mempengaruhi pembentukan karakter seseorang, alat yang 
digunakan adalah bahasa, baik melalui bahasa verbal maupun nonverbal. Pengaruh bahasa verbal 
biasanya lebih cepat dan lebih besar karena makna dan maksud yang terkandung di dalam bahasa 
verbal relatif lebih mudah ditangkap dan dipahami. Meskipun media bahasa nonverbal relatif 
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lebih sulit untuk ditangkap dan dipahami orang lain (terutama yang berbeda llatar belakang adat 
dan budayanya) tetapi tidak dapat dikesampingkan. Kerlingan mata, gerakan bibir, gelengan 
kepala, goyangan pinggul, gerak-gerik anggota badan yang lain (gesture) memiliki pengaruh 
yang sangat kuat terhadap watak dan kepribadian seseorang. Penggunaan bahasa verbal maupun 
nonverbal seperti itu pada dasarnyaa juga tindak komunikasi antara penutur dengan pendengar 
atau penulis dengan pembaca. 

Dua faktor penting dalam pembentukan karakter seseorang adalah nilai rasa bahasa  dan 
daya bahasa. Nilai rasa bahasa adalah kadar perasaan yang terdapat dalam makna, informasi, 
atau maksud yang diungkapkan oleh penutur atau penulis sehingga dapat dipersepsi oleh 
pendengar atau pembaca  sesuai dengan yang diinginkan oleh penutur atau penulis (Pranowo, 
2009, bandingkan dengan Poerwadarminta, 1968). Contoh “Untuk apa kamu berkarya jika 
hasilnya tidak mampu menebar kebajikan buat orang banyak?” Tuturan tersebut mengandung 
nilai rasa ‘halus’ dalam menyampaikan pesan atau maksud ‘mengingatkan’ meskipun modusnya 
berupa pertanyaan. Perhatikan sekali lagi contoh di bawah ini.  

Ketika seseorang mengatakan “Maaf, berapa banyak orang yang datang dalam seminar 
minggu lalu?” Meskipun kalimat itu modusnya berupa pertanyaan, tetapi tetap ada kandungan 
nilai rasa bahasanya. Hal itu nampak dengan digunakannya kata “maaf” terkesan ada unsur nilai 
“berhati-hati” karena khawatir jika orang yang ditanya tidak berkenan dengan pertanyaan itu.  

Nilai rasa dalam makna digunakan untuk menyampaikan maksud penutur atau penulis. 
Kata “tewas” dalam kalimat “Suami isteri itu mati tertabrak kereta api (A)” mengandung makna 
“meninggal karena kecelakaan, pembunuhan, dll.”. Nilai rasa yang terkandung dalam kata mati 
dipersepsi terasa kasar karena kata mati biasa dipakai untuk binatang . Maksud penggunaan kata 
‘mati’ menunjukkan bahwa penutur atau  penulis tidak memiliki rasa simpati atau empati kepada 
kedua korban (bandingkan dengan kata: meninggal yang dipersepsi lebih halus). 

Sementara itu, daya bahasa adalah kadar kekuatan bahasa untuk menyampaikan makna, 
informasi, atau  maksud melalui fungsi komunikatif sehingga pendengar mampu memahami dan 
menangkap segala makna, informasi, atau maksud penutur/penulis (Pranowo, 2009) .  

Tuturan di atas, “Untuk apa kamu berkarya jika hasilnya tidak mampu menebar kebajikan 
buat orang banyak?” modusnya kalimat tanya  tetapi mengandung “daya persuasif” agar setiap 
orang yang berkarya tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tetapi juga memikirkan 
kepentingan orang lain. Begitu juga, ketika seseorang mengatakan “Jika memang tidak mau 
diajak bekerja sama baik-baik, ya sudah tumpas saja ke akar-akarnya”.  Tuturan “tumpas saja 
ke akar-akarnya” memiliki daya bahasa yang sangat kuat ketika dipakai dalam konteks yang 
tepat karena ungkapan tersebut memiliki “daya ancam” yang sangat sirius. 

Dengan nilai rasa dan daya bahasa, pembentukan karakter dapat terjadi melalui unsur-unsur 
tuturan atau wacana, seperti  pemakaian diksi, struktur kalimat, gaya bahasa. Secara skematis 
alur pembentukan karakter tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
 

 

 

 
 

BAHASA 
Karakter 
Bangsa 

Nilai Rasa 
Bahasa 

Daya 
Bahasa 
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Meskipun pembentukan karakter bangsa begitu banyak faktornya, makalah ini secara 
khusus akan membahas masalah peranan nilai rasa dan daya bahasa  dalam pembentukan 
karakter bangsa. Pengembangan karakter bangsa perlu dilakukan karena masih banyak 
permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 

Pertama, masih sering timbul disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila 
sebagai idiologi bangsa. Akibatnya, hubungan manusia dengan penciptanya sering timbul 
distorsi antara agama satu dengan agama lain dalam berhubungan dengan sang pencipta, 
hubungan manusia dengan sesama manusia sering timbul gejolak karena berbagai faktor 
penyebab, hubungan manusia dengan lingkungan alam sering tidak berimbang.  

Kedua, bergesernya nilai-nilai etika dalam masyarakat yang tidak sejalan dengan nilai-nilai 
etika dalam Pancasila. Hal ini mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam tata pergaulan 
masyarakat, seperti semakin merosotnya kebanggaan terhadap bahasa nasional, merosotnya rasa 
solidaritas, menurunnya penyelesaian masalah melalui musyawarah dan mufakat, merosotnya 
rasa kekeluargaan, semakin lunturnya semangat gotong royong, menurunnya sopan santun, 
kejujuran, rasa cinta tanah air dsb.  

Ketiga, semakin memudarnya kesadaran terhadap nilai budaya bangsa. Banyak orang yang 
justru bangga dengan budaya bangsa lain, meskipun kadang-kadang budaya bangsa lain tidak 
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Fenomena ini dapat dilihat melalui berbagai hal, 
seperti semakin merebaknya pergaulan bebas, semakin lunturnya penghargaan  terhadap 
keanekaragaman budaya bangsa sendiri, semakin merebaknya pola hidup konsumtif, kurang 
penghargaan terhadap produk dalam negeri dsb. 

Keempat, ancaman terhadap disintegrasi bangsa juga semakin menggejala, seperti 
banyaknya gangguan terhadap kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah. 
Semua itu membutuhkan ketangguhan dan kekuatan watak bangsa untuk mencintai bangsa dan 
negaranya.  

Kelima, kemandirian bangsa seharusnya tercermin pada kualitas sumber daya manusia 
Indonesia. Bangsa Indonesia seharusnya mampu menghadapi globalisasi dan mampu 
memanfaatkan peluang yang ada. Kemandirian bangsa seharusnya tercermin melalui kualitas 
SDM yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pokok bangsanya, kemandirian aparatur 
pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Namun, hingga saat ini 
bangsa Indonesia masih sangat tergantung pada bangsa asing.   

Atas dasar kesadaran itu, pemerintah menyusun kerangka dasar pembangunan karakter 
bangsa dengan berpijak pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan keberadaan 
NKRI (Kemendiknas, 2010). Hal ini karena dorongan masyarakat terhadap penguatan berbagai 
aspek kehidupan agar segera dibenahi. Beberapa aspek kehidupan yang segera membutuhkan 
pembenahan adalah sebagai berikut.  
1) Jumlah penduduk yang semakin besar (219 juta pada tahun 2005) mestinya menjadi sumber 

daya manusia yang semakin berkualitas agar tidak terus-menerus menjadi beban anggaran 
negara.   

2) Supremasi hukum harus ditegakkan agar memenuhi rasa keadilan masyarakat karena selama 
ini bukan supremasi hukum yang menjadi panglima tetapi uang dan kekuasaan politik yang 
menjadi panglima.  

3) Keragaman budaya, agama, bahasa, dan etnis merupakan potensi besar tetapi masih sering 
menjadi pemicu timbulnya konflik sosial.  
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4) Keamanan nasional sangat penting untuk mewujudkan stabilitas nasional tetapi secara 
sporadis masih sering timbul gangguan keamanan di berbagai daerah. Jika semua itu dapat 
digarap dan dibenahi secara komprehensif, karakter bangsa akan semakin kuat dan hasilnya 
akan bermanfaat bagi masyarakat. 

Aspek bahasa memiliki andil besar untuk membenahi karakter bangsa. Namun, untuk 
mewujudkannya tidak mudah. Pemakaian bahasa Indonesia selama ini relatif terbatas pada 
bahasa sebagai alat komunikasi. Padahal, ketika seseorang berkomunikasi banyak unsur bahasa 
yang harus diperhatikan. Dalam hal ini masalah nilai rasa dan daya bahasa yang sangat besar 
pengaruhnya terhadap pembentukan karakter bangsa.  

 
 

2. NILAI RASA BAHASA DALAM BERTUTUR 
Berkaitan dengan nilai rasa bahasa penulis belum berhasil menemukan hasil penelitian 

terdahulu, kecuali hanya uraian singkat bahwa nilai rasa bahasa dapat muncul melalui permainan 
bunyi, kata, gaya bahasa, ungkapan, konteks, dsb. (Joko Pradopo, 1987). Nilai rasa bahasa dapat 
muncul dalam setiap pemakaian bahasa tetapi yang paling sering dan mudah diidentifikasi adalah 
dalam karya sastra.  

Menurut Poerwadarminta (1967 dalam Pranowo, 2008) nilai rasa adalah kadar rasa yang 
tercantum dalam isi kata itu. Rasa atau perasaan  maksudnya ialah sekalian gerakan hati, segala 
yang terasa dalam batin; seperti sedih, senang, suka, duka, benci, mengejek, menghina, hormat, 
segan, dan sebagainya.  Nilai rasa bersifat subjektif dan perorangan, bergantung pada suasana, 
tempat, dan masa.  Nilai rasa merupakan peryataan hormat, sopan-santun, pergaulan, penilaian 
baik buruk, dan perasaan perorangan lain-lain. 

Dalam fakta pemakaian bahasa, nilai rasa bahasa sudah banyak digunakan oleh copy 
writer, penyair, novelis, orator dan bahkan kebanyakan orang ketika mereka berkomunikasi. 
Untuk mengungkapkan gagasan agar maksud dapat dipahami oleh mitra tutur, penutur memilih 
kata, menggunakan ungkapan, menggunakan struktur kalimat tertentu, menggunakan gaya 
bahasa tertentu sehingga efek komunukatif yang timbul tidak menyinggung perasaan mitra tutur. 
Inilah hakikat nilai rasa bahasa dalam berkomunikasi.  

Bagi seorang copy writer, penggunaan bahasa bertujuan agar produk berupa barang atau 
jasa dapat diterima konsumen dan akhirnya konsumen membeli barang atau jasa yang 
ditawarkan. Berbagai cara seorang copy writer dalam membujuk atau mempengaruhi konsumen, 
misalnya menggunakan “permainan bahasa” sehingga kesan yang terdengar atau terbaca dapat 
mengubah mainmap yang sudah memfosil dalam benak pendengar atau pembaca. Misalnya iklan 
susu bendera berunyi “Susu saya susu bendera”. Sebenarnya kalimat tersebut secara struktural 
sangat sederhana. Namun, karena frasa “susu saya” membawa imajinasi pendengarnya pada 
payudara, frasa tersebut menjadi sangat sensitif pada telinga pendengar.  Karena sesnitivitas 
telinga pendengar berimajinasi pada payudara, oleh seorang copy writer digiring pada suatu 
produk kemasan susu merk “Bendera”. Dengan demikian, permainan bahasa seperti itu mampu 
“menjerat” telinga pendengar sehingga ingatannnya aselalu pada payudara. Begitu ingat 
payudara selalu ingat  susu merk Bendera. Inilah nilai rasa imajinatif suatu kata. Begitu juga 
iklan “Aku dan  kau suka Dencow” adalah permainan bunyi /k/ yang berulang pada kata /aku/, 
/kau/, dan /Dencow/. Meskipun suku kata pada kata terakhir ditulis dengan huruf /c/ tetapi 
pelafalan bunyi tersebut masih tetap seperti huruf /k/. Akibatnya, iklan tersebut berhasil 
“menjerat” pendengar setelah secara terus-menerus diperdengarkan kepada pendengar.  
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Bagi seorang penyair, penggunaan bunyi, kata, baris dalam puisi adalah ungkapan 
keindahan yang mewadahi maksud penyair. Bahasa bukan sekedar pengungkap makna dan 
informasi tetapi membawa nilai rasa. Baris puisi karya  Amin Kamiel (2010) berjudul 
“Demokrasi Sakit Gigi” 

 
Reformasi repot nasi 
Provokasi makin "grazy" 
Silat lidah obral janji 
politisi adu gengsi, juga sensasi 
Demokrasi setengah hati 

: Demokrasi sakit gigi! 
Jika politisi tak punya nyali  
dan birokratnya tak punya hati  
rakyat sekarat tambah terjerat  
menjerit terjepit seolah kiamat 
Reformasi, partai-partai cuma rebutan kursi  
Demokrasi, "yang demo dikerasi tiada henti"  
Reformasi, jalanan penuh kawat duri 
Demokrasi, bom-bom beraksi unjuk gigi  

(hanya basa-basi!) 
 

Puisi di atas mengandung pesan “kritik” penyair kepada para politisi yang duduk di 
parlemen atau pemerintahan. Bait puisi pertama memanfaatkan asonansi untuk membangun 
“nilai rasa ejek” dengan mengulang-ulang bunyi /i/ pada bait pertama. Sedangkan pada bait 
kedua di samping masih mempermainkan asonansi bunyi vokal /i/ juga mempermainkan bunyi 
vokal /a/ pada bait kedua. 

Seorang novelis, cerpenis, atau prosais fiksi pada umumnya, bahasa bukan sekedar 
pengungkap makna tetapi sebagai wahana pembangun dunia “imajinasi kreatif” yang 
dibayangkan oleh penulis sehingga mampu membangun pesan simbolis agar dapat dipahami oleh 
pembaca. Pemahaman pesan simbolis tersebut hanya dapat ditangkap jika pembaca memiliki 
kepekaan terhadap nilai rasa bahasa yang digunakan. Perhatikan kutipan cerpen cerpen berjudul 
“Maling” karya Lidya Kartika Dewi (2001) di bawah ini! 

.......................... 
Akhir-akhir ini, sore hari, sering kali pintu pagar depan rumah Pak Cokro dibuka lebar--

lebar. Dan, beberapa kali secara tidak semgaja Bu Marni melihat Pak Cokro tengah duduk 
melamun. Awalnya Bu Marni menduga Pak Cokro kelelahan setelah seharian bekerja. Tapi, 
belakangan Bu Marni mulai curiga, ketika mulai ramai disiarkan di beberapa stasiun TV, bahwa 
di departemen tempat Pak Cokro bekerja telah terbongkar sebuah mega korupsi. 

Apakah Pak Cokro terlibat di didalamnya? Bukan hanya Bu Marni, tapi para tetangga 
juga mulai ramai berbisik-bisik tentang dugaan keterlibatan Pak Cokro. Dan, dugaan itu menjadi 
kenyataan, ketika siaran berita di TV mulai menyebut-nyebut nama Pak Cokro terlibat dalam 
mega korupsi itu. 

Bu Marni menghela napas puas. Sakit hatinya karena dicurigai sebagai maling oleh Pak 
Cokro kini mendapatkan momen untuk dilampiaskan. Maka ketika sore itu pintu pagar depan 
rumah Pak Cokro terbuka lebar dan tampak Pak Cokro tengah duduk melamun, Bu Marni 
langsung berkata dengan suara keras, menyambut Sekar, anaknya pertama yang baru pulang 
dari mengaji di rumah Ustadzah Yayah. 
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"Makanya, Sekar, kamu belajar ngaji yang baik. Biar moralmu baik. Agar kalau besok--
besok kamu jadi pejabat, kamu nggak jadi maling!" 

Seakan tahu kepada siapa ucapan ibunya ditujukan, cepat Sekar menukas, "Ah, kalau 
pejabat bukan maling, Bu. Tapi korupsi!" "Ah, itu kan hanya istilah!" teriak Bu Marni. “Tapi 
hakekatnya sama saja, maling! Banyak duit dari hasil maling aja sombong!" 

Mendengar teriakan Bu Marni, Pak Cokro tak tahan. Ia tahu. teriakan itu ditujukan 
kepadanya. Buru-bura Pak Cokro bangkit dari duduk dan segera menutup pintu pagar depan 
rumahnya rapat-rapat. .......................... 

 

Kutipan di atas adalah mengandung nilai rasa pelampiasan emosi. Dunia fiksi bukan realita 
sejati, tetapi realita imajiner yang dibangun oleh penulis. Namun harus disadari bahwa realita 
imajiner tidak berangkat dari “dunia kosong”. Realita imajiner adalah dunia rekaan yang bertolak 
dari realita sejati. Untuk membangun dunia imajiner tidak dapat menyampaikan pesan seperti 
realita sejati. Jika hal ini dilakukan tentu bukan cerpen atau karya fiksi melainkan berita. Tokoh 
Bu Marni, Pak Cokro adalah tokoh-tokoh fiktif yang tidak ada dalam dunia nyata. Meskipun, 
nama Cokro, dan Marni dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari.  

Nilai rasa bahasa dalam kutipan novel di atas nampaknya ingin memberi pesan bahwa 
kehidupan manusia itu berputar. Pada saat sedang berada di atas hendaknya mau menengok ke 
bawah agar ketika berada di bawah tidak merasa teraniaya hidupnya.  

Bagi seorang orator, penggunaan bahasa tidak sekedar komunikatif tetapi setiap kata, 
struktur kalimat, ungkapan, gaya bahasa adalah perangkat komunikasi untuk membangun nilai 
rasa. Akibatnya,  pesan yang disampaikan dapat membentuk pola pikir sehingga mengubah sikap 
dan perilaku seperti yang diinginkan oratornya. Perhatikan kutipan teks terjemahan bebas pidato 
Obama ketika berkampanye pada putaranan terakhir untuk membela diri atas kritikan lawan 
politiknya karena kurang menjalin hubungan dengan pemeritah Israel. 

 
Saya memang jarang mengunjungi Israel. Apa lagi mengunjungi Israel untuk menggalang 

dana guna membiayai kampanye Presiden. Amerika sudah kaya untuk hal seperti itu sehingga tidak 
perlu minta bantuan Israel.  
 

Kutipan pidato Obama di atas ternyata memiliki nilai rasa bahasa yang sangat halus untuk 
mengalahkan lawan politiknya. Ungkapan Obama berisi “sindiran halus” tetapi tajam bahwa 
lawan politiknya berkunjung ke Israel tidak untuk membangun hubungan bilateral kedua negara 
tetapi untuk “mengemis bantuan dana untuk membiayai kampanye”. Tim sukses Obama 
nampaknya memang memiliki kelihaian menyentuh nilai rasa lawan politiknya dengan “peluru” 
bahasa. Sementara itu, Obama tahu persis kapan peluru itu harus ditembakkan sehingga lawan 
politiknya tidak berkutik. Ternyata dengan sindiran halus itu, reputasi Obama meningkat pesat.   

Kandungan nilai rasa bahasa yang terdapat diberbagai penggunaan bahasa di atas dapat 
digali melalui berbagai cara. Tentu, penggalian nilai rasa bahasa seperti itu sangat bergantung 
kepekaan, kreativitas, dan kemahiran peneliti pemakaian bahasa.    

Makna bahasa selalu terkandung di dalam kata atau kalimat, sedangkan nilai rasa atau 
maksud terkandung dalam benak penutur atau mitra tutur. Memang, untuk membangun karakter 
dengan nilai rasa tidak mudah karena penutur harus memanfaatkan kelihaian menggunakan 
“daya sentuh” perasaan agar dapat dirasakan oleh mitra tutur.  
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Jika digunakan secara tepat dalam komunikasi, nilai rasa bahasa dapat mencerminkan 
watak dan kepribadian penutur sehingga menimbulkan efek tertentu pada mitra tutur. 
Kemampuan seorang penutur menggunakan nilai rasa bahasa dalam tuturannya akan 
mencerminkan watak dan kepribadiannya. Misalnya: 

 
- Dia pernah saya tolong untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi setelah bekerja justru merasa 

menjadi bos, dan akhirnya dipecat dan sekarang hidup menggelendang seperti pengemis.  
 

Kata dipecat, menggelandang, pengemis bagi penutur adalah ungkapan untuk 
melampiaskan kekecewaan pada subjek yang dibicarakan. Jika mitra tutur mampu menangkap 
pesan yang dimaksud oleh penutur, kata-kata tersebut  mengandung nilai rasa yang dapat 
dipersepsi kasar karena ada unsur kekecewaan penutur kepada subjek yang dibicarakan. Nilai 
rasa pada kata-kata itu sangat berbeda jika diungkapkan dengan struktur dan pilihan kata yang 
lain, seperti. 

 
- Dia pernah saya tolong untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi setelah bekerja justru merasa 

menjadi bos, dan akhirnya di PHK dan sekarang hidup menganggur tidak punya pekerjaan. 
 

Di samping itu, nilai rasa bahasa juga dapat dipersepsi oleh mitra tutur atas maksud 
penutur. Misalnya. 

 
- Kalau memperhatikan penampilan kamu hari ini, rasanya kamu lebih segar dan tampak cantik. 
 
Meskipun kata kamu digunakan dengan makna yang sama dengan contoh di atas, tetapi 

dengan digunakannya eufimisme kata segar dan cantik, mitra tutur mempersepsi bahwa tuturan 
itu  memberi pujian dari penutur. 

Makna dan maksud dalam suatu tuturan ada yang berbeda tetapi ada pula yang sama. 
Makna dan maksud yang sama biasanya terdapat pada tuturan atau komunikasi formal, seperti 
dalam seminar, guru mengajar, atau bawahan yang sedang berbicara kepada atasan karena ingin 
menyampaikan informasi. Perhatikan contoh di bawah ini! 

 
- Berapa orang koruptor yang tertangkap dalam operasi intelejen kemarin malam? 

Makna dari ujaran di atas adalah berupa pertanyaan, sedangkan maksud yang ingin 
ditanyakan adalah informasi mengenai “berapa banyak jumlah koruptor yang ditangkap”. 
Dengan demikian, makna dan maksud dalam tuturan di atas adalah sama. Namun, ada pula 
makna dan maksud yang terdapat dalam tuturan bisa berbeda. Perhatikan contoh di bawah ini! 

 
- Wah rajin benar kamu, kertas berserakan di mana-mana! 
 
Contoh tersebut seakan bermakna pujian karena diawali dengan “rajin benar kamu”. 

Namun, dengan ko-teks “kertas berserakan di mana-mana” penutur jelas tidak bermaksud 
memberi pujian tetapi kadar nilai rasa yang terkandung justru berupa sindiran atau ejekan kepada 
mitra tutur.  



8 

 

Nilai rasa bahasa dalam berbagai tindak komunikasi ternyata berbeda-beda. Nilai rasa 
dalam tuturan dapat menyangatkan, menyindir, memuji, menaruh rasa empati, melebih-lebihkan, 
dan sebagainya.  

Perubahan watak seseorang akibat penggunaan bahasa dapat dilihat dan diamati melalui 
tuturan yang digunakan. Hal ini karena bahasa adalah alat komunikasi. Perhatikan komunikasi 
diantara dua orang di bawah ini! 

 
Komuniasi A 
Tanya:  Di samping mengajar, kegiatanmu disana (Kalimantan) apa? 
Jawab: Ada sedikit kebun sawit. 
Tanya: Sudah berapa puluh hektar? 
Jawab: Walah mas, sekarang mahal, modalnya yang ndak ada. 
Tanya: Per hektar yang sudah ditanami sampai berapa? 
Jawab: Tanah yang sudah ditanami usia 1 tahun ya sekitar Rp 40 jutaan. 
 
Komuniasi B 
Tanya: Di samping mengajar, kegiatanmu  disana (Kalimantan) apa? 
Jawab: Kami berdua di samping sebagai kepala sekolah, juga ada kebun sawit. 
Tanya: Sudah berapa hektar kebun sawitmu? 
Jawab: Baru 4 hektar, tapi rencananya akan beli lagi 2 hektar. 
Tanya: Sawitnya sudah mulai panen? 
Jawab: Sudah 2 tahun ini panen, cepet kok mas, dan harganya sekarang sedang membaik 
Tanya: Wah, cepet kaya kamu. 
Jawab: Lumayan mas, saya beli rumah lagi yang dekat jalan raya, rencananya disewakan 

untuk RUKO; kemarin sudah ditawar sewa per tahun Rp 20 juta, saya minta Rp 25 
juta.   

 
Jika diamati kedua tindak tutur di atas, tuturan A lebih halus kadar nilai rasa bahasanya. 

Ucapan yang dinyatakan secara tidak langsung memperlihatkan sikap rendah hati dan terasa 
lebih halus. Padahal, bagi mitra tutur sebenarnya kurang mendapatkan informasi secara jelas. 
Tuturan “Walah mas, sekarang mahal, modalnya yang ndak ada”. Sikap kerendahan hati itu 
semakin terlihat ketika mitra tutur mengatakan “Tanah yang sudah ditanami usia 1 tahun ya 
sekitar Rp 40 jutaan”. Tuturan ini tidak memperlihatkan bahwa mitra tutur sedang 
memperlihatkan kekayaannya tetapi harga di pasaran pada umumnya.  

Sebaliknya, tuturan B yang dinyatakan secara langsung justru terasa kasar karena 
menimbulkan kesan nilai rasa sombong. Padahal, mitra tutur justru mendapat informasi secara 
jelas mengenai hal yang ditanyakan. Tuturan “Kami berdua di samping sebagai kepala sekolah, 
juga ada kebun sawit”. Informasi yang disampaikan sebenarnya wajar karena memang itulah 
faktanya. Namun, karena hal itu menyangkut tentang dirinya menjadi terkesan sombong. Apa 
lagi dengan tuturan “Lumayan mas, saya beli rumah lagi yang dekat jalan raya, rencananya 
disewakan untuk RUKO; kemarin sudah ditawar sewa per tahun Rp 20 juta, saya minta Rp 25 
juta” sangat terasa bahwa mitra tutur terkesan “umuk” memamerkan kekayaannya.  

Dari kedua contoh tindak tutur di atas, tuturan tipe A menunjukkan tuturannya lebih 
berkadar “nilai rasa rendah hati”, sedangkan tuturan B berkadar “nilai rasa sombong”. Atas dasar 
contoh di atas, semakin memperkuat pendapat Levinson (1989) bahwa ketika berkomunikasi 
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tidak cukup memperhatikan “apa” yang dikatakan tetapi juga harus memperhatikan “bagaimana 
cara” mengungkapkannya.  Dengan kata lain, masalah nilai rasa bahasa bukan terletak pada “apa 
yang dikatakan” tetapi terletak pada “cara mengatakannya”.   

 
3. DAYA BAHASA DALAM BERTUTUR 

Hingga saat ini belum banyak penelitian yang mengungkap daya bahasa. Hasil penelitian 
Qonita Fitri Yuni (2009) yang berjudul “Pemanfaatan Daya Bahasa pada Diksi Pidato Politik” 
menyimpulkan bahwa bahasa memiliki beberapa daya, antara lain “daya bujuk, daya kritik, daya 
jelas, daya egosentrisme, dan daya provokatif” melalui diksi yang digunakan ketika berpidato. 
Penelitian tersebut masih merupakan penelitian pendahuluan yang belum mencakup register 
bahasa yang lebih lengkap. 

Daya bahasa dapat muncul melalui berbagai fungsi komunikatif bahasa. Dalam beberapa 
literatur klasik, fungsi komunikatif bahasa terungkap melalui tindak tutur. Searle dan Austin 
(1969) mengemukakaan bahwa setiap tindak tutur (speech acts) selalu mengandung tiga tindakan 
sekaligus, yaitu (a) tindak lokusi, (b) tindak ilokasi, dan (c) tindak perlokusi.  Di dalam lokusi 
selalu terkandung ‘makna’ tuturan. Namun di dalam tindak lokusi sekaligus juga terkandung 
maksud penutur (ilokusi), dan bagi pendengar setiap lokusi selalu menimbulkan efek tuturan 
(perlokusi). 

Daya bahasa adalah adalah kadar kekuatan bahasa untuk menyampaikan makna, informasi, 
atau  maksud melalui fungsi komunikatif sehingga pendengar mampu memahami dan 
menangkap segala makna, informasi, atau maksud penutur/penulis (Pranowo, 2009). Daya 
bahasa diungkapkan oleh penutur atau penulis melalui fungsi komunikatif bahasa. Misalnya, 
fungsi personal (bahasa digunakan untuk menyatakan perasaan, emosi, kepribadian, dll.) dapat 
memunculkan daya bahasa  perasaan sedih, emosi marah, atau mengungkapkan kondisi 
pribadinya ‘curhat’, dll. Perhatikan contoh fungsi personal untuk mengungkapkan perasaan 
‘curhat’ di bawah ini: 

 
“Pada waktu kuliah, saya sudah berkeluarga. Suami juga masih kuliah, pekerjaan tetap belum ada 
sementara itu, anak pertama kami sudah lahir. Coba Anda bayangkan, betapa kacaunya 
perekonomian keluarga saya. Mengeluh pada orang tua tidak mungkin, meskipun kami masih 
nebeng pada orang tua. Paling-paling hanya bisa numpang makan dan tempat tinggal....”. 
 

Ungkapan curhat (curahan hati) seperti di atas mampu menimbulkan “daya sentuh” yang dapat 
berefek pada munculnya  nilai rasa empati bagi yang mendengarnya.  

Daya bahasa dapat muncul melalui berbagai  tindak komunikasi, baik melalui iklan, 
komunikasi sehari-hari, pidato, diskusi, debat, karya sastra dan sebagainya. Beberapa daya 
bahasa dalam berkomunikasi dapat disebutkan, seperti daya penjelas, daya perintah, daya sindir, 
daya informatif, daya sentuh, daya kritik, daya ejek, daya ancam, dan sebagainya. Namun, dalam 
kaitannya dengan pembentukan karakter bangsa yang perlu digali adalah daya bahasa yang 
berkadar positif. Beberapa daya bahasa dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

 
a. Daya Persuasi 

Daya persuasi adalah kekuatan suatu tuturan yang dipakai untuk membujuk konsumen agar 
tuturan yang digunakan agar pendengar atau lebih mengerti mengenai maksud yang ingin 
disamaikan oleh penutur. Perhatikan contoh iklan di bawah ini! 
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- Natur-e 100% alami & HALAL 

Setiap kapsul Natur-e mengandung vitammin E alami dari ekstrak biji bunga matahari 
dan minyak biji gandum dalam dosis pas 100 IU yang menutrisi kulit wanita Indonesia 
agar tetap sehat alami hingga nanti (Iklan Kompas, 5 November  2012). 

Iklan di atas berusaha mempersuasi (membujuk) konsumen dengan cara menjelaskan 
kandungan dan fungsinya karena yang mengandung vitamin E alami dari ekstrak biji bunga 
matahari dan minyak biji gandum dalam dosis pas 100 IU. Vitamin E tersebut menutrisi kulit 
wanita Indonesia agar tetap sehat alami. Copywriter mencoba mempersuasi dengan cara 
meyakinkan konsumen atau pembaca agar mau menggunakan produk tersebut tanpa khawatir 
akan dampak dari pemakaian produk tersebut.  

Karena daya persuasi banyak digunakan dalam bahasa iklan, yang perlu diingat oleh seorang 
copywriter adalah adanya tanggung jawab moral untuk mendidik masyarakat agar mampu 
meningkatkan daya beli. Iklan memang menawarkan produk baik berupa barang atau jasa. 
Namun, pengiklan tidak boleh hanya membentuk warga masyarakat menjadi konsumtif.    

b. Daya Perintah 
Daya perintah adalah kekuatan tuturan  yang digunakan untuk menyuruh orang lain agar 

melakukan seperti yang dikehendaki oleh penutur. Daya perintah tidak selalu diungkapkan dalam 
bentuk tuturan perintah tetapi dapat juga diungkapkan dalam bentuk lain, seperti pertanyaan, 
berita, pernyataan, dan sebagainya.  

Daya perintah yang diungkapkan dalam bentuk perintah, seperti “Ambilkan tas saya di 
meja kantor!”. Bentuk tuturan seperti itu mudah dipahami karena makna dan maksud sama. 
Namun, bentuk tuturan perintah ada yang menggunakan pertanyaan, seperti “Apakah Anda dapat 
mengambilkan tas di meja kantor saya?”. Meskipun modusnya pertanyaan tetapi maknanya 
perintah, dan maksudnya memang ingin memerintah/menyuruh. Bentuk tuturan perintah juga 
dapat diungkapkan dengan tuturan berita, seperti “Tas saya tertinggal di kamarmu”.  Tuturan 
tersebut ber-modus berita tetapi dapat ditasirkan maksudnya sebagai perintah jika dalam konteks 
“mitra tuturnya adalah pemilik kamar”. Tentu model tuturan terakhir sebagai perintah tidak dapat 
dipahami oleh semua orang jika mitra tuturnya tidak memliki dasar pemahaman yang sama 
dengan penutur.  

   
c. Daya Informasi 

Daya informasi adalah kekuatan suatu tuturan  untuk memberitahu mitra tutur agar mitra 
tutur memahami sesuatu yang disampaikan.  Daya informasi dapat terjadi dalam berbagai tindak 
tutur. Namun, daya ini sangat efektif jika digunakan oleh penutur ketika menerangkan sesuatu 
kepada mitra tutur. Perhatikan kutipan di bawah ini! 

- Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat gotong royong. Artinya, ketika seseorang 
sedang memiliki kerepotan (misalnya ada keluarga yang meninggal), tetangga tidak 
perlu menunggu perintah untuk membuat persiapan penguburan jenazah. Semua warga 
kampung akan datang dan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan tugas yang memang 
diperlukan untuk pemakaman jenazah. Pekerjaan itu dilakukan hanya demi lancarnya 
upacara pemakaman dan tidak seorang pun  yang mengharapkan upah.  
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Bagi mitra tutur yang mendengar penjelasan mengenai informasi seperti di atas akan dapat 

dengan mudah untuk memahmi penjelasan tersebut. Bahkan, mitra tutur mungkin akan berpikir 
apakah kegiatan seperti itu juga terjadi dalam masyarakatnya. 

 
d. Daya Imajinasi 

Daya imajinasi adalah kekuatan tuturan untuk menciptakan gambaran (lukisan, karangan, 
dsb) berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Daya imajinasi sebenarnya bersifat 
abstrak tetapi mampu menghadirkan seakan-akan menjadi realitas yang dapat ditangkap atau 
dipahami oleh mitra tutur. Misanya: 

 
- Eskrim kacang hijau istimewa... lezatnya sampai ke hati! (Iklan Kompas, 11 Nov. 

2012). 
- “Mangsa aku dalam cakarMu, bertukar tangkap dengan lepas” (Baris puisi Amir 

Hamzah). 
 
Iklan di atas merupakan contoh dari daya imajinasi. Iklan tersebut membayangkan 

kelezatan eskrim kacang hijau yang begitu nikmat. Jika ditangkap menggunakan pikiran, 
tidak mungkin kelezatan sesuatu bisa sampai ke hati. Iklan di atas mencoba 
mempengaruhi pembaca untuk merasakan sendiri sensasi yang dihasilkan dari Eskrim 
kacang hijau.  

Begitu juga kutipan puisi Amir Hamzah “Mangsa aku dalam cakarMu, bertukar 
tangkap dengan lepas” mampu membayangkan bagaimana gambaran seseorang seakan-
akan dirinya dipermainkan oleh Tuhan seperti seekor kucing yang mempermainkan tikus 
yang sedang diterkam.  

 
e. Daya Sindir 

Daya sindir adalah kekuatan tuturan untuk menyatakan sesuatu kepada seseorang secara 
tidak langsung. Misalnya:   

- “Subsidi BBM Hanya Untuk Mayarakat Tidak Mampu 
Terimakasih Anda Sudah menggunakan BBM Non Subsidi” (Iklan layanan masyarakat, Kompas, 
20 November  2012). 

- Anda memang orang yang baik hati, Inventaris kantor kau selamatkan di rumah  Anda (karyawan 
yang suka membawa pulang barang-baramg kantor).  
 
Contoh iklan di atas merupakan sindiran terhadap masyarakat menengah ke atas yang 

masih menggunakan BBM Non Subsidi. BBM Non Subsidi dikhususkan untuk masyarakat 
tingkat menengah kebawah. Ungkapan “Subsidi BBM Hanya Untuk Mayarakat Tidak Mampu. 
Terimakasih Anda Sudah menggunakan BBM Non Subsidi” adalah sindiran dengan implikatur 
gunakanlah BBM non subsidi bagi Anda yang mampu.   

Begitu juga dengan contoh kedua,  “Anda memang orang yang baik hati, Inventaris 
kantor kau selamatkan di rumahmu semua” mengandung implikatur bahwa penutur menyindir 
kepada mitra tutur karena kebiasaannya membawa pulang inventaris kantor. 
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Memang, sindiran tidak mudah dipahami bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman 
yang sama dengan tuturan yang diungkapkan oleh penutur. Namun, bagi mitra tutur yang paham, 
sindiran terasa lebih tajam dari pada tuturan langsung.  

 

4. PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA 
Jika dicermati dengan teliti masalah nilai rasa bahasa dan daya bahasa seperti yang sudah 

diuraikan di atas, nilai rasa dan daya bahasa dapat memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan karakter bangsa. Yang perlu dipikirkan adalah rancang bangun seperti apa agar 
nilai rasa dan daya bahasa dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. 

Kata suatu bahasa memang berubah-ubah maknanya sesuai dengan daerah, waktu, dan 
suasana. Jika diamati dalam pemakaian, kata “kamu” memang merupakan kata ganti orang kedua 
tunggal. Dalam pemakaiannya, kata “kamu” hanya cocok dipakai oleh orang yang sederajat, baik 
usia, atau tingkat keakraban.  Jika kata itu digunakan dengan salah, misalnya menyapa ayah 
“Kamu sudah makan, Pak?” rasanya sangat tidak sopan.  

Namun, kata yang semula tidak dapat digunakan secara leluasa itu, sekarang mulai 
bergeser pemakaiannya. Para penyiar di radio ketika menyapa pendengarnya sudah biasa 
menggunakan kata “kamu” “Halo pendengar, kamu akan segera dapat bergabung dengan radio 
kesayanaganmu untuk berdendang bersama lagu-lagu paling populer dewasa ini!”.  
Pertanyaannya, apakah dengan menyapa pendengar dengan kata “kamu” masih dianggap kasar. 
Rasanya justru sebaliknya. Sapaan itu justru terasa menunjukkan hubungan yang akrab antara 
penyiar dan pendengar. Hal yang sama terjadi pada kata “Anda”. Dahulu, kata “Anda” dianggap 
sangat kasar untuk menyapa orang kedua. Namun, lama-kelamaan kata “Anda” dianggap 
menjadi sapaan paling netral karena dapat digunakan untuk menyapa siapa saja sebagai orang 
kedua. 

Di beberapa bahasa daerah juga mengalami hal yang sama. Kata “genduk” dalam bahasa 
Jawa masih dirasa sangat santun jika dipakai oleh orang dewasa untuk menyapa anak muda 
perempuan. Meskipun, karena pengaruh televisi, kata “genduk” hanya dipakai untuk menyebut 
pembantu rumah tangga perempuan muda. Memang, nilai rasa bahasa mengalami pasang surut. 
Pasang surutnya nilai rasa bahasa bukan karena makna tetapi karena persepsi masyarakat. Kata 
“genduk” jika dilihat dari segi makna berarti “vagina”. Begitu juga  penyebutan kata “thole” 
dalam bahasa Jawa yang merupakan pemendekan kata “konthole” (dakar). Atau kata “Dayak” 
sebutan salah satu suku di Kalimantan yang berasal dari bahasa Belanda “dajakers” berarti kata 
yang menunjukkan semua keburukan dan kejahatan.        

Berkaitan dengan nilai rasa bahasa, ada dua pertanyaan besar yang perlu disikapi, yaitu (a) 
apakah nilai rasa pada bahasa perlu dipertahankan untuk ditanamkan kepada generasi penerus 
agar tetap berkadar nilai rasa seperti sebelumnya?, dan (b) apakah  persepsi pemakai bahasa 
harus diubah agar persepsi yang dimiliki sesuaidengan pergeseran makna yang terjadi? 

Dua pertanyaan tersebut nampaknya tidak dapat didikonomi. Banyak kata yang memang 
masih berlaku dan maknanya tidak bergeser/berubah sehingga nilai rasa yang ada perlu 
ditanamkan kepada generasi penerus. Di sisi lain, kenyataan harus diakui bahwa akibat berbagai 
pengaruh, nilai rasa bahasa dapat bergeser/berubah sesuai dengan zamannya. Dengan demikian, 
bagi bangsa Indonesia yang ingin terus membangun dan mengembangkan karakter bangsa tidak 
perlu direpotkan oleh perdebatan itu. Masalah mempertahankan nilai rasa bahasa atau mengubah 
persepsi masyarakat terhadap nilai rasa bahasa biarlah ditangani oleh para ahli bahasa.   



13 

 

Begitu juga dengan daya bahasa. Kuat lemahnya daya bahasa juga sangat bergantung pada 
masyarakat pemakai bahasa sendiri. Orang sudah merasa dapat terbujuk (terpersuasi) dengan 
iklan model lama, seperti “Jika keseleo, belilah Panalson” (iklan obat gosok tahun 70-an).   Kata 
belilah merupakan bentuk persuasi melalui perintah. Namun, persuasi model sekarang, sesuai 
dengan perkembangan pola pikir masyarakat, iklan mobil ditawarkan dengan mengatakan 
“Suzuki Ertiga irit banget” (Iklan mobil Suzuki Ertiga). Iklan model sekarang sama sekali tidak 
menyuruh calon konsumen untuk membeli Ertiga. Namun, dengan cara memberi informasi 
seperti itu sudah cukup untuk mempersuasi calon konsumen untuk membeli Ertiga. Dengan kata 
lain, daya persuasi sudah digunakan dengan cara sangat halus sehingga tidak perlu menyuruh 
untuk membeli.  

Berdasarkan nilai rasa bahasa dan daya bahasa, pengembangan karakter bangsa  dapat 
dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. 
a. Ada kata yang memiliki makna tetap dari dahulu hingga sekarang tidak berubah, namun ada 

pula kata yang maknanya berubah akibat persepsi dan pola pikir masyarakat yang berubah. 
Kedua nilai rasa bahasa tersebut harus tetap disosialisasi kepada masyarakat dalam kaitannya 
dengan pengembangan karakter bangsa. 

b. Daya bahasa juga berubah-ubah modelnya. Pada zaman dahulu, untuk mempersuasi 
masyarakat selalu dilakukan secara langsung, jika tidak secara langsung dapat menimbulkan 
salah paham. Namun, sesuai dengan banyaknya sumber informasi dan semakin 
berkembangnya  pola pikir  masyarakat, cara mempersuasi tidak lagi dengan bentuk-bentuk 
perintah tetapi cukup memberikan informasi yang dibutuhkan. 

c. Bentuk-bentuk tuturan tidak langsung, seperti sindiran, imajinasi, persuasi harus mendapat 
perhatian dalam pengembangan karakter bangsa karena dapat menghaluskan budi 
masyarakat.   

d. Pengembangan karakter bangsa, baik melalui nilai rasa bahasa maupun daya bahasa harus 
dibatasi pada nilai rasa yang baik dan daya bahasa yang positif. Kata-kata yang bernilai rasa 
kasar dan berdaya bahasa keras seharusnya tidak perlu dikembangikan dalam pembentukan 
dan pengembangan karakter bangsa.  

    
   

5. REKOMENDASI 

Berdasarkan pembahasan di atas, pengembangan karakter bangsa dengan memanfaatkan 
nilai rasa bahasa dan daya bahasa dapat direkomendasikan sebagai berikut. 
a. Faktor bahasa, terutama nilai rasa bahasa dan daya bahasa memiliki andil yang cukup besar 

dalam pembentukan karakter bangsa.  Apapun faktor yang mempengaruhi, semuanya 
membutuhkan bahasa sebagai medianya. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan 
dengan program pembentukan karakter bangsa harus melibatkan ahli bahasa. 

b. Pengaruh nilai rasa bahasa dalam pembentukan karakter bangsa terutama melalui berbagai 
bentuk tuturan tidak langsung, seperti eufimisme, persuasi, permainan bunyi, kerendahan hati; 
dan daya bahasa, seperti daya persuasi, daya informasi, daya imajinasi, daya perintah tidak 
langsung, dan daya sindir perlu terus dikembangkan untuk membentuk budi  luhur dan pekerti 
baik. 

c. Kata-kata yang bermakna tetap atau yang sudah bergeser maknanya tetap harus diperhatikan 
tanpa memperdebatkan   mana yang perlu dimanfaatkan untuk pembentukan karakter bangsa.  
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Abstrak 

Bahasa Indonesia dewasa ini tidak hanya memegang peranan sebagai 
alat komunikasi semata, namun juga harus dipahami fungsinya sebagai 
bahasa persatuan. Fungsi ini kemudian menjadi luntur ketika bahasa 
Indonesia tidak lagi dipahami sebagai sarana untuk mempersatukan seluruh 
rakyat Indonesia, padahal pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 bahasa 
Indonesia telah menunjukkan kedudukannya yang menentukan. Dalam 
makalah ini peneliti menyoroti kaitan antara bahasa Indonesia dengan upaya 
pendidikan karakter dan kreatifitas mahasiswa di perguruan tinggi dengan 
studi kasus Universitas Muslim Indonesia. Peneliti menggunakan observasi 
dan kajian teoretik untuk melihat hubungan antara kedua variabel tersebut. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara materi ajar 
dengan cara mengajar dalam menyampaikan nilai-nilai karakter kepada 
peserta didik (mahasiswa). Penelitian ini juga membuktikan bahwa 
pendidikan karakter dapat diintegrasikan dengan pembelajaran seperti bahasa 
Indonesia. Peneliti juga merekomendasikan agar dimasukkannya materi 
Kesusastraan yang sangat kaya dengan nilai-nilai karakter bagi mahasiswa. 

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Persatuan, Mahasiswa, Karakter, Kreatifitas 

A. Pendahuluan 

Tahun 2045 nanti Indonesia akan memasuki periode 100 tahun 
Indonesia merdeka. Di tahun 2045, Indonesia akan memiliki sumber daya 
manusia (SDM) muda dan unggul yang akan menentukan jati diri dan nasib 
bangsa ini di masa depan. Melalui sektor pendidikan, generasi emas ini 
diharapkan akan siap mengemban tugas mulia untuk membangun bangsa ini. 

Di tahun yang sama pula, Indonesia akan mengalami periodesasi 
bonus demografi, yakni anak-anak yang berusia 3-5 tahun (usia PAUD saat 
ini) akan berusia 36-38 tahun, mereka yang berusia 6-14 tahun (usia 
pendidikan dasar) akan berusia 39-47 tahun, mereka yang usia 15-17 tahun 
(usia pendidikan menengah) akan berusia 48-50 tahun, sedangkan yang usia 
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18-21 tahun (usia pendidikan tinggi) akan berusia 51-54 tahun. Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan menilai, pada usia-usia tersebut merekalah yang 
akan memegang peran strategis di dalam Negara karena mereka berada pada 
usia-usia produktif. (http://www.pikiran-rakyat.com/node/186763, diakses 30 
Juli 2013). 

Jika mereka dapat disiapkan dan diarahkan dengan baik sekarang ini 
dan selanjutnya, bukanlah hal mustahil bangsa dan Negara Indonesia akan 
menjadi bangsa yang unggul karena memiliki SDM muda yang unggul dan 
produktif dalam jumlah yang cukup besar.  

Seperti yang telah dikemukakan di awal bahwa sektor pendidikan 
memegang peranan penting dalam menyiapkan dan mengarahkan SDM yang 
unggul dan produktif di samping harus menguasai dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni yang dibutuhkan di era persaingan global.  

Pada dasarnya tugas pendidikan adalah untuk “mencerdaskan 
kehidupan bangsa” yang menurut Sri Edi Swasono (2012:5-6) memiliki 
konsepsi dan makna budaya dan bukan konsepsi biologis-genetika semata. 
Dalam konsepsi seperti ini mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah hanya 
bermakna mencerdaskan otak intelektual bangsa. Di sini bukan hanya 
bertujuan mengatasi kebodohan sosial, tetapi juga harus melawan 
keterbelakangan sosial. 

Dengan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti kita berupaya 
meningkatkan kualitas: ketakwaan, literasi sains, literasi sosial seni dan 
budaya, keberadaban, kesadaran sejarah, geografi dan spasial, ideologi, 
persatuan, kebersamaan, dan gotong royong (kerakyatan), solidaritas, 
penguasaan iptek, kedaulatan, kemandirian, martabat, kesetaraan, 
modernisasi, keberanian dan kejujuran, dan humanisme. Dari konsepsi 
tersebut jelaslah bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa sebenarnya tidak 
bias dilepaskan dari konsep nation and character building, yaitu membangun 
karakter dan peradaban kehidupan berbangsa.  

Melihat urgensi penanaman karakter melalui pendidikan ini, serta 
potensi yang dimiliki periodesasi usia pendidikan tinggi yang akan 
memegang peran strategis bagi bangsa ini. Maka perlu diupayakan 
pembentukan karakter melalui pendidikan di perguruan tinggi dengan 
berbagai cara yang sistematis dan menarik. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan yakni mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam proses 
pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengintegrasikan nilai-nilai 
karakter ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. 

Bahasa Indonesia dewasa ini tidak hanya memegang peranan sebagai 
alat komunikasi semata, namun juga harus dipahami fungsinya sebagai 
bahasa persatuan. Apabila menilik sejarah perjuangan bangsa ini, bahasa 
Indonesia pertama kali dideklarasikan pada Kongres Pemuda Oktober 1928, 
disinilah kita melihat bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi 
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yang pada masa itu belum banyak orang yang bisa berbahasa Indonesia, 
namun dalam konteks ini bahasa merupakan alat persatuan dan kesatuan yang 
kemudian mengantarkan bangsa ini menjadi merdeka. Dari peristiwa di atas, 
maka dapat dipahami bahwa bahasa Indonesia turut berkontribusi dalam 
memberikan semangat perjuangan bagi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. 
Dalam kondisi kekinian kontribusi tersebut dimaknai sebagai upaya 
membangun karakter.  

Sebagai upaya untuk membangkitkan kembali nilai-nilai karakter 
pemuda Indonesia, maka perlu dipahami bahwa bahasa Indonesia harus 
direposisi kembali sebagai perwujudan sikap patriotisme pemuda agar bisa 
mengemban misi sumpah pemuda yakni menjadikan bahasa Indonesia 
sebagai bahasa persatuan. Kemudian dengan berbahasa Indonesia yang baik 
akan memposisikan mahasiswa sebagai pihak yang berperan aktif dalam 
proses pencerdasan generasi bangsa yang nyaris terpuruk oleh tindakan yang 
tidak berbudaya. Selanjutnya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik secara lisan maupun tulisan akan menjadikan mahasiswa sebagai duta di 
negaranya yang sekaligus juga dapat menjadikan mahasiswa kreatif dan 
inovatif dalam mengikuti berbagai perlombaan penulisan karya ilmiah, baik 
di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang sekaligus dapat 
mengembalikan perannya sebagai generasi bangsa yang dapat diandalkan 
sebagai penerus estafeta kepemimpinan bangsa Indonesia.  

Rumusan Masalah: Bagaimana cara pengajaran bahasa Indonesia di 
Universitas Muslim Indonesia yang dapat menjadi wahana pembangun 
karakter (jati diri) dan kreatifitas mahasiswa? 

B. Bahasa Indonesia dan Konsep Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi 

Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi 

Pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi menempati posisi 
sebagai mata kuliah umum (MKU). Sebagaimana peran bahasa Indonesia 
sehari-hari sebagai alat komunikasi, dalam proses pengajarannya di 
perguruan tinggi bahasa Indonesia juga memegang peranan sentral sebagai 
media dalam membangun karakter, serta mengaktualisasikan kreatifitas 
mahasiswa, misalnya: bidang penulisan karya tulis ilmiah, pembuatan 
proposal penelitian melalui program kreatifitas mahasiswa (PKM), maupun 
lomba pidato.  

Bahasa Indonesia di perguruan tinggi berdasarkan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) menetapkan standarisasi pengajaran dengan 
turunan materi sebagai berikut: (1) sejarah perkembangan bahasa Indonesia, 
(2) Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), (3) penulisan unsur serapan, (4) 
pemilihan kata, dan pengembangan kosa kata, dan tanda baca, (5) 
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penyusunan kalimat, (6) pembentukan paragraf dan pengembangannya, (7) 
kutipan, (8) penyusunan catatan kaki, (9) daftar pustaka, (10) penyusunan 
karya ilmiah, dan laporan, serta (11) reproduksi dan resensi. 

Dari 11 materi yang diajarkan hanya beberapa materi yang dapat 
diintegrasikan, sebagai contoh materi pemilihan kata dan pengembangan 
kosa kata. Unsur pembangun karakter yang berkenaan dengan materi ini 
yakni mengawasi kata-kata yang dipilih oleh mahasiswa, kata-kata pilihan 
mahasiswa akan menunjukkan aspek kesantunan. Di samping itu, dalam 
pengajarannya pengajar senantiasa mengarahkan mahasiswa untuk memilih 
kata-kata yang sopan dan santun untuk menunjukkan keteladanan berbahasa. 
Pembahasan unsur pendidikan karakter untuk materi lainnya, selengkapnya 
akan dibahas pada bagian implementasi pendidikan karakter.  

Konsep Pendidikan Karakter 

 Istilah karakter diambil dari bahasa Yunani yaitu ‘to mark’ yang 
artinya menandai. Istilah ini lebih fokus pada tindakan atau tingkah laku. Ada 
dua pengertian tentang karakter. Pertama, karakter menunjukkan bagaimana 
seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, 
ataupun rakus tentulah orang tersebut dianggap memiliki perilaku buruk. 
Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah 
orang tersebut dianggap memiliki karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat 
kaitannya dengan ‘personality’. Seseorang baru bisa disebut ‘orang yang 
berkarakter’, apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral. Imam Ghozali 
menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas 
manusia dalam bersikap atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam 
dirinya. (Kemendikbud, 2011:9-10) 
 Dengan demikian karakter mulia berarti individu itu memiliki 
pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti 
reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif, dan inovatif, 
mandiri, hidup sehat, bertanggungjawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela 
berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah 
hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, 
ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, 
visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, 
pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan 
(estetis), sprotif, tabah, terbuka, dan tertib. Individu juga dituntut untuk 
memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik ataupun unggul. Selain itu, 
individu itu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. 
(Kemendikbud, 2011:10)   
 Sedangkan pendidikan merupakan proses internalisasi budaya ke 
dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan 
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masyarakat menjadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer 
ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi pendidikan merupakan saran 
pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturasi dan sosialisasi). 
(Kemendikbud, 2011:13) 
   Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 
karakter merujuk pada upaya menjadikan peserta didik (mahasiswa) menjadi 
beradab disertai upaya membina peserta didik agar memiliki karakter mulia, 
maupun sesuai kaidah moral.  

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengintegrasikan 
pendidikan karakter pada pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi 
menuntut keterampilan dosen dalam merumuskannya. Beberapa cara dapat 
ditempuh oleh dosen antara lain: (1) mengungkapkan nilai-nilai yang ada 
dalam materi pembelajaran, (2) mengintegrasikan nilai-nilai karakter menjadi 
bagian terpadu dari materi pembelajaran, (3) menggunakan perumpamaan, 
dan membuat perbandingan dengan kejadian serupa dalam hidup peserta 
didik (mahasiswa), (4) mengubah hal-hal negatif menjadi nilai positif, (5) 
mengungkapkan nilai-nilai melalui diskusi dan brainstorming, (6) 
menggunakan cerita untuk memunculkan nilai-nilai, (7) menceritakan kisah 
hidup orang-orang besar, (8) mengenalkan tokoh yang ada dalam kitab suci, 
(9) menggunakan drama untuk melukiskan kejadian-kejadian yang berisi 
nilai-nilai, dan (10) menggunakan berbagai kegiatan, seperti kegiatan amal, 
dan bakti sosial, maupun (11) praktik lapangan seperti kelompok belajar 
tematik antar-mahasiswa.  

C. Urgensi Pendidikan Karakter dan Kreatifitas bagi Mahasiswa 

Pemerintah melalui Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa 
pendidikan di setiap jenjang, harus diselenggarakan secara sistematis guna 
mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan 
karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan 
santun, dan berinteraksi dengan masyarakat. 

Dalam konteks keindonesiaan, khususnya realitas di perguruan tinggi 
penerapan pendidikan karakter merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat 
ditawar-tawar lagi. Para putra-putri bangsa telah mengharumkan nama 
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Indonesia di kancah internasional melalui prestasi-prestasi di berbagai 
bidang. Namun di sisi lain, kasus yang melibatkan mahasiswa sebagai pelaku 
tindak kejahatan dan kriminalitas cukup tinggi, seperti narkoba, dan seks 
bebas. Realitas mencengangkan tersebut dapat dianalogikan sebuah tamparan 
keras bagi bangsa. 

Fenomena tersebut tentunya menuntut agar sistem pendidikan di kaji 
ulang. Dalam hal ini, kurikulum sebagai standar pedoman belum sepenuhnya 
merepresentasikan tujuan utama pendidikan itu sendiri, yaitu membentuk 
generasi cerdas komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi 
pendidikan, demi memulihkan kesenjangan antara kualitas intelektual dengan 
nilai-nilai moral etika, budaya dan karakter. 

Proses pendidikan di samping sebagai transfer pengetahuan 
seharusnya menjadi alat transformasi nilai-niali moral dan pembangunan 
karakter (character building). Semakin terdidik seseorang, secara logis, 
seharusnya semakin tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang 
menyimpang, sehingga ilmu dan kualitas akademis yang didapatkan tidak 
disalahgunakan. 

Pendidikan karakter berupaya menjawab berbagai problema 
pendidikan dewasa ini. Pendidikan tersebut adalah sebuah konsep pendidikan 
yang integratif yang tidak hanya bertumpu pada pengembangan kompetensi 
kognitif peserta didik semata, tetapi juga pada penanaman nilai etika, moral 
dan spiritual.    

Untuk mewujudkan pendidikan karakter, tidaklah perlu dibuat mata 
kuliah baru, tetapi cukup diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata 
kuliah, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia dapat turut serta. Cara-cara 
yang dapat ditempuh sebagaimana telah dicantumkan pada konsep 
pendidikan karakter pada bagian sebelumnya.  

Dengan demikian, maka pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya 
pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengalaman 
nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. Salah satunya 
dengan implementasi pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi 
berbasis pembangunan karakter dan kreatifitas mahasiswa.      

D. Implementasi Bahasa Indonesia di Universitas Muslim Indonesia sebagai 
Pembangun Karakter dan Kreatifitas Mahasiswa 

Dalam mengimpelementasikan pendidikan karakter, sebagai sebuah 
institusi, perguruan tinggi dituntut untuk memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut:  

Pertama, keberhasilan pendidikan karakter terkait dengan kondisi 
peserta didik. Fungsi pendidikan karakter adalah untuk menunjukkan 
kesadaran normatif peserta didik, seperti berbuat baik dan melaksanakan 
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tanggungjawabnya agar terinternalisasi pada pembentukan pribadi para 
peserta didik. 
 Karena itu, pendekatan melalui proses pembelajaran di perguruan 
tinggi perlu disesuaikan, yakni dengan menciptakan iklim yang merangsang 
pikiran peserta didik untuk dijadikan sebagai alat observasi dalam 
mengeksplorasi dunia. Interaksi antara pikiran dan dunia harus memunculkan 
proses adaptasi, penguasaan dunia, dan pemecahan masalah yang dihadapi 
dalam kehidupannya. Keberhasilan anak menjalani interaksi dengan dunia 
akan membentuk kemampuan merumuskan cita-citanya, bahkan cita-cita itu 
dijadikan pedoman hidup. Dengan pedoman hidup itu peserta didik akan 
menentukan arah sekaligus membentuk norma hidupnya. 
 Kedua, kondisi perguruan tinggi dapat menciptakan iklim rasa aman 
bagi peserta didiknya. Jika peserta didik tidak merasa aman, seperti: jiwa 
tergonjang, cemas, atau frustasi, maka ia tak akan dapat menanggapi upaya 
pendidikan dari sekolahnya, bahkan ia sering kali merespons upaya 
pendidikan dengan bentuk proses atau agresi terhadap lingkungannya.  
 Ketiga, kebijakan sekolah dalam merumuskan bahan belajar berbasis 
karakter diorientasikan ke masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan 
menggambarkan indikasi bentuk baru peradaban masyarakat. Ada dua hal 
yang menjadi dasar pertimbangannya, yakni (1) proses pembangunan 
berkonsekuensi terhadap perubahan bentuk baru kebiasaan hidup masyarakat, 
dan (2) pendidikan berbasis karakter harus berperan sebagai penyeimbang 
proses pembangunan. (Kemendikbud, 2011:41-43) 
 Dalam pembelajaran dikenal tiga istilah, yaitu : pendekatan, metode, 
dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran bersifat lebih umum, 
berkaitan dengan seperangkat asumsi berkenaan dengan hakikat 
pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan rencana menyeluruh tentang 
penyajian materi ajar secara sitematis, dan berdasarkan pendekatan yang 
ditentukan. Teknik pembelajaran adalah kegiatan spesifik yang 
diimplementasikan dalam kelas sesuai dengan pendekatan dan metode yang 
dipilih. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, pendekatan lebih bersifat 
aksiomatis, metode bersifat prosedural dan teknik bersifat operasional  
(Majid, 2006). 

Pendidikan karakter secara terpadu di dalam pembelajaran adalah 
pengenalan nilai-nilai; fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya 
nilai-nilai dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta 
didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di 
dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Pada dasarnya 
kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai 
kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan 
peserta didik, mengenal, menyadari, mempedulikan, dan menginternalisasi 
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nilai-nilai dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai perilaku kehidupan 
sehari-hari para peserta didik. (Kemendikbud, 2011:44)  
 Lebih lanjut, implementasi bahasa Indonesia di Universitas Muslim 
Indonesia (UMI) ditinjau berdasarkan pengamatan (observasi) yang terpantau 
oleh peneliti. Sebagaimana bahasa Indonesia di perguruan tinggi secara 
umum, pengajaran bahasa Indonesia di UMI juga termasuk pada kelompok 
MKU dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa di berbagai fakultas. 
 Pengajaran bahasa Indonesia yang didasarkan pada upaya 
pembangunan karakter dan kreatifitas mahasiswa menjadi potensi yang luar 
biasa. Hal ini dikarenakan pengajaran bahasa Indonesia diajarkan sebagai 
mata kuliah wajib pada 11 fakultas yang ada di UMI, diantaranya: Fakultas 
Sastra, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Agama 
Islam, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi, Fakultas 
Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Komputer,  Fakultas Farmasi, dan Fakultas 
Teknologi Industri, dengan jumlah mahasiswa aktif mencapai 20.000 orang 
secara keseluruhan. 
 Peneliti melakukan observasi terhadap 8 dari 11 fakultas, dimana 
peneliti mengajar mata kuliah bahasa Indonesia antara lain Fakultas Sastra, 
Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Agama Islam, 
Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi, Fakultas 
Kedokteran Gigi, dan Fakultas Farmasi.  
 Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian bahasa Indonesia di 
perguruan tinggi, terdapat 11 turunan materi yang bersumber pada KTSP 
sebagai berikut: (1) sejarah perkembangan bahasa Indonesia, (2) Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD), (3) penulisan unsur serapan, (4) pemilihan kata, dan 
pengembangan kosa kata, dan tanda baca, (5) penyusunan kalimat, (6) 
pembentukan paragraf dan pengembangannya, (7) kutipan, (8) penyusunan 
catatan kaki, (9) daftar pustaka, (10) penyusunan karya ilmiah, dan laporan, 
serta (11) reproduksi dan resensi. 
 Masing-masing dari materi tersebut memiliki cara yang berbeda 
dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai karakter pada proses 
pengajarannya, demikian juga dengan beberapa kegiatan yang menyangkut 
dengan pengajaran bahasa Indonesia dalam bentuk pementasan (drama) pada 
salah satu fakultas di UMI yang pernah dibawah pengawasan peneliti, dan 
juga kelompok belajar yang di bina oleh peneliti. 
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Tabel 1. Implementasi Bahasa Indonesia berbasis Karakter di UMI 
 
 

Keterangan Alternatif Cara: (1) mengungkapkan nilai-nilai yang ada dalam materi 
pembelajaran, (2) mengintegrasikan nilai-nilai karakter menjadi bagian terpadu dari materi 
pembelajaran, (3) menggunakan perumpamaan, dan membuat perbandingan dengan kejadian 
serupa dalam hidup peserta didik (mahasiswa), (4) mengubah hal-hal negatif menjadi nilai 
positif, (5) mengungkapkan nilai-nilai melalui diskusi dan brainstorming, (6) menggunakan 
cerita untuk memunculkan nilai-nilai, (7) menceritakan kisah hidup orang-orang besar, (8) 
mengenalkan tokoh yang ada dalam kitab suci, (9) menggunakan drama untuk melukiskan 
kejadian-kejadian yang berisi nilai-nilai, dan (10) menggunakan berbagai kegiatan, seperti 
kegiatan amal, dan bakti sosial, maupun (11) praktik lapangan seperti kelompok belajar 
tematik antar-mahasiswa. 

Tabel di atas menunjukkan cara yang digunakan dalam pengajaran 
bahasa Indonesia untuk memasukkan nilai-nilai karakter mayoritas 
menggunakan cara (1), disusul cara (2), kemudian cara (5), (9), dan (11). Dari 
tabel di atas dapat disimpulkan bahwa cara pengajaran dengan 
mengungkapkan nilai-nilai yang ada pada materi pembelajaran dapat menjadi 
rekomendasi bagi pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Hal ini 
disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang merupakan mahasiswa dengan 
rentang umur 17-25 tahun yang menerima penyampaian secara eksplisit 
dengan lebih baik. 

No. Materi Lokasi Cara 
Kandungan 
Nilai 

1. Sejarah Perkembangan BI 6 Fakultas (5) (1) Perjuangan 
2. Ejaan Yang Disempurnakan 6 Fakultas (1)  Kedisiplinan 
3. Penulisan Unsur Serapan 6 Fakultas (1)  Ketelitian 

4. 
Pemilihan Kata dan 
Pengembangan Kosa Kata 

6 Fakultas (1)  Kesopanan, 
Kesantunan 

5. Penyusunan Kalimat 
6 Fakultas (1)  Kesopanan, 

Kesantunan 

6. 
Pembentukan Paragraf dan 
Pengembangannya 

6 Fakultas (1)  Kesopanan, 
Kesantunan 

7. Kutipan 6 Fakultas (1) Ketelitian 
8. Penyusunan Catatan Kaki 6 Fakultas (1)  Ketelitian 
9. Daftar Pustaka 6 Fakultas (1) Kedisiplinan 

10. 
Penyusunan Karya Ilmiah 
dan Laporan 

7 Fakultas (2)  Kreatifitas 

11. Reproduksi dan Resensi 6 Fakultas (2) Kreatifitas 

12. 

Lain-Lain     

Drama 
FK (9) Kreatifitas, 

Penghayatan 
Kelompok Studi FH (11) Kebersamaan 
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Selanjutnya penentuan keberhasilan implementasi pendidikan 
karakter juga ditentukan oleh kondisi peserta didik. Dalam hal ini peneliti 
berusaha mengkondisikan kelas agar kondusif sebelum melakukan proses 
belajar mengajar (PBM) di mulai. Hal ini untuk memastikan bahwa peserta 
didik siap menerima materi yang disampaikan.    

Setelah berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka penanaman 
nilai-nilai karakter pada peserta didik (mahasiswa), maka diharapkan materi 
yang telah didapatkan dapat memacu dan mengarahkan mahasiswa untuk 
menanamkan nilai-nilai karakter yang telah dikandung oleh materi tersebut. 
Walaupun belum semua nilai-nilai dapat ditanamkan dalam waktu yang 
bersamaan, hal yang diharapkan yakni terjadinya kesinambungan antara mata 
kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain dalam menginternalisasikan 
nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran. 

E. Penutup   

Kesimpulan 
 
 Nilai-nilai karakter pada dasarnya dapat diaplikasikan dalam berbagai 
bidang ilmu, termasuk bahasa Indonesia. Adapun pembelajaran bahasa 
Indonesia di perguruan tinggi (Universitas Muslim Indonesia), peneliti 
memilih untuk mengungkapkan nilai-nilai yang ada dalam materi 
pembelajaran sebagai cara yang efektif dalam pengajarannya kepada 
mahasiswa yang merupakan remaja berumur 17-25 tahun. 
 Upaya penanaman nilai-nilai karakter dan kreatifitas bagi mahasiswa 
merupakan bentuk dukungan untuk mempersiapkan generasi muda 
menyongsong Indonesia Emas 2045, yakni masa-masa keemasan Indonesia 
yang akan dikelola oleh para pemuda yang memang telah diembankan 
amanah sebagai generasi penerus bangsa.  
 Melalui bahasa Indonesia, diharapkan para pemuda dapat mengambil 
pelajaran atas perjuangan para pemuda yang telah mendeklarasikan Sumpah 
Pemuda 1928 dan bangga menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai 
bahasa pengikat dan pemersatu.  

Rekomendasi 
 
Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan urgensi untuk melakukan 
peninjauan kembali terhadap kurikulum bahasa Indonesia di perguruan 
tinggi. Peneliti membaca potensi materi Kesusastraan termasuk di dalamnya 
penulisan cerpen dan novel sebagai bagian dari materi ajar bahasa Indonesia 
di PT, karena materi ini sangat kaya untuk pengembangan atas nilai-nilai 
karakter, dan eksplorasi cara pengajaran kepada pada peserta didik. 
 



11 

 

 

Daftar Pustaka   
 
Asmani, Jamal Ma’mur. 2011. Buku Panduan Internalisasi Pendidikan 
Karakter di Sekolah. Yogyakarta: Diva Press.  

Barnawi dan M. Arifin. 2012. Strategi dan Kebijakan Pembelajaran 
Pendidikan Karakter. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.  

Brown, James Dean. 1995. The Elements of Language Curriculum: A 
Systematic Approach to Program Development. Boston: Heinle&Heinle 
Publisher.  

Joyce, Bruce, Marsha Weil, dan Emily Calhoun. 2009. Models of Teaching: 
Model-Model Pengajaran edisi delapan diterjemahkan Achmad Fawaid dan 
Ateilla Mirza. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. Pembelajaran Kontekstual 
dalam Membangun Karakter Siswa. Jakarta: Kemendikbud. 

Majid, Abdul. Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar 
Kompetensi Guru.  Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006. 

Noor, Rohinah M. 2011. Pendidikan Karakter Berbasis Sastra: Solusi 
Pendidikan Moral yang Efektif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

Pamungkas, Sri. 2012. Bahasa Indonesia dalam Berbagai Perspektif. 
Yogyakarta: Penerbit Andi.  

Pikiran Rakyat Online. Hardiknas 2012, Bangkitnya Generasi Emas 
Indonesia- http://www.pikiran-rakyat.com/node/186763, diakses 30 Juli 
2013.  

Swasono, Sri Edi. 2012. Revitalisasi Pendidikan IPS dalam Pembangunan 
Karakter Bangsa. Makalah. Disajikan pada Seminar Pembangunan Karakter 
Bangsa oleh HISPISI di UNY 15 Januari 2012. 

Trianto. 2011. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, 
Landasan, dan Implemetasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP). Jakarta: Kencana, 2011.  



1 

 

UPAYA PENGUATAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI PEREKAT 
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESDIA SECARA 

REGULASI: STUDI KASUS APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN 
PERATURAN TENTANG RETRIBUSI DI INDONESIA 

 
(Sriyanto, Badan Bahasa) 

 
 Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat perekat Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) tidak diragukan lagi. Fungsi itu terpatri sejak 
diikrarkannya Sumpah Pemuda Tahun 1928 dan diperkukuh oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena fungsinya 
yang begitu penting, perlu dilakukan berbagai upaya agar bahasa Indonesia 
makin kukuh. Salah satu upaya itu adalah melalui regulasi atau peraturan 
perundang-undangan. Dalam hubungan itu, pemerintah bersama DPRRI telah 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan hasil revisi Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Hal itu berarti bahwa sudah lama berlakunya undang-undang yang 
merupakan panduan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di 
seluruh Indonesia. Namun, dalam kenyataannya sebagian besar pemerintah 
provinsi belum mengikuti panduan tersebut dalam menyusun peraturan 
daerah. Indikatornya adalah adanya kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa, 
baik yang menyangkut ejaan, pilihan kata, maupun struktur kalimat.  
 
Kata kunci: penguatan bahasa, perekat NKRI  
 
1. Pendahuluan 

Jauh sebelum Indonesia diproklamasikan para tokoh pemuda kita 
telah memilih dan mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu 
bangsa. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu merupakan 
pernyataan politik yang sangat penting dan strategis dalam rangka 
pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia yang 
terdiri atas banyak pulau dan banyak etnis dengan bahasa daerahnya masing-
masing akan sangat sulit untuk bersatu tanpa adanya satu bahasa sebagai alat 
komunikasinya. Hal itu sangat disadari oleh para tokoh pemuda yang 
memimpikan sebuah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, pada tanggal 28 
Oktober 1928 diikrarkan Sumpah Pemuda. Butir ketiga Sumpah Pemuda itu 
menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang harus dijunjung dan 
dihormati oleh seluruh warga Indonesia (Alwi, 2000).  

Setelah diproklamasikan negara Indonesia, kedudukan bahasa 
Indonesia menjadi semakin kuat dengan dikukuhkannya sebagai bahasa 
negara dalam Pasal 36, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi, “Bahasa Negara ialah Bahasa 
Indonesia”. Pengukuhan itu merupakan penegasan lebih lanjut bahwa bahasa 
Indonesia selain sebagai alat pemersatu bangsa juga merupakan bahasa resmi 
kenegaraan (Halim, 1976). Di samping itu, pencantuman bahasa Indonesia 
sebagai bahasa negara merupakan landasan konstitusional yang sangat kuat. 
Hal itu berarti pula bahwa regulasi alat pemersatu bangsa itu memiliki 
pijakan yang sangat kuat. Namun, dalam perkembangannya regulasi turunan 
dari Undang-Undang Dasar ini sangat lamban. Lebih dari enam puluh tahun 
kemudian setelah disahkannya UUD 1945, tepatnya pada tahun 2009, baru 
disahkan undang-undang bahasa, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta 
Lagu Kebangsaan. Undang-undang itu pun tidak khusus tentang bahasa, 
tetapi juga mengenai bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. 
Meskipun begitu, keberadaan UU Nomor 24 Tahun 2009 tetap penting.  

Bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun bahasa 
negara, harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh warga NKRI. Tugas mulia 
itu tidak hanya terletak di pundak pemerintah, dalam hal ini Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Tugas mulia itu tidak hanya terletak di pundak para ahli bahasa 
atau para guru atau dosen Bahasa Indonesdia. Tugas mulia itu terletak di 
pundak semua orang yang mengaku sebagai bangsa Indonesia. Sesuai dengan 
fungsinya, semua warga negara wajib berperan serta dalam menjaga dan 
melestarikan alat pemersatu bangsa itu. Pemerintah bertugas merancang dan 
melaksanakan dengan sebaik-baiknya pengembangan dan pembinaan bahasa 
Indonesia agar fungsi bahasa Indonesia sebagai perekat NKRI menjadi lebih 
kukuh. Para ahli bahasa dan para guru atau para dosen Bahasa Indonesia 
bersinergi dengan pemerintah untuk secara bersama-sama menjaga dan 
melestarikan bahasa Indonesia. Warga Indonesia pada umumnya 
berkewajiban untuk perperan serta dalam menjaga dan melestarikan bahasa 
Indonesia dengan mengutamakan bahasa Indonesia untuk komunikasi yang 
lingkupnya nasional.  

Di atas telah diuraikan bahwa pemerintah mempunyai tugas 
merencanakan dan melaksanakan pengembangan dan pembinaan bahasa 
Indonesia. Dalam hubungan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa yang mempunyai tugas utama. Upaya regulasi telah dilakukan 
walaupun dapat dikatakan berjalan lamban, yaitu disahkannya UU Nomor 24 
Tahun 2009. Hingga kini keefektifan undang-undang itu memang masih 
menjadi dambaan bersama. Dalam rangka lebih memantapkan kedudukan 
bahasa Indonesia sebagai perekat NKRI, pemerintah, dalam hal ini 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama DPRRI juga telah 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan yang kemudian direvisi menjadi Undang-



3 

 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011). Dalam undang-undang itu secara 
khusus diatur tentang penggunaan bahasa dalam penyusunan undang-undang, 
yaitu Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan.  

Peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam penyusunan 
peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan ketentuan yang 
sangat penting dan strategis. Dengan peraturan itu, semua peraturan 
perundang-undangan harus menngunakan bahasa baku atau bahasa standar. 
Dampaknya akan sangat luas bagi penggunaan bahasa Indonesia tulis resmi. 
Dapat dibayangkan betapa luas dampak pemberlakuan peraturan tersebut jika 
diikuti dengan baik. Namun, kenyataannya belum seperti yang daiharapkan, 
terutama produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh 
pemerintah daerah. Sejauh yang penulis ketahui, pemerintah pusat bersama 
DPRRI secara umum sudah berusaha maksimal untuk menggunakan bahasa 
Indonesia baku dalam setiap pembahasan rancangan peraturan perundang-
undangan. Hal itu dapat diketahui dari dihadirkannya ahli bahasa pada setiap 
pembahasan peraturan perundang-undangan. Tidak demikan halnya dengan 
produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah 
daerah. Dalam pembahasan peraturan perundang-undangan di pemerintah 
daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah 
kota, hampir tidak pernah menghadirkan ahli bahasa. Jika ada, sifatnya hanya 
insidental atau kalau diperlukan dan itu pun amat jarang. Pertanyaannya 
adalah apakah benar produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan 
pemerintah daerah pada umum belum mengikuti peraturan perundang-
undangan dalam hal penggunaan bahasa? Lalu, apakah dengan demikian 
mutu atau kualtas penggunaan bahasanya rendah? Pertanyaan-pertanyaan 
itulah yang akan dijawab dalam makalah ini.     
 
2. Kerangaka Teori 

Bahasa memiliki berbagai varian yang biasa disebut dengan ragam 
bahasa atau speech variety. Pembagian berbagai ragam itu dikemukakan oleh 
para ahli. Halliday dalam Suhardi (2009) membedakan ragam bahasa menjadi 
dua, yaitu register dan dialek. Dijelaskan lebih lanjut bahwa register adalah 
ragam bahasa menurut pemakaiannya, sedangkan dialek adalah ragam bahasa 
menurut pemakainya. Selanjutnya, register dibedakan menurut bidang (field), 
tenor (tenor), dan cara (mode). Bidang mengacu pada latar sosial dan 
maksud komunikasi, tenor mengacu pada peserta komunikasi, dan cara 
berkaitan dengan sarana komukasi. Sementara itu, Hudson dalam Rochayah 
menjelaskan ragam bahasa sebagai berikut. 
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Apabila kita memandang bahasa sebagai suatu fenomena yang 
mencakup bahasa-bahasa di dunia, istilah ragam bahasa dapat 
digunakan untuk mengacu ke manifestasi ragam tersebut. Sama 
seperti cara kita menganggap musik sebagai fenomena umum dan 
kemudian membeda-bedakan ragam musik yang berbeda. Yang 
membuat suatu ragam berbeda dengan lainnya adalah butir bahasa 
yang tercakup di dalamnya. Jadi, kita dapat mendefinisikan ragam 
bahasa sebagai suatu kumpulan butir bahasa dengan distribusi yang 
serupa. (Rochayah, 1995) 

 
Jika dicermati penjelasan tentang ragam bahasa yang disampaikan 

oleh Halliday dan Hudson terdapat kesamaan. Halliday menyebut ragam 
bahasa sebagai dialek dan pada sisi lain ragam bahasa berdasarkan 
pemakaiannya menjadi ragam bahasa menurut bidang, tenor, dan cara. 
Sementara itu, Hudson menjelaskan ragam bahasa sebagai suatu kumpulan 
butir bahasa dengan distribusi yang serupa. Dengan kata lain, ragam bahasa 
dapat diartikan sebagai pemakaian bahasa menurut distribusinya. Distribusi 
yang dimaksud oleh Hudson tampaknya sama dengan bidang, tenor, dan cara 
yang disebut oleh Halliday.  

Penjelasan yang hampir sama terdapat dalam Alwi dkk. (1998: 3—9) 
yang pada intinya adalah bahwa ragam bahasa dibedakan menurut golongan 
penutur bahasa dan menurut jenis pemakaiannya. Ragam bahasa menurut 
penuturnya dibedakan menjadi daerah atau dialek, pendidikan, dan sikap 
penutur. Perbedaan bahasa yang masih dapat dipahami secara timbal balik 
oleh penuturnya disebut dialek. Ragam bahasa berdasarkan pendidikannya 
dapat dibedakan menjadi ragam bahasa penutur yang berpendidikan dan tidak 
berpendidikan. Menurut sikap penuturnya ragam bahasa sangat dipengaruhi 
oleh lawan kominikasi, antara lain, mencakup umur, kedudukan sosial, 
keakraban antarpenutur, dan tujuan penyampaian informasi. Selanjutnya, 
ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) 
ragam bahasa dari sudut bidang atau pokok persoalan, (2) ragam bahasa 
menurut sasarannya, dan (3) ragam bahasa yang mengalami percampuran. 
Ragam bahasa menurut pokok persoalannya dapat dibedakan, misalnya, 
menjadi ragam ilmu, politik, agama, teknologi, atau hukum. Ragam bahasa 
menurut sasarannya dapat dibedakan menjadi ragam bahasa lisan dan ragam 
bahasa tulis. Selanjutnya, yang dimaksud dengan ragam bahasa yang 
mengalami percampuran atau mengalami interferensi adalah ragam bahasa 
yang mendapat pengaruh dari bahasa lain yang mengakibatkan gangguan 
komunikasi.  

Sugono (1991: 8—25) membagi ragam bahasa berdasarkan tiga hal, 
yaitu (1) berdasarkan media yang digunakan, (2) latar belakang penutur, dan 
(3) pokok persoalan yang dibicarakan. Menurut medianya, ragam bahasa 
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dibedakan menjadi ragam lisan dan ragam tulis. Menurut latar belakang 
penuturnya, ragam bahasa dibedakan menjadi dialek, ragam bahasa 
terpelajar, ragam bahasa resmi, dan ragam bahasa tidak resmi. Kemudian, 
menurut pokok persoalannya ragam bahada dibedakan, misalnya, menjadi 
ragam bahasa iklan, hukum, politik, agama, jurnalistik, atau sastra.                

Pembagian ragam bahasa yang dikemukakan Alwi dan Sugono di atas 
pada prinsipnya hampir sama. Dasar pembagian yang disampaikan sama, 
tetapi ada istilah yang berbeda. Dalam Alwi disebutkan bahwa salah satu 
dasar pembagian ragam bahasa adalah sarana komunikasi, sedangkan dalam 
Sugono disebutnya media kmunikasi. Ada satu perbedaannya, yaitu dalam 
Alwi disebut ragam bahasa yang mengalami percampuran, sedang dalam 
Sugono hal tersebut tidak disebutkan. Jika dibandingkan pembagian ragam 
bahasa yang dikemukakan Halliday, Hudson, Alwi, atau Sugono, dapat 
ditarik garis yang sama, yaitu adanya pembagian ragam bahasa menurut 
bidang atau pokok persoalannya.  

Berdasarkan uraian di atas, istilah bahasa hukum yang sering kita 
baca atau kita dengar sesungguhnya bahasa Indonesia juga. Bahasa hukum 
sebenarnya bentuk pendek dari bahasa Indonesia ragam hukum (demi 
kepraktisan, dalam makalah ini digunakan istilah bahasa hukum). Ragam 
bahasa itu merupakan salah satu ragam bahasa jika dilihat dari bidang atau 
pokok persoalannya. Penentuan ini penting agar tidak ada kesan bahwa 
bahasa hukum bukan bahasa Indonesia atau tidak sama dengan bahasa 
Indonesia sehingga kaidahnya berbeda dengan bahasa Indonesia yang lain. 

Bahwa dalam bahasa hukum memiliki kekhasan merupakan sesuatu 
yang tidak dapat dihindari. Namun, sebagaimana telah diuraikan di atas, 
ragam bahasa hukum yang biasa disebut bahasa hukum merupakan salah satu 
ragam bahasa Indonesia menurut pokok persoalannya. Hal itu berarti bahwa 
bahasa hukum juga bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa hukum harus 
mengikuti kaidah bahasa Indonesia pada umumnya. Dalam Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
dinyatakan sebagai berikut. 

  
Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada 
kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan 
kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa 
Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang 
bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan,   
keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik 
dalam perumusan maupun cara penulisan. 
 
Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa ragam bahasa hukum dalam 

bahasa Indonesia mempunyai keterikatan yang sama dengan bahasa ragam 
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bahasa Indonesia yang lain dalam hal penerapan kaidahnya. Anggapan bahwa 
ragam bahasa hukum tidak sama dengan ragam bahasa yang lain tidak 
sepenuhnya benar karena ragam bahasa hukum harus tunduk pada kaidah 
bahasa Indonesia pada umumnya. Dalam hubungan itu, jauh sebelum 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dibuat, Saleh (1983: 11) menyata-
kan, “Bahasa hukum merupakan bagian dari bahasa Indonesia. Sebagai 
bagian dari bahasa nasional Indonesia, maka bahasa hukum itu sendiri 
haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan, aturan-aturan dan kaidah-kaidah 
yang ditetapkan dalam bahasa Indonesia.” Selanjutnya, dijelaskan pula 
bahwa bahasa hukum yang tidak jelas akan mengakibatkan ketidakjelasan isi 
dan pada akhirnya akan berakibat ketidakpastian hukum. Bahasa perundang-
undangan yang susunan kalimatnya panjang-panjang dan bertele-tele tidak 
akan dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat pemakai perundang-
undangan. Sejalan dengan itu, Mochtar Kusumaatmadja dalam Saleh 
menyatakan bahwa pembinaan hukum nasional tidak mungkin terwujud 
apabila karya-karya dalam bidang hukum ditulis dalam bahasa yang tidak 
dipahami rakyat.                 

Di atas telah dinyatakan bahwa bahasa hukum merupakan bagain dari 
bahasa Indonesia, tetapi mempunyai kekhususan. Dalam Simposium Bahasa 
dan Hukum tahun 1974 di Medan, Moeliono dalam Saleh (1983: 17—18) 
memberikan ciri-ciri bahasa hukum sebagai berikut:   

1.  lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan; 
2.  objektif dan menekan prasangka pribadi; 
3. memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori  
    yang diselidiki untuk menghindari kesimpangsiuran;  
4. tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi; 
5. cenderung membakukan makna kata-katanya, ungkapannya, dan 

gaya  paparannya berdasarkan konvensi;  
6. gaya bahasa keilmuan tidak dogmatis atau fanatik; 
7. bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai; dan 
8. bentuk, makna, fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil daripada 

yang dimiliki kata biasa. 
Dalam Seminar Bahasa Notaris di Pusat Bahasa Jakarta, Moeliono 

(2001) menyederhanakan ciri ragam bahasa hukum menjadi empat ciri, yaitu 
(1) kecendekiaan, (2) kepaduan pikiran, (3) kelugasan (zakelijkheid), dan (4) 
keresmian. Selanjunya, Moeliono menjelaskan bahwa kecendekiaan 
menuntut ketelian, kecermatan, dan kesaksamaan. Kepaduan pikiran 
diwujudkan dengan  menjauhi pelanturan rumusan. Kelugasan dalam gaya 
dinyatakan oleh corak yang deskriptif dan analitis. Gaya bahasa hukum tidak 
sama dengan bahasa cerita. Bahasa yang digunakan dalam hukum harus 
bahasa yang baku. 
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Hadikusuma (2010: 2—5) menyatakan, ”Bahasa hukum Indonesia 
adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang 
mengingat fungsinya mempunyai karateristik tersendiri.” Selanjutnya, 
dijelaskan bahwa karakteristik bahasa hukum terletak pada istilah-istilah 
yang digunakan, komposisi, dan gaya bahasanya. Dalam hubungan itu, 
Mahendra (1974) mengatakan, “Pada hemat saya, ‘Bahasa Indonesia Hukum’ 
yang sering disebut-sebut itu secara normatif seharusnya dianggap tidak ada. 
Sebab, yang ada hanyalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan 
bahasa resmi.” Mahendra selanjutnya menjelaskan bahwa seharusnya para 
akademisi hukum dalam berbahasa Indonesia tetap menghormati dan menaati 
kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, Nahattands 
(1974) berpendapat bahwa dia cenderung menggunakan istilah ragam bahasa 
dalam hukum dan berundang-undangan daripada bahasa hukum dan 
perundang-undangan. Artinya, bahasa yang digunakan dalam hukum dan 
perundang-undangan adalah bahasa Indonesia yang harus tunduk pada 
kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Lalu, Mahadi dan Sabaruddin dalam Ngani 
(2012: 34) menyatakan bahwa bahasa hukum adalah suatu corak penggunaan 
bahasa resmi yang mempunyai ciri tersendiri, baik pemeliharaan kata-kata, 
istilah, maupun ungkapan-ungkapan.” Kemudan, Gustav Rabruch dalam 
Prasetyo (2012: 22) mengemukakan bahwa bahasa hukum harus bebas dari 
emosi, tanpa perasaan, dan datar seperti rumusan matematika.            

Jika kita cermati semua pengertian bahasa hukum di atas, dapat 
ditarik pengertian bahwa bahasa hukum adalah bagian ragam bahasa 
Indonesia yang harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia baku, tetapi 
bahasa hukum mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu, antara 
lain, mengenai  istilah-istilah atau gaya bahasanya. Sebagai sebuah ragam 
bahasa, kekhususan seperti itu sangat lazim sebagaimana ragam bahasa yang 
lain.  

 
3. Metodet dan Teknik 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu analisis data apa 
adanya (Arifin, 1998: 55). Metode ini diperlukan untuk menggambarkan 
kualitas penggunaan bahasa dalam peraturan perundanag-undangan setelah 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Data yang 
terkumpul dianalisis berdasarkan jenis kesalahan, yaitu (1) kesalahan 
penerapan kaidah ejaan, (2) kesalahan diksi atau pilihan kata, dan (3) 
kesalahan struktur atau kesalahan kalimat. Analisis kesalahan  ejaan dibagi 
menjadi dua, yaitu kesalahan penerapan ejaan seperti yang telah ditentukan 
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan penerapan ejaan seperti 
yang telah ditentukan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan. Analisis kesalahan diksi atau pilihan kata dibedakan pilihan 
kata yang baku dan tidak baku dan pilihan kata yang tepat dan tidak tepat 
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secara makna. Selanjutnya, analisis kesalahan struktur atau kesalahan klimat 
meliputi kesalahan kalimat karena kalimatnya tidak lengkap atau subjek 
ganda, kesalahan kalimat karena letak subjek yang tidak benar, dan kalimat 
yang struktur dan maknanya tidak jelas.  
 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data 
arsip (archival) yang berupa data primer (Jogiyanto, 2002: 117). Untuk 
memudahkan pemerolehan data arsip, data dikumpulkan dalam bentuk  
salinan lunak (soft copy) melalui web yang disediakan oleh setiap pemerintah 
provinsi. Data yang diunduh melalui web itulah yang dianalisis dalam 
penelitian ini apa adanya.  
 Di bagian awal makalah ini telah disinggung bahwa pada 
kenyataannya penggunaan bahasa dalam produk peraturan perundang-
undangan belum seperti yang diharapkan, terutama produk peraturan 
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal itu 
berarti bahwa data penelitian merupakan produk pemerintah daerah. 
Sementar itu, produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah jumlahnya sangat banyak. Jumlah pemerintah daerah 
seluruh Indonesia lebih dari lima ratus, baik pemerintah provinsi maupun 
pemerintah kabupaten/kota. Jika setiap pemerintah daerah mengeluarkan 20 
produk peraturan perundang-undang, akan ditemukan tidak kurang dari 1.000 
produk peraturan perundang-undang.  
      Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data 
nonprobabilitas dengan pengambilan sampel secara nyaman (conveniesnce 
sampling). Artinya, peneliti dapat menentukan sampel sekehendak hatinya 
(Indriantoro, 2004: 79). Dalam hubungan ini, penentuan sampel dilakukan 
melalui tiga tahap, (1) penentuan pemerintah daeran pembuat peraturan dan 
(2) penentuan jenis peraturan, dan (3) penentuan sampel (percontoh) produk 
peraturan perundang-undangan. Untuk penelitian ini, data hanya diambil dari 
pemerintah provinsi. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa produk 
yang  dikeluarkan dapat dicontoh oleh pemeritah kabupaten/kota di provinsi 
yang bersangkutan. Lalu, dari 34 provinsi hanya diambil 11 provinsi, yaitu 
sebagai berikut. 
  
  Nama Provinsi Percontoh dan Nama Peraturtan Daerahnya 

No. Nama Provinsi Nama Peraturan Daerah Keterangan 
1. Naggroe Aceh D. No.6 Tahun 2006 tentang 

Retribusi Pelayanan Kesehatan 
 

2. Sumatera Selatan No.4 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha  

 

3. DKI Jakarta No.1 Tahun 2006 tentang 
Retribusi Daerah 
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4. Jawa Tengah No.1 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah  

5. Kalteng No.9 Tahun 2007 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah  

 

6. Kaltim No.2 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha 

 

7. Bali No.2 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum 

 

8. Maluku No.10 Tahun 2008 tentang 
Retribusi Sertifikasi Keterangan 
Mutu Hasil Perkebunan 

 

9. NTT No.10 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Pajak Daerah 

 

10. Papua No.5 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah 

 

11. Papua Barat No.10 Tahun 2009 tentang 
Retribusi Izin Usaha Perikanan 

 

  
     Jenis produk peraturan yang dipilih hanya peraturan tentang retribusi. 
Kemudian, dari sejumlah retribusi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi 
hanya diambil satu retribusi sebagai sampel. Setiap data dianalisis secara 
terpisah berdasarkan jenis kesalahan yang mencakupi penerapan ejaan, 
pilihan kata, dan penyusunan kalimat sebagaimana telah disinggung di atas. 
Analisis pada setiap peraturan dilakukan dengan uraian mengapa salah dan 
bagaimana seharusnya. 
 
4. Pembahasan 
4.1 Kesalahan Penerapan Ejaan 
       Di atas telah dinyatakan bahwa kesalahan penerapan ejaan dipilah 
menjadi dua, yakni kesalahan penerapan ejaan sebagaimana telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Ejaan Bahasa Indonesai 
yang Disempurnakan. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. 
        Kesalahan penerapan ejaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahu 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang paling mencolok terdapat pada Qanun Aceh dalam penulisan 
Bab I Ketentuan Umum. Ketentuan yang ada mengharuskan bahwa setiap 
nomenklatur ditulis dengan huruf kapital pada setiap kata. Pada kenyataannya 
dari 31 definisi dalam ketentuan umum hanya 3 yang nomenklaturnya ditulis 
dengan huruf awal kata huruf kapital (nomor 2, 4, dan 5). Selain itu, ada 7 
nomenklatur yang hanya terdiri atas 1 kata (nomor 1, 3, 6, 11. 12, 24, dan 29) 
sehingga tidak masalah karena nomenklatur pada posisi awal kalimat. 
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Dengan demikian, total kesalahan ejaan dalam ketentuan umum tersebut 
sebanyak 21 dari 31 definisi. Dalam perda retribusi provinsi lain penulisan 
nomenklatur pada ketentuan umum secara umum sudah benar. Kalau ada 
yang salah, hanya satu atau dua rumusan dari sejumlah rumusan yang ada. 
Misalnya, pada Perda DKI Jakarta dari 22 definisi hanya 2 yang salah, yaitu 
nomor 10 dan 22; Perda Maluku dari 13 rumusan hanya satu rumusan yang 
salah; Perda Papua dari 100 rumusan hanya 4 yang salah.     
         Kesalahan ejaan lain yang mencolok selain penulisan nomenklatur 
adalah penggunaan huruf kapital pada setiap awal perincian dalam sebuah 
kalimat. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
(Lampiran II, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, No.87). Sekadar 
contohnya adalah sebagai berikut. 

  
Pasal 10 
(1) Komponen pelayanan di Instalasi Gawat Darurat, meliputi: 
     a. Karcis Kunjungan 
     b. Berkas Rekam Medik 
     c. Tindakan Medik 
     d. Elektro diagnostik dan Terapi 
 

Penggunaan huruf kapital pada setiap awal perincian di atas tidak benar 
karena bukan awal kalimat. Seharusnya, kalimat di atas menjadi seperti di 
bawah ini.   
        
        Pasal 10 

(1) Komponen pelayanan di instalasi gawat darurat meliputi: 
     a. karcis kunjungan; 
     b. berkas rekam medik; 
     c. tindakan medik; dan  
    d. elektro diagnostik dan terapi.  
 

Pada setiap akhir perincian di atas harus diakhiri tanda titik koma (;) serta 
sebelum perincian terahir ditambahkan kata dan. Kesalahan seperti di atas 
terdapat dalam Pasal 3, 8, 9, 10, 12, 13, dan 14 Qanun Aceh. Kesalahan yang 
sama terdapat pada hampir semua perda yang dijadikan sampel atau 
percontoh, yaitu Perda DKI (Pasal 163 atau 169), Perda Bali (Pasal 2 atau 48), 
Perda NTT (Pasal 4 atau 5), Perda Maluku (Pasal 23), Perda Papua Barat 
(Pasal 27 dan 30), dan Perda Papua (Pasal 38 atau 67).      
        Kesalahan ejaan lainnya adalah penulisan bagian penjelas peraturan 
perundang-undangan yang selalu ada pernyataan Cukup jelas untuk pasal, 
ayat, atau huruf yang dianggap tidak perlu penjelasan. Pernyataan Cukup 
jelas merupakan sebuah kalimat walaupun bukan kalimat lengkap. Oleh 
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karena itu, pernyataan itu harus diikuti tanda titik. Hal itu sesuai dengan 
aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lampiran II, 
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Nomor 188). Dari 11 
perda data percontoh 4 perda menuliskan pernyataan Cukup jelas tanda tanda 
titik. Kelima perda itu adalah Perda DKI Jakarta, Perda Kaltim, Perda Papua 
Barat, dan Qanun Aceh.     

 Kesalahan yang cukup mencolok adalah penulisan nilai uang. Ada tiga 
cara penulisan nilai uang: (1) Rp.200.000,-, (2) Rp.200.000, dan (3) Rp 
200.000. Ketiga cara itu semua salah. Yang benar adalah Rp200.000,00. 
Persoalan seperti itu sebenarnya persoalan yang sangat sepele. Aturannya 
sudah berlaku sejak tahun 1972. Seharusnya, sebagai dokumen resmi tertulis, 
kesalahan seperti itu dapat dihindari. Pada kenyataannya dari 11 data 
percontoh penulisan nilai mata uang yang benar hanya 1 perda, yaitu Perda 
DKI Jakarta.  

Kesalahan ejaan yang lain yang terdapat dalam perda percontoh, antara 
lain, penulisan kata penghubung dan atau (tanpa gris miring); singkatan PT. 
(dengan tanda titik); frasa non komersial, non logam, dan non niaga; dan 
tidak digunakannya tanda koma pada perincian sebelum terakhir untuk tiga 
perician atau lebih. Yang benar adalah penulisan kata penghubung dan/atau 
(dengan garis miring); singkatan PT (tanpa tanda titik); frasa nonkomersial, 
nonlogam, dan nonniaga; dan digunakannya tanda koma pada perincian 
sebelum terakhir untuk tiga perician atau lebih. 

 
4.2 Kesalahan Pilihan Kata 

Di atas telah dikemukakan bahwa analisis data atas kesalahan pilihan 
kata dibedakan menjadi dua, yaitu pilihan kata yang tidak baku dan pilihan 
kata yang tidak tepat secara makna. Pilihan kata yang tidak baku, antara laian, 
adalah villa atau mess (Perda Sumsel), obyek dan subyek  (Perda Jateng, Perda 
Kalbar, Perda Bali, Perda Maluku, Perda NTT, Perda Papua, dan Perda Papu 
Barat), kata kwalitas atau kwantitas (Perda Papua), dan kata kadaluwarsa 
(Perda Papua dan Perda Aceh). Kata-kata yang dicetak miring di atas salah. 
Yang baku adalah vila, mes, objek, subjek, kualitas, kuantitas, dan kedalu-
warsa.  

Kesalahan pilihan kata karena maknanya tidak tepat, misalnya, 
perlindungan (Perda DKI dan Perda Papua Barat) dan dipersamakan (Perda 
Kaltim, Perda Bali, dan Perda Papu Barat). Ketidaktepatan makna dalam 
pilihan kata itu berdasarkan konteksnya. Dengan kata lain, kata-kata yang 
ditulis miring itu tidak salah, tetapi harus dibedakan dalam pemakaiannya 
dengan pelindungan dan disamakan. Perhatikan rumusan berikut! 
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Perda DKI Jakarta, Pasal 9 
(1) Pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan     

Masyarakat terdiri dari: 
a. izin undang-undang gangguan; 
b. daftar ulang izin undang-undang gangguan; 
c. balik nama, ganti nama, ganti merk izin undang-undang   
    gangguan. 

 
Kata perlindungan dan pelindungan berbeda. Perlindungan dibentuk 

dari kata dasar lindung dan imbuhan per-...-an, sedangkang pelindungan 
dibentuk dari kata lindung dan imbuhan peng-...-an. Perlindungan berarti 
’tempat berlindung’ seperti halnya persembunyian, peristirahatan, dan 
permukiman yang masing-masing berarti ’tempat bersembunyi’, ’tempat 
beristirahat’, dan ’tempat bermukim’. Selanjutnya, kata pelindungan berarti 
’proses atau cara melindungi’ seperti halnya penyembunyian, 
pengistirahatan, dan pemukiman yang masing-masing berarti ’proses atau 
cara menyembunyikan’, ’proses atau cara mengistirahatkan’, dan ’proses atau 
cara memukimkan’.  

   Berdasarkan uraian di atas, kata yang tepat untuk rumusan Pasal 9, 
Perda DKI Jakarta, adalah pelindungan, bukan perlindungan. Pelayanan yang 
diatur dalam perda tersebut adalah pelayanan pelindungan kesehatan. Dengan 
kata lain, perda tersebut berusaha melindungi masyarakat. Oleh karena itu, 
rumusan di atas menjadi seperti berikut.     

   
          Perda DKI Jakarta, Pasal 9 

(2) Pelayanan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan     
  masyarakat terdiri dari: 
  a. izin undang-undang gangguan; 
  b. daftar ulang izin undang-undang gangguan; dan 
  c. balik nama, ganti nama, ganti merk izin undang-undang   
      gangguan. 
 

Selain koreksi perlindungan menjadi pelindungan perlu dikoreksi pula 
penggunaan huruf kapital selain awal kalimat. Kemudian, kata ketentraman  
menjadi keteraman. Tanda koma ditambahkan sebelum kata dan serta 
ditambahkan kata penghubung dan sebelum perincian terakhir.    
        Penggunaan kata dipersamakan (Perda Kaltim, Perda Bali, dan Perda 
Papu Barat) juga tidak tepat. Perhatikan rumusan berikut! 

 
   Perda Kaltim, Pasal 11 

         Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau        
         dokumen lain yang dipersamakan.  
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 Kata dipersamakan berarti ‘dijadikan bersama-sama’ atau ‘disama-          
samakan atau dicocok-cocokkan’. Berdasarkan konteksnya kata yang tepat 
digunakan dalam rumusan di atas adalah disamakan yang berarti ‘dianggap 
atau diperlakukan sama’. Di samping itu, kata saat pada awal kalimat diganti 
waktu agar tidak terjadi pengulangan. Dengan demikian, rumusannya 
menjadi seperti berikut. 

 
    Perda Kaltim, Pasal 11 

          Waktu Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD  
atau dokumen lain yang disamakan.  

 
4.3 Kesalahan Kalimat 
       Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa analisis kesalahan struktur 
atau kesalahan kalimat meliputi kesalahan kalimat karena kalimatnya tidak 
lengkap atau subjek ganda dalam kalimat tungal, kesalahan kalimat karena 
letak subjek yang tidak benar, dan kesalahan kalimat yang struktur dan 
maknanya tidak jelas. Perhatikan kalimat di bawah ini! 

 
Perda Sumsel, Pasal 40 
(3) Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan 
yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.  

 
Kalimat di atas salah karena terdapat dua subjek dalam kalimat tunggal. 
Subjek yang pertama adalah perhitungan pengembalian kelebihan pembayar-
an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan subjek kedua adalah bukti 
berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. 
Predikatnya adalah diterbitkan. Pola kalimat di atas adalah SPS. Kalimat itu 
dapat diperbaiki dengan menambahkan kata untuk pada awal kalimat 
sehingga kalimatnya menjadi seperti berikut.  

 
Perda Sumsel, Pasal 40 
(3) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa 
pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.  
 

Dengan perbaikan itu, dihasilkan kalimat yang berpola KPS. Subjek yang 
pertama berubah menjadi keterangan setelah ditambah kata untuk. Dengan 
begitu, unsur kalimatnya menjadi lengkap.  
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Perda Kalbar, Pasal 47 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya   
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa  
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang 
terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan 
STRD. 

 
Subjek kalimat di atas adalah wajib retribusi. Subjek tersebut terletak pada 
anak kalimat. Seharusnya, subjek terletak pada induk kalimat karena 
informasi utama ada pada induk kalimat sehingga kalimatnya menjadi seperti 
berikut.   
 
    Perda Kalbar, Pasal 47 

Dalam hal tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
pembayarannya, Wajib Retribusi dikenai sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang 
terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan 
STRD. 

 
Koreksi tambahannya adalah Wajib Retribusi ditulis dengan huruf awal 

kapital. Di samping itu, predikatnya diganti dikenai.  
 

Perda Maluku, Pasal 17  
(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 

ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran. 
 

Dalam rumusan di atas terdapat dua subjek. Subjek yang pertama adalah 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan 
subjek yang kedua adalah tanda bukti pembayaran. Predikatnya adalah 
diberikan. Pola kalimatnya adalah SPS. Kalimat itu salah karena tergolong 
kalimat tunggal. Dalam kalimat tunggal tidak boleh ada dua subjek. Agar 
benar, kalimatnya diubah menjadi sebagai berikut.    

 
Perda Maluku, Pasal 17  
(1) Untuk setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.  
 
Selain menambahkan frasa untuk setiap, ada koreksian tambahan. Pertama, 
kata pasal ditulis dengan huruf awal capital. Kedua, frasa Peraturan Daerah 
ini dihapus. Hal itu sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012.  
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Perda Aceh, Pasal 2 
Dengan nama retribusi Pelayanan Kesehatan memungut  
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di  
BPKJ Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  

 
Rumusan pasal di atas bukan merupakan kalimat lengkap karena subjeknya 
tidak ada. Pertanyaannya adalah siapa yang memungut retribusi. Jawaban 
atas pertanyaan itu adalah subjek. Ada dua pilihan perbaikan kalimat 
tersebut. Subjek kalimatnya BPKJ Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau 
Wajib Retribusi seperti di bawah ini.  

 
Perda Aceh, Pasal 2 (a) 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, BPKJ Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam memungut retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan kesehatan.  
 
Perda Aceh, Pasal 2 (b)  
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, Wajib Retribusi 
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan 
di BPKJ Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  
 

Ada rumusan yang terdapat pada hampir semua perda percontoh yang 
sujeknya tidak ada. Perhatikan rumusan berikut! 

        
Perda Kaltim, Pasal 2 
Dengan nama Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dipungut 
retribusi sebagai pembayaran penyediaan tempat 
Penginapan/Pesanggrahan/Villa.  

 
Kalimat di atas tidak memiliki subjek. Siapa yang dipungut retribusi? 
Jawabannya tidak ada dalam kalimat tersebut. Jika kita dicermati, subjek 
kalimat di atas adalah Wajib Retribusi. Oleh karena itu, rumusan tersebut 
dapat dilengkapkan menjadi seperti berikut.   
  

Perda Kaltim, Pasal 2 
Dengan nama Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Vila, Wajib 
Retribusi dipungut retribusi sebagai pembayaran penyediaan 
tempat penginapan/pesanggrahan/vila. 
 

Selain menambahkan subjek, koreksi perlu dilakukan dengan mengubah kata 
villa menjadi vila dan kata penginapan/pesanggrahan/vila ditulis dengan 
huruf kecil semua.   
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Kesalan kalimat tidak hanya pada batang tubuh perda, tetapi terdapat 
juga dalam penjelasan. Berikut ini contohnhya.  

 
Perda Papua Barat, Penjelasan Pasal 4 
Setelah permohonan izin melengkapi dokumen dan melunasi 
retribusi maka akan diproses perizinannya paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja. 

 
Apa maksud rumusan di atas? Tampaknya, substansi rumusan tersebut adalah 
bahwa pemohonan izin yang sudah dilengkapi dengan dokumen dan 
pelunasan pembayaran retribusi akan diproses paling lama tujuh hari kerja. 
Jika substansi itu benar, salah satu pilihan rumusannya sebagai berikut.  
 

Perda Papua Barat, Penjelasan Pasal 4 
Setelah dilelengkapi dokumen dan pelunasan pembayaran 
retribusi,  permohonan izin akan diproses paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja. 
 

4.4 Simpulan  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal itu 
berarti bahwa undang-undang tersebut sudah lama berlaku, hampir satu 
dasawarsa. Di dalamnya terdapat aturan tentang penggunaan bahasa dalam 
penyusunan peraturan perudang-undangan, yaitu BAB III Ragam Bahasa 
Peraturan Perundang-undangan. Semua peraturan perundangan-undangan di 
Indonesia harus mengikuti aturan tersebut, termasuk dalam penggunaan 
bahasanya.  

Dari analisis data percontoh perda tentang retribusi diperoleh hasil masih 
jauh dari harapan tentang penggunaan bahasanya, baik yang menyangkut 
aturan yang terdapat dalam Undanmg-Undang Nomor 12 Tahun 2012 
maupun aturan bahasa Indonesia pada umumnya. Kesalahan yang mencolok 
ditemukan dalam penerapan kaidah ejaan dan struktur kalimat. Bahkan, 
kesalahan ejaan yang sebenarnya sangat sepele dilakukan oleh hampir semua 
perda, kecuali Perda DKI Jakarta, kesalahan penulisan nilai uang rupiah.  
Kesalahan rumusan kalimat tanpa subjek dilakukan oleh semua perda 
percontoh, yaitu rumusan tentang pemungutan retribusi. Kesalahan pilihan 
kata juga banyak, tetapi tidak mencolok. Hal itu berarti bahwa upaya regulasi 
untuk memperkukuh bahasa Indonesia sebagai perekat NKRI belum seperti 
yang diharapkan.      
        Sekurang-kurang ada dua faktor mengapa kesalahan-kesalahan itu 
banyak dilakukan dalam penyusunan perda retribusi yang dilakukan oleh 
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pemerintah provinsi dan DPRD setempat. Pertama, kesadaran akan 
pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang standar atau baku bagi para 
pihak yang terlibat dalam pembahasan peraturan perundang-undangan masih 
kurang. Kedua, berdasarkan informasi yang diperoleh dari kantor/balai 
bahasa di berbagai daerah, diketahui bahwa dalam pembahasan peraturan 
perundang-undangan pemerintah provinsi dan DPRD belum melibatkan ahli 
bahasa Indonesia.    
         Penulis berharap agar makalah ini dapat menjadi masukan bagi para 
pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. 
Semoga!  
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Alwi, Hasan dkk. 1998. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. 
Jakarta: Balai Pustaka. 

-----------. 2000. ”Fungsi Politik Bahasa”. Dalam Politik Bahasa. Jakarta: 
Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 

Arifin, E. Zaenal. 1998. Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah. Jakarta: 
Grasindo.  

Hadikusuma, H. Hilman. 2010. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: PT 
Alumni.    

Halim, Amran. 1976. ”Fungsi Politik Bahasa Nasional”. Dalam Politik 
Bahasa Nasional 1. Jakarta: Pusat Pembinan dan Pengembangan 
Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  

Indriayanto, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. 
Edisi pertama. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.  

Jogiyantoro. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Fakultas 
Ekonomi UGM.  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2011. Undang-Undang 
Repubublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Undang-Undang. Jakarta.    

Mahendra, Yusril Ihya. 1997. “Laras Bahasa Hukum dan Perundang-
undangan”. Makalah Seminar Laras Bahasa Hukum dan Perundang-
undangan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jakarta. 

Moeliono, Anton. 2001. “Bahasa Indonesia dalam Akta Notaris”. Makalah 
Seminar Bahasa Notaris, Pusat Bahasa Jakarta.  

Nahattands, Lambock V. 1997. “Laras Bahasa Hukum dan Perundang-
undangan”. Makalah Seminar Laras Bahasa Hukum dan Perundang-
undangan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jakarta. 

Ngani, Nico. 20l2. Bahasa Hukum & Perundang-undangan. Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia. 

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. Filsaafat, Teori, dan 
Ilmu Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.   

Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi keempat. Jakarta.     
Rochayah dan Misbach Djamil. 1995. Sosiolinguistik. Terjemahan dari 

Sociolinguistic karya R.A. Hudson. Jakarta: Pusat Bahasa, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Saleh, Ismail. 1983. “Bahasa Indonesia sebagai Sarana untuk Menciptakan 
Tertib Hukum dalam Masyarakat”. Makalah Kongres Bahasa 
Indonesia IV Jakarta. 



19 

 

Sriyanto. 2010. “Upaya Pembinaan Karakter Bangsa Melalui Studi Bahasa 
Iklan dan Bahasa Hukum: Sebuah Studi Komparatif”. Makalah 
Seminar Pendidikan Karakter Melalui Bahasa dan Sastra, Pusat 
Pengembangan Bahasa dan Budaya, Jurusan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Universitas Negeri Jakarta.   

----------. 2012. ”Penerapan Kaidah Bahasa Indonesia dalam Peraturan 
Perundang-undangan”. Makalah Seminar Bahasa Hukum, Fakultas 
Sastra, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Suhardi, Basuki. 2009. Pedoman Penelitian Sosiolinguistik. Jakarta: Pusat 
Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.  

Sutjipto. 2001. “Kegiatan Notaris dalam Kaitan dengan Bahasa Indonesia”. 
Makalah Seminar Bahasa Notaris, Pusat Bahasa Jakarta.  

Sugono, Dendy. 1991. Berbahasa Indonesia dengan Benar. Jakarta: PT 
Priastuti. 

Suhardi, Basuki dkk. 1995. Teori dan Metode Sosioliguistik I, II, dan 
III.Terjemahan dari   Sociolinguistik an International Handbook of 
the Science of Language and Society. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 



1 
 

Subtema: 2 
 

KEDUDUKAN STRATEGIS BAHASA INDONESIA 
 

Oleh Suradi Yasil 
Mahasiswa S3 Prodi Ilmu Linguistik 

Fakultas Sastra  
Universitas Hasanuddin 

 

Abstrak 

Kebudayaan didominasi oleh bahasa. Sepanjang  hidup manusia 
menjalaninya dengan bahasa. Tali  temali keterhubungan  segala bidang  
kehidupan dalam suatu masyarakat/etnik dan bangsa, dan lintas 
masyarakat/etnik/bangsa, penyampaian isi hati,  pikiran, dan transfer ilmu 
apa saja  semuanya dikomunikasikan dengan bahasa. A.A. Fokker (1950)  
berujar, “bahkan boleh dikata bahasa adalah pokok dasar seluruh 
kebudayaan.” Begitu strategisnya kedudukan bahasa. Demikian pula bahasa 
Indonesia. Bahasa yang formal dicantumkan dalam UUD 45, Bab XV, Pasal 
36 sebagai bahasa negara. Ia  juga  bahasa  persatuan bangsa (Sumpah 
Pemuda 1928). Kedudukan strategis bahasa Indonesia menjadi berganda. 
Fungsi bahasa Indonesia sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) 
lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang 
berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat 
perhubungan antarbudaya serta antardaerah (sebagian hasil Rumusan 
Seminar Politik Bahasa, 1999). Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang 
strategis  dinamis ini, penulis tambahkan satu fungsi lagi (5) menjadi  alat 
analisis nilai-nilai  budaya, sekalian menjelaskan  ‘bahasa menunjukkan 
bangsa,’ menunjukkan  jati diri dan  karakter bangsa. Hal-hal ideal di atas 
mudah saja ditulis/dirumuskan tetapi menerapkannya sehingga ‘mengada’ 
dalam kehidupan berbangsa itulah yang sulit, terutama bahasa Indonesia 
“menjadi kebanggaan individu-individu warga negara Indonesia dan meluas 
menjadi kebanggaan nasional.” Untuk mencapainya dibutuhkan kegiatan 
terencana menyeluruh dalam masa jangka panjang berkesinambungan dari 
abad ke abad yang intinya bertumpu pada upaya dan kegiatan pendidikan dan 
pengajaran formal dan nonformal. Kegiatan-kegiatan itu diselenggarakan 
bergandengan lembaga resmi pemerintah dengan lembaga 
swasta/masyarakat. Untuk mencapai hasil memuaskan  fungsi-fungsi tersebut 
di atas kita dituntut melanjutkan  Gerakan Kebudayaan yang terencana 
menuju mewujudkan: bahasa Indonesia selain sebagai simbol jati diri, juga 
menjadi media pendidikan ilmu pengetahuan yang membentuk karakter  
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bangsa dalam memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
memuliakan sesamanya manusia.  

Kata kunci: kedudukan strategis, dominasi bahasa, fungsi bahasa, 
kebanggaan nasional, alat pemersatu, jati diri, karakter, alat pendidikan dan 
pengajaran, alat analisis nilai-nilai budaya,  gerakan kebudayaan.  

Mengapa strategis?  

Statemen atau pendapat bahwa kedudukan bahasa Indonesia merupakan   
kedudukan strategis didukung oleh data dan argumen (1) sejak dahulu, 
seperti yang diketahui berdasarkan  kenyataannya demikian bahwa letak 
geografis negara Republik Indonesia yang bahasa nasional dan bahasa 
negaranya ialah bahasa Indonesia, berada pada simpang lalu lintas, suatu 
letak strategis dalam pergaulan dunia, terletak di antara benua Asia dan 
Australia,  dengan luas wilayah 5.176.800 km2 (Ensiklopedi Umum, 1977),  
(2) jumlah pemilik yang mampu menuturkan atau  mengerti bahasa Indonesia 
antara 237-259 juta orang,  (3) di antara  lebih dari 746 bahasa daerah di 
Nusantara, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional, selain 
sebagai bahasa negara (UUD 45, Bab XV, Pasal 36). Itu wajar saja, karena 
sejak dahulu jauh  sebelum kita merdeka bahasa Melayu yang di Indonesia 
berkembang menjadi bahasa Indonesia adalah bahasa yang dipakai 
berkomunikasi di antara orang-orang berlainan etnis dan bahasa sebagaimana 
yang ditulis oleh Kratz (1974), “….. kalau diingat akan penyebaran besar 
Bahasa Melayu pada zaman dahulu dan peranannya  sebagai ‘lingua franca’ 
untuk kepulauan di Asia Tenggara dalam keseluruhannya, (4) di antara 193 
bahasa negara/nasional di dunia, bahasa Indonesia yang asal muasalnya  dari 
bahasa Melayu tersebut, pemakai/penutur atau yang mengerti bahasa 
Indonesia khusus di negara-negara  Asia Tenggara yaitu Malaysia, Brunei 
Darussalam, Singapura, Filipina di bagian selatan, dan Thailand di bagian 
selatan. 

Sama dengan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, karena 
letak  strategis Indonesia, keanekaragaman kebudayaan/kesenian daerah, 
keindahan panorama dan kesegaran di pantai-pantai dan pegunungan 
menyebabkan industri pariwisata kita berkembang menggembirakan  menarik 
pelancong dari manca negara mengisi liburan mereka dengan berkunjung ke 
Indonesia. Demikian pula wisatawan domestik semakin marak mengunjungi 
tempat-tempat wisata di dalam negeri. Kegiatan tersebut makin 
mengintensifkan pemakaian bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang 
vital di negeri kita.  
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Dengan kedudukan strategis itu, khusus di wilayah Republik Indonesia, 
kedudukan dan  fungsi bahasa Indonesia (1) lambang kebanggaan nasional, 
(2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik 
yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya (Sumpah Pemuda 
1928), (4) alat perhubungan antarbudaya serta antardaerah (sebagian hasil 
Rumusan Seminar Politik Bahasa, 1999, dalam Politik Bahasa, Editor: Hasan 
Alwi dan Dendy Sugono, 2011, hal.219). Kedudukan dan fungsi bahasa 
Indonesia yang strategis  dinamis ini, penulis tambahkan satu fungsi lagi (5) 
menjadi  alat analisis nilai-nilai  budaya, sekalian menjelaskan  ‘bahasa 
menunjukkan bangsa,’ menunjukkan  jati diri dan  karakter bangsa. Bahasa 
Indonesia  sebagai bahasa negara, fungsinya ialah (1) bahasa resmi 
kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, (3) bahasa 
resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, (4) bahasa resmi untuk 
pengembangan kebudayaan nasional, (5) sarana pengembangan dan 
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, (6) bahasa media 
massa, (7) pendukung sastra Indonesia, dan (8) pemerkaya bahasa dan sastra 
daerah (ibid. hal. 220).  

Secara teoritis yang dibenarkan/didukung oleh fakta,  kebudayaan di 
mana dan kapan pun yang berproses dan diwariskan dari satu generasi ke 
generasi berikutnya, di situ terlihat  dominasi bahasa. Bahkan ketika masih 
dalam kandungan ibu, si bayi sudah diberi doa/jampi/mantra yang otomatis 
disampaikan dengan bahasa. Selanjutnya, dalam upacara-upacara inisiasi dan 
daur hidup, semuanya berlangsung dihubungkan dan diisi dengan bahasa. 
Sepanjang  hidup manusia menjalaninya dengan bahasa. Tali  temali 
keterhubungan segala bidang  kehidupan dalam suatu masyarakat/etnik dan 
bangsa, antarpribadi dalam masyarakat/etnik dan lintas 
masyarakat/etnik/bangsa, penyampaian isi hati,  pikiran, dan transfer ilmu 
apa saja  semuanya dikomunikasikan dengan bahasa.  A.A. Fokker, pada 4 
Desember 1950, dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Ilmu-
Ilmu Sastra pada Fakultet Sastra dan Filsafat  Balai Perguruan Tinggi RI di 
Jakarta, ia berujar  “bahkan boleh dikata bahasa adalah pokok dasar seluruh 
kebudayaan.” (Bunga Rampai, Bahasa, Sastra dan Budaya, Achdiati Ikram 
(Editor), Intermasa, Jakarta, 1988). Mudah difahami mengapa di kolom  
Catatan Pinggir TEMPO 28 Juli 2013 Gunawan Muhamad menulis, “Semua 
yang ada, yang tampak dan yang tak tampak, selamanya dikemukakan dalam 
bahasa—dan dengan demikian, dalam semua strata itu, tak ada yang bisa 
mengelak dari kungkungannya. Kita, untuk memakai sedikit hiperbola dari 
Deleuze, berada di bawah “imperialisme bahasa”.”   

Perhatian Khusus     
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Sehubungan dengan kedudukan dan  fungsi bahasa Indonesia, Alwi dan 
Sugono (ibid. hal. xii) menulis, “Yang tak kalah penting dan strategisnya—
dan hal ini harus dicatat secara khusus—ialah tuntutan yang berkaitan dengan 
media massa, terutama yang menyangkut kepustakaan, penerbitan, dan 
informasi.” Pernyataan peringatan ini saya perhatikan, dan lalu 
“membayangkan” peranan, produktifitas dan implikasi sosial budayanya 
dalam masyarakat bangsa hari ini dan terutama di masa depan.  Dalam 
kedudukan  strategis bahasa Indonesia yang menjadi alat menyampaikan  
berita, ilmu pengetahuan, seni sastra, esai, iklan, dan sebagainya, dewasa ini 
gencar dilancarkan. Siang malam rakyat di kota-kota dan di desa-
desa/kampung-kampung terpencil sekalipun telah menerima “berondongan” 
bahasa Indonesia, terus menerus. Kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang 
memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa yang benar, dan yang belum, dan 
penggunaan kosa kata yang benar dan yang salah.  Kondisi ini jauh berbeda 
dengan empat dekade lalu seperti yang dikemukakan oleh D. H. Assegaff, 
“Dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan ini (laporan para pemerhati 
dan peneliti media massa atas nama pribadi atau mewakili beberapa 
universitas ternama di Indonesia, pen.) maka dalam pengantar uraian ini ingin 
ditunjukkan bahwa peranan media massa di dalam penyebaran informasi di 
desa-desa masih kurang sekali.” (PRISMA, Juni 1974). Artinya, dari sudut 
tertentu, penggunaan bahasa Indonesia dewasa ini melalui media massa jauh 
lebih banyak dan lebih intens di bandingkan dengan beberapa puluh tahun 
lalu. Dalam posisi media (cetak dan elektronik) yang sepenting itu, maka 
insan pers dituntut membawa amanah  menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. Peran media pers sekaligus  sebagai media pendidikan bahasa 
Indonesia secara praktik ketika menuliskan/menuturkan berita dan lain-lain. 
Media tidak boleh lagi menuliskan/menuturkan apotik, analisa, propinsi, 
praktek  sekedar empat contoh kata yang salah penulisannya.  Harus 
menulisnya/menuturkannya dengan benar  berturut-turut apotek, analisis, 
provinsi, praktik. Demikian pula kata-kata serapan dari bahasa asing, dan 
semua hal penulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia, para 
wartawan/koresponden/redaktur harus menuliskannya  dengan mengikuti tata 
aturan yang telah dibakukan, yang menjadi pedoman/panduan resmi 
penggunaan bahasa Indonesia. Insan pers dituntut senantiasa menyadari 
bahwa alat, model, dan ragam bahasa Indonesia apa yang dipakainya akan 
dibaca dan menjadi pengajaran berbahasa bagi jutaan orang 
pembaca/pemirsa, terutama para anak dan remaja kita.   

Masalah Bahasa Indonesia 

Kedudukan strategis bahasa Indonesia tidak boleh melenakan kita dari 
ancaman yang telah  menyerangnya. Ancaman itu harus dikenali supaya 
dapat  ditemukan dan  diupayakan menanggulanginya.  Berikut ini penulis 
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mengemukakan masalah bahasa Indonesia pada dekade-dekade terakhir yakni 
tergesernya kosakata bahasa Indonesia.  

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional/negara mengalami masalah 
yang tidak kecil. Hal itu dapat dilihat pada penggunaannya di media massa, 
di kantor/lembaga pemerintah (surat dinas), pidato   pejabat ketika dipakai 
dalam acara atau pertemuan resmi, dan juga  dalam percakapan sehari-hari di 
segala lapisan masyarakat. 

Pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tergesernya 
kosakata (sementara kosakata adalah unit paling dasar suatu bahasa) bahasa 
Indonesia oleh bahasa asing (terutama bahasa Inggeris)  adalah kenyataan 
yang sedang/sudah berlangsung. Kejadian atau peristiwa penggeseran 
kosakata  bahasa Indonesia itu bagi penutur awam (dan sebagian pejabat)   
bukan masalah. Bagi mereka kejadian itu tidak apa-apa karena tidak  
menghalangi kegiatan berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan 
sehari-hari.  Tapi bagi pemerhati dan ahli bahasa, di dalam dan di luar 
kampus, itu  termasuk masalah serius. Masalah yang sangat perlu dan penting 
dijawab dan diatasi. Peristiwa penggeseran kosakata bahasa Indonesia, 
langsung atau tidak telah “melanggar konstitusi” kita di bidang 
kebudayaan/bahasa Indonesia, walaupun kita pahami juga bahwa bahasa itu 
dinamis yang gampang terpengaruh. Dalam proses penggunaannya 
berkomunikasi, pemilik/penutur bahasa selalu menemukan pengganti 
kosakata yang tanggal.  

Tergesernya atau hilangnya kosakata bahasa Indonesia dari  pemakaian 
dalam  kehidupan sehari-hari, jika direnungkan dan dipikirkan dalam-dalam 
dengan hati dan pikiran jernih pasti mengisyaratkan bahwa kita telah 
kehilangan “keping demi keping”  kekayaan budaya yang tak ternilai 
harganya. Kekayaan dimaksud berupa makna-makna tertentu pada kosa kata 
yang hilang tersebut. Makna-makna tertentu yang boleh jadi mengandung 
sejarah rumpun atau lokal  yang hanya dapat dirasakan atau diketahui oleh 
pemakai/penutur bahasa Indonesia. Makna-makna atau aroma yang tidak ada 
pada kata dari luar/asing penggantinya. Masih mendingan kalau  yang 
menggantikannya berasal dari bahasa daerah di Nusantara. Hitung-hitungan 
“matematika” tidak mampu memberi angka/harga/biaya terhadap nilai-nilai 
dan muatan lainnya yang dikandung oleh kosakata-kosakata bahasa Indonesia 
yang telah hilang dari perbendaharaan kebahasaan dan kebudayaan kita. 

  
 

Empat Penyebab  

Masalah bahasa Indonesia di atas timbul setidaknya disebabkan oleh 
empat hal yaitu (1) tata bahasa baku bahasa Indonesia dan ketentuan lainnya 
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seperti tata cara penulisan dan penuturan kata-kata dari bahasa  asing yang 
diserap ke dalam bahasa Indonesia  belum diketahui oleh pemakai bahasa  
Indonesia umumnya, (2) sikap pemakai bahasa Indonesia yang negatif 
terhadap bahasa Indonesia, (3) otoritas institusi resmi di bidang bahasa 
Indonesia yang belum kuat dan berwibawa, dan (4)  memudarnya 
semangat/ruh nasionalisme sehingga sadar atau tidak memandang enteng 
terhadap keberadaan dan kehormatan bahasa Indonesia sebagai bahasa 
nasional dan bahasa negara, sehingga lebih senang menggunakan bahasa 
asing dalam berkomunikasi. Hal (1) dan (2) mempunyai pengecualian yaitu 
kalangan terbatas seperti dosen bahasa Indonesia dan  penyuluh bahasa 
Indonesia, kalangan atau oknum tertentu.  Hal (3) bisa lebih dioptimalkan 
sumber daya manusia pengelola dan penambahan atau regulasi Undang-
Undang/Peraturan tentang sanksi/hukuman bagi pelanggar siapa saja 
terhadap bahasa Indonesia. Mengenai sanksi/hukuman dimaksud telah 
dikemukakan oleh  Koesnadi Hasdjasoemantri  yang dilanjutkan dengan 
Tanya Jawab antara pemakalah dengan peserta sidang dalam Kongres Bahasa 
Indonesia VIII tahun 2003 di Jakarta. Hal (4) itulah yang  berbahaya 
dibandingkan dengan hal (1), (2), dan (3). Masalah (1), (2), dan (3) adalah 
masalah teknis yang perlahan dapat diatasi. Tetapi hal (4) lebih sulit 
ditangkal karena ini lebih banyak menyangkut masalah kejiwaan dan 
pergaulan seseorang pemilik/penutur bahasa Indonesia. Mungkin yang 
bersangkutan merasa bangga karena dia menggunakan bahasa asing yang 
menurutnya lebih modern. Dia merasa gengsinya naik. Orang seperti ini 
secara kultural harus diupayakan sehingga dia merasakan mendapat sanksi 
sosial terasing dari lingkungan hidupnya yang berbudaya dan berbahasa 
Indonesia.  

Sebagai contoh masalah (1) yaitu  tata bahasa baku bahasa Indonesia 
dan ketentuan lainnya seperti tata cara penulisan/penuturan kata-kata dari 
bahasa  asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia  belum diketahui oleh 
pemakai bahasa  Indonesia umumnya, tak terkecuali di kantor-
kantor/lembaga-lembaga  resmi. Seperti yang yang disinggung dimuka 
penggunaan kata analisis  dan  analisa.  Kata yang baku ialah analisis. Tapi 
masih ada juga penutur /penulis di semua kalangan masih menggunakan kata 
analisa. Juga kata sportivitas,  masih kerap kali digantikan oleh kata 
sportiviteit yang tidak baku.  Pada hal sudah bertahun-tahun ada buku 
petunjuk yang mengatur dan menjelaskan tata cara/aturan penulisan kata-kata 
asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh yang lain sebagai 
berikut. 1) Pemakaian kata dari, “Bola dioper  kepada D. D menggiring  bola  
dan menembak ke gawang  dari  Persiba. Goooll!” demikian laporan 
pandangan mata penyiar stasiun TV X yang menyiarkan pertandingan antara 
Kesebelasan Situbondo dengan Kesebelasan Balikpapan.  Penggunaan kata 
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dari  dalam  “ke gawang dari  Persiba”  tidak tepat. Kata dari  di sini tidak 
perlu ada. Cukup dikatakan “ke gawang  Persiba.” 2) “Karena waktu salat 
sudah sampai, kepada ustaz A waktu dan tempat dipersilakan,” demikian 
protokol  masjid Al Haq. Penempatan kata kepada  dalam kalimat ini salah. 
Yang benar ialah, “Ustaz A dipersilahkan menyampaikan khotbahnya.” 
Penggunaan ungkapan “waktu dan tempat dipersilakan” salah, karena tidak 
logis. ‘Waktu” dan ‘tempat’ tidak mungkin dipersilakan. Yang dipersilakan 
ialah Ustaz A. 3) “Kami ingin mendengar langsung dan meminta konfirmasi 
tentang berbagai hal, salah satunya kebenaran apakah Sertu Santoso benar-
benar anggota kesatuan Kopassus atau tidak,” ujarnya. (Kompas, 28/3-2013). 
Pemakaian kata tidak dalam kalimat ini tidak tepat. Yang benar ialah kata 
bukan.  Kata tidak menegasikan kata kerja, kata bukan menegasikan kata 
benda. 

Contoh masalah (2) yaitu sikap  pemakai bahasa Indonesia yang negatif 
terhadap bahasa Indonesia: Sejumlah pemakai/penutur bahasa Indonesia 
dengan gampang  menerima dan menggunakan kata asing you (Bahasa 
Inggeris) menggantikan kata kamu, engkau. Hal tersebut menunjukkan  sikap 
negatif terhadap bahasa Indonesia. Sesungguhnya orang seperti  itu adalah 
pengidap perasaan rendah diri. Dia merasa secara sadar atau  tidak sadar 
bahwa bahasa Inggeris lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Indonesia. 
Menurutnya kata you  mewakili kebudayaan orang yang sudah maju. 
Sementara  kata kamu, engkau  mewakili kebudayaan yang belum maju. 
Maka ketika dia memakai kata  you dalam percakapan  dia merasa dan 
ditunjukkannya kepada orang di sekelilingnya bahwa dia  “telah maju, telah 
modern”. 

Empat Solusi  
Ada empat cara yang harus ditempuh untuk menjawab problematika 

bahasa Indonesia yang penulis kemukakan di atas. Pertama, penyuluhan 
bahasa Indonesia digalakkan terus menerus. Penyuluhan bahasa Indonesia 
penting dilaksanakan supaya aturan baku yang mengatur pemakaian bahasa 
Indonesia semakin  tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat. Penyuluhan 
yang dilaksanakan oleh instansi yang berkompeten tentang hal tersebut yaitu 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Badan itu mempunyai instansi 
di hampir semua provinsi. Tapi  kenyataannya, penyuluhan dimaksud saya 
menduga  tidak efektif karena kegiatan  tersebut dilaksanakan berdasarkan 
semangat “proyek.” Mental-proyek yang memburu keuntungan menyebabkan 
kegiatan tidak menargetkan hasil ideal yang dicapai. Asalkan kegiatan sudah 
dilaksanakan secara formal, dibuat laporan pertanggungjawaban administrasi 
dan keuangan, selesailah sudah. Pendekatan-proyek tersebut menyebabkan 
penyuluhan kehilangan roh membina dan  merawat bahasa Indonesia. Kedua,  
pendekatan kultural. Suasana/lingkungan hidup rakyat atau penutur bahasa 
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Indonesia  seyogianya dikondisikan sehingga mereka merasa bangga 
berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Diharapkan, karena kesadaran dan 
kecintaan kepada bahasa Indonesia, para diplomat yang bermukim di luar 
negeri, secara serius dan kontinu  sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia 
dalam rumah tangga, supaya anak-anaknya mahir berbahasa Indonesia. 
Sesuai dengan status/kedudukan mereka, maka peranan para pejabat 
pemerintah dan tokoh masyarakat cukup  berpengaruh. Para pemimpin ini 
harus menjadi panutan berbahasa Indonesia yang mengikuti aturan 
baku/standar ketika menuangkan pikiran dalam bentuk tuturan/lisan atau 
tulisan. Para pejabat/petinggi peringkat nasional dan daerah seharusnya 
meneladani lima orang tokoh berbahasa Indonesia lisan terbaik yaitu Soesilo 
Bambang Yudoyono, Eep Syaifullah, Noercholis Madjid, Yusril Izha 
Mahendra, dan Prajoto (Sugono, Ketua Panitia Penyelenggara Kongres 
Bahasa Indonesia VIII, 2011).  Ketiga, pendekatan kelembagaan. Pendekatan 
kelembagaan di sini melibatkan Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa dan Lembaga Bahasa  di Kampus. Sumber daya manusia/aparat 
kedua lembaga ini makin diperkuat/ditingkatkan kemampuannya dibarengi 
dengan dana/biaya operasional yang cukup setiap tahun untuk melaksanakan 
kegiatan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Pendekatan 
kelembagaan ini diharapkan akan berhasil baik apabila pelaksanaannya 
mengikuti petuah bijak leluhur dari Bugis yang mengatakan tongangpi 
tongangnge,  ritongangengpi tongangnge, mappattongangpi tongangnge  
‘dibenarkan yang  benar, dibenarkan/ditegakkan yang benar, yang benar 
ditegakkan oleh yang benar’. (Diungkapkan kembali dan dijelaskan oleh 
Prof. M. Darwis di ruang kuliah). Jadi, aturan yang benar itulah dijalankan, 
dan  aturan yang benar harus ditegakkan oleh orang yang benar-benar telah 
melaksanakannya, orang yang satu kata dengan perbuatannya.    

Sehubungan dengan kegiatan penyuluhan Bahasa Indonesia yang 
dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada satu 
instansi, setelah jangka waktu tertentu supaya diadakan evaluasi terhadap 
instansi tersebut, apakah pemakaian bahasa Indonesia dalam hal surat 
menyurat dan sebagainya sudah mengalami peningkatan atau belum. Jadi, 
tidak hanya pada tahap penyelenggaraan penyuluhan bahasa pada instansi 
provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan isi Piagam  Kerja Sama yang telah 
ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada bulan-bulan berikutnya harus 
ditindaklanjuti dengan evaluasi oleh  Balai Bahasa untuk mengetahui  
berhasil atau tidaknya kegiatan penyuluhan bahasa tersebut. Begitu pula 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Balai Bahasa 
memberikan peringatan secara langsung berupa surat resmi kepada 
lembaga/perusahaan/usaha jasa apa saja yang masih menggunakan kata yang 
salah menurut aturan baku bahasa Indonesia pada papan nama di depan 
kantor lembaga/perusahaan/usaha jasa tersebut, sebagai contoh: kata propinsi  
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dan apotik. Kata yang benar ialah provinsi dan apotek.  Sebab, kalau 
penggunaan kata propinsi  dan apotik yang salah itu  tidak diganti kata yang 
benar  yaitu provinsi dan apotek maka warga masyarakat, pelajar, mahasiswa, 
dan pegawai yang lewat setiap hari membacanya akan menjadi ragu mana 
yang benar di antara kata-kata provinsi  dengan  propinsi,  apotik  dengan 
apotek. Apakah ini masalah sepele yang tidak perlu diluruskan/dibenarkan? 
Menurut saya ini bukan masalah sepele, apalagi dibiarkan terus berlangsung. 
Melihat dan membiarkan berlanjut suatu kesalahan penggunaan/pemakaian 
bahasa Indonesia  seharusnya tidak terjadi, kalau kita benar-benar mencintai 
bahasa Indonesia.  Keempat, sejak di usia dini warga negara dididik secara 
lisan dan contoh teladan mencintai tanah airnya, bangsanya dan bahasa 
nasionalnya. Ini berhubungan lagi dengan penyiapan kondisi lingkungan 
yang mendukung menyemaikan dan menumbuhkan apa yang disebut 
nasionalisme. Sehubungan dengn nasionalisme Indonesia, apabila dilihat 
lebih luas, kenyataan perilaku para petinggi/pejabat eksekutif, legislatif dan 
yudikatif di pusat dan di daerah yang umumnya koruptif, perlu kembali 
dilakukan penyegaran besar-besaran tentang tema nasionalisme terhadap usia 
dewasa dan tua. Nasionalisme yang diharapkan  ialah nasionalisme yang  
lapang, bukan yang sempit. Jadi, nasionalisme yang menghargai dan 
menghormati nasionalisme warga negara lain. Hal serius penting ini dimulai 
dari rumah tangga, sekolah, universitas/perguruan tinggi, dan kantor/lembaga 
pemerintah.  Generasi  muda seyogianya  menjalani budaya masyarakatnya 
yang membentuknya ketika dewasa menjadi penganut setia ideologi yang 
saya namakan ‘Nasionalisme Bahasa Indonesia’ bagian dari ‘Nasionalisme 
Indonesia.’  

Munculnya masalah bahasa Indonesia  sekarang dan yang akan datang 
adalah sesuatu yang wajar, mengingat bahwa  bahasa bukan sesuatu  yang 
statis. Hal  tersebut harus disikapi dengan wajar pula. Dinamika mengatasi 
masalah-masalah itu adalah  seni menjaga “milik/warisan” supaya tetap sehat 
dan baik-baik saja eksistensinya.    

 
Ibarat Taman Bunga  

Bahasa yang bertahan hidup  ialah bahasa yang memberikan identitas, 
bahasa yang  menimbulkan kebanggaan dan kehormatan bagi pemilik dan 
penuturnya.  Supaya bahasa Indonesia dapat bertahan dan berkembang ia 
harus dapat memberikan identitas, kebanggaan dan kehormatan (bukan hanya 
di atas kerja atau di bibir belaka) bagi kita sebagai pemilik dan penuturnya, 
syukur-syukur juga para penutur yang bukan bangsa Indonesia. Itu bisa 
dicapai asalkan bahasa Indonesia dapat digunakan di semua medan 
kehidupan dan di semua bidang ilmu pengetahuan. Ia harus selalu tampil 
rancak berjaya digunakan ketika kita membicarakan dan menulis buku-buku 
sains, dan teknologi, ketika menjelaskan apa saja, dituliskan  atau dituturkan. 
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Ia harus mampu mencapai  mengaduk-aduk emosi “menguras airmata” dan 
mengencangkan semangat sesuai keadaan yang diceritakan/dilukiskan. Untuk 
mencapai peringkat demikian, ibarat taman bunga, bahasa Indonesia harus 
ditata, dirapikan, dan dirawat. Hal-hal itu dilaksanakan lantaran dorongan 
cinta belaka. Kalau tidak dirawat, dibiarkan begitu saja, maka akan 
tumbuhlah tanaman liar pengganggu yang menghalangi, malah akan 
mematikan “bunga bahasa Indonesia.”  

Upaya memelihara bahasa Indonesia  supaya dapat bertahan pada 
kedudukannya yang strategis dalam persaingan penggunaan bahasa-bahasa 
lain, bukanlah upaya yang gampang. Diperlukan kesabaran terus menerus 
dan ketahanan yang kenyal bagi kita kini dan generasi-generasi berikutnya, 
terutama bagi para ahli dan pemerhati bahasa Indonesia merawat Taman  
Bunga Bahasa Indonesia. 

Bahasa Indonesia harus bertahan dan bertumbuh “sedemikian rupa” 
bentuk  dan fungsinya sehingga secara budaya ia dicintai khususnya oleh 
bangsa Indonesia dan tidak mustahil, suatu waktu, dihargai oleh para 
pemakai umumnya di seluruh dunia, sehingga mendekati setara atau setara 
dengan bahasa-bahasa Inggeris, Spanyol, Portugis, Cina, dan Arab. Bahasa 
Indonesia  hanya bisa  bertahan   apabila ia tetap berfungsi dan menimbulkan 
kebanggaan bagi pemakainya. Dengan kebanggaan itulah ia dicintai, 
dipelihara/dijaga kelangsungan hidupnya sebagai alat komunikasi yang 
canggih, yang mampu mencerdaskan akal fikiran, mendidik dan 
menghaluskan batin dan menimbulkan emosi dari relung hati terdalam ketika 
membaca prosa dan puisi yang ditulis/dituturkan dengan bahasa Indonesia. 
Menimbulkan kebanggaan dan kelegaan karena ia mampu dan berhasil 
dipakai menerjemahkan isi dan makna dari suatu bahasa asing ke bahasa 
Indonesia.  Kebanggaan yang muncul bukan hanya karena masalah sejarah 
dan kebudayaan (bagi pemiliknya) tetapi oleh fungsinya dalam kehidupan 
sehari-hari. Bisa memenuhi kebutuhan di bidang ilmu, agama, seni, 
teknologi,  teori,  dan praktik keseharian dalam relasi-relasi sosial dan 
transfer ilmu.  Maka ia harus tampil rancak di segala medan kehidupan 
menjelaskan apa saja, dituliskan  atau dituturkan.   

Khusus persinggungan atau “perebutan  tempat penggunaan” bahasa 
Indonesia dengan bahasa daerah, diharapkan dan diupayakan keduanya sama-
sama hidup, sama-sama dipakai sesuai keadaan, situasi, dan kebutuhan.  
Adalah ideal apabila bisa berjalan wajar: bahasa daerah tetap dipakai dalam 
komunitas etnis masing-masing, bahasa Indonesia dipakai berkomunikasi 
antaretnis, dalam pertemuan-pertemuan resmi, dan bahasa asing digunakan 
ketika berkomunikasi dengan orang asing yang tidak tahu berbahasa 
Indonesia. Kedudukan setiap bahasa itu strategis sesuai dengan konteks 
masing-masing. 
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Menghindari “Bom Waktu” Kebudayaan  

Bahasa Indonesia, sama dengan bahasa-bahasa lainnya, dalam 
perjalanannya di waktu lampau, sekarang dan  ke depan telah dan  akan 
mengalami  berbagai pengaruh  dari luar dan dari dalam. Itu hukum bahasa 
yang normal karena bahasa itu dinamis.  Secara ideal ia diharapkan selalu 
berada dalam koridor terjaga  substansinya berbarengan dengan perangkat 
tata bahasanya, kosa kata-kosa katanya, ungkapan-ungkapannya dan lain-lain 
yang semuanya mengandung makna yang “menunujukkan” 
keindonesiaannya (juga kata-kata dari bahasa asing yang telah diserap, 
diindonesiakan dan menjadi kosakata bahasa Indonesia).  

Bahasa Indonesia, sejak dini, jauh-jauh waktu  harus dihindarkan dari 
bahaya “bom waktu kebudayaan” yakni bahasa Indonesia diguncang yang 
bisa menyebabkan ia kehilangan eksistensinya sebagai bahasa 
nasional/bahasa persatuan dan bahasa negara bangsa Indonesia; secara tidak 
langsung kedudukan strategis bahasa Indonesia digugat. Gugatan pelemahan 
itu tidak kalah berbahayanya menggugat Pancasila. Apa sebabnya? Karena 
secara sederhana pragmatis sehari-hari bahasa Indonesia lebih dihayati 
karena langsung “dipakai digumuli” oleh rakyat dibandingkan dengan 
Pancasila yang filosofis ideal. Maka begitu bahasa Indonesia pudar dari 
kehidupan rakyat/bangsa Indonesia, nilai-nilai budaya Indonesia ikut  jungkir 
balik mengguncang keindonesiaan kita. Bahasa Indonesia tidak akan lagi 
berdaya sebagai perekat yang menyatukan semua etnis di Nusantara. Akibat 
fatalnya sudah bisa diprediksi yaitu negara Republik Indonesia menuju ke 
ambang tercerai berai hancur berantakan. Sumpah Pemuda, Proklamasi 
Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika pun akan 
menjadi sejarah masa lalu.  

Upaya menghindari guncangan-guncangan kebudayaan dan gugatan 
yang kontra produktif, bahkan merugikan, antara lain kita harus waspada dan 
bertindak (1) menghindarkan bahasa Indonesia menjadi bahasa 
golongan/kelompok tertentu saja seperti bahasa di kalangan elit,  atau bahasa 
orang kaya, atau  bahasa orang miskin, hanya bahasa orang berpendidikan 
atau bahasa orang yang tidak berpendidikan, (2) mengkritisi dan membuang 
praktik berbahasa Indonesia yang menyalahi kaidah-kaidah yang telah 
dibakukan,  (3) sama dengan awal sejarahnya ia harus tetap “dijunjung di atas 
kepala bangsa Indonesia” (Sumpah Pemuda 1928). Bahasa Indonesia, sebagai 
bahasa yang terbuka dan aktif  terus menerus  digunakan oleh semua 
golongan dalam masyarakat plural bangsa Indonesia, bersamaan 
penggunaannya dengan bahasa daerah/etnis masing-masing di seluruh 
pelosok tanah air, (4) tetap memelihara dan meneruskan tradisi sejak dahulu 
bahwa ia adalah  bahasa penengah atau penghubung antara etnis/kelompok 
yang satu dengan yang lainnya, (5) mengarahkan, terutama para pemimpin 
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bangsa  hari ini, besok, dan hari-hari yang akan datang dengan penuh 
kesadaran berdasarkan cinta, melanjutkan upaya-upaya melaksanakan makna 
dan perintah UUD 45 di bidang bahasa/budaya, menghayati makna Sumpah 
Pemuda 1928; menaati semua Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan 
lainnya yang berhubungan dengan bahasa/budaya kita sendiri, sehingga 
bahasa Indonesia tidak kelimpungan dan merapuh pada kedudukannya yang 
strategis. Dengan demikian kita yakin  tidak akan kehilangan  aset 
kebudayaan yang agung dan  bermanfaat tidak hanya bagi bangsa Indonesia, 
tetapi juga bagi pemakai/penutur bahasa Indonesia di luar wilayah Republik 
Indonesia. Yang terakhir ini,  adalah fenomena yang menggembirakan, sudah 
bertahun-tahun  bahasa Indonesia diminati dan dipelajari di berbagai 
perguruan tinggi di luar negeri seperti di Australia, Cina, Jepang, di negara-
negara Eropah dan di Amerika.  

Melanjutkan Gerakan Kebudayaan  

Saya berpendapat bahwa  bangsa Indonesia, secara kontinu di segala 
zaman yang akan datang,  berkewajiban memelihara bahasa Indonesia yang 
strategis kedudukannya, memelihara eksistensinya sebagaimana yang sudah 
berproses berlangsung sejak dari Sumpah Pemuda 1928 sampai kita 
berkongres bahasa Indonesia 28 Oktober 2013 ini dalam rangka melanjutkan 
Gerakan Kebudayaan berbahasa Indonesia dan merawatnya. Perhatian dan 
perawatan yang tidak instan dan temporer. Gerakan Kebudayaan yang 
spesifik  disadari sangat penting adanya. Suatu gerakan  yang terencana dari 
pusat ke daerah-daerah, oleh lembaga pemerintah dan lembaga swasta 
dengan tujuan:  melestarikan bahasa Indonesia  sebagai simbol jati diri 
bangsa,  sebagai media pendidikan ilmu pengetahuan, kesenian,  
keagamaan/kepercayaan, informasi, dan teknologi yang diharapkan 
membentuk karakter masyarakat bangsa, memperkukuh Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang   memuliakan sesamanya manusia di mana pun, 
tanpa membedakan ras dan agama/keyakinan.  

Cita-ideal:  

tetaplah kau 

liat dan kenyal 

berfungsi penuh 

dalam perjalanan bangsa dan negara  

ke depan selamanya,  

dan selamanya.  
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(Makassar, 29 Juli 2013). 
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ABSTRAK 
 
 
Bahasa, jati diri, dan karakter merupakan tiga hal yang menyatu dalam diri 
seorang penutur. Mengembangkan bahasa, berarti juga mengembangkan jati 
diri dan karakter penuturnya. Dalam masyarakat multilingual, 
mengembangkan bahasa berarti juga mendudukkan bahasa pada tempatnya 
dan mengendalikan kebocoran diglosia sehingga setiap bahasa mampu 
berperan optimal. Bahasa dipelajari sejak dini, yang berarti membentuk jati 
diri dan karakter pun dimulai sejak dini.  Bahasa, dalam konteks ini, menjadi 
tools of the mind bagi anak untuk belajar fungsi dasar bahasa yakni 
memahami berbagai informasi, menjalin komunikasi, dan mengenali diri. 
Ketiga hal tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik, hanya, apabila 
anak berada dalam lingkungan bahasa yang bergizi dan memiliki kesempatan 
cukup untuk beraktualisasi secara verbal. Oleh karena itu, pengembangan 
bahasa anak didasarkan pada penguatan fungsi mental tinggi, yakni 
deliberasi, mediasi, dan internalisasi, dalam ketegakan diglosia. Melalui 
fungsi mental tinggi tersebut anak belajar menyerap karakteristik bahasa, 
menggali kekayaan bahasa, menyerap akar budaya, serta 
menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Fungsi 
mental tinggi dalam kondisi diglosik akan bekerja optimal apabila bahasa 
yang dipajankan memiliki kedudukan yang jelas, tidak bercampur aduk, dan 
berada dalam konteks natural. Sebaliknya, fungsi mental tinggi akan 
terganggu jika dalam situasi diglosik, bahasa-bahasa saling merusak sehingga 
bentuk-bentuk linguistik menjadi kacau, makna menjadi bias, struktur  
menjadi goyah, dan penggunaannya menjadi tidak jelas. Dalam masyarakat 
diglosik yang demikian, pembentukan jati diri dan karakter baik akan 
terganggu karena anak mengalami kerancuan sistem linguistik, pendangkalan 
nilai budaya, serta kehilangan kode tinggi dan kode luas bahasanya. 
Rusaknya tatanan multilingual berakibat pada rusaknya tatanan jati diri dan 
karakter baik penuturnya.  
 
Kata kunci: karakter, jati diri, penutur dini, diglosia 
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A. Pendahuluan 
 
Bahasa, jati diri, dan karakter merupakan tiga hal yang menyatu dalam diri 
seorang penutur. Di dalam proses berbahasa, seorang penutur sedang 
menunjukkan tiga hal sekaligus, yakni sistem linguistik bahasanya, identitas 
bahasa, dan karakter diri si penuturnya. Dengan demikian, penutur bahasa 
Indonesia pada hakikatnya adalah duta linguistik, duta jati diri bangsa, dan 
sekaligus duta bagi dirinya sendiri. Hal ini berarti, penutur jati bahasa 
Indonesia sadar atau tidak sedang membawakan tiga peran penting tersebut, 
yang berarti si penutur tidak dapat berspekulasi dengan bentuk-bentuk 
linguistik yang dapat menghancurkan peran yang diembannya. 
 
Bahasa Indonesia kini berada dalam tekanan. Di satu pihak, bahasa Indonesia 
tertekan oleh maraknya penggunaan bahasa asing, di lain pihak pembocoran 
diglosia oleh bahasa daerah tidak terelakkan. Sikap berbahasa sebagian 
penutur bahasa Indonesia ditengarai kurang positif sehingga sering 
melakukan infiltrasi bahasa asing dan bahasa daerah, suka mencampur 
bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, membuat variasi bahasa yang 
merusak bentuk standar bahasa Indonesia. Jati diri bahasa Indonesia menjadi 
goyah dan cenderung labil  akibat ketidakjelasan komponen yang dimilik. Ini  
berarti, jati diri bahasa Indonesia sedang dipertaruhkan oleh penuturnya 
sendiri. 
 
Selain kurang stabilnya jati diri bangsa melalui bahasa, karakter anak bangsa 
saat ini juga sedang berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Nilai-nilai 
kejujuran, tanggung jawab, keadilan, ketuhanan, kepedulian, tenggang rasa, 
kesantunan, sportivitas, dan kerendahan hati terus terkikis. Dalam berbagai 
interaksi, kita disuguhi “perang bahasa” yang mempertontonkan adegan 
pertikaian, ketakaburan, penghinaan, pelecehan, dan caci-maki. Dalam media 
jejaring sosial pun perilaku berbahasa tersebut muncul tiada henti dan 
semakin beragam, seperti contoh berikut ini. 
 

(1) Dikutip dari FB 
Cpoetclldhatee  : dpt newgbetan niee 
Munawaroh       : putri jgn pacaran terus dong 
Cpoetclldhatee  : msllah wat ibuk? xipo 
Seitandeproung : liar bgt bgt c loe 
Cpoetclldhatee  : ska2 gw j les  
Seitandeproung : gk class gue jg xeee 
 

Contoh status-komen dalam jejaring sosial facebook tersebut menjadi salah 
satu variasi bahasa gaul subvariasi alay yang paling digemari. Hal tersebut 
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ditandai dengan bentuk yang khas, pemilihan nama yang kekanak-kanakan, 
isi yang emosional, dan marak diberbagai media. Contoh tersebut masih 
belum seberapa jika dibandingkan dengan makian yang ada di youtube. 
Bertebaran kata kotor dan kasar, menunjukkan bagaimana bahasa juling ke 
dalam salah satu fungsi, yakni fungsi ekspresif. Hal ini menunjukkan bahwa 
bahasa Indonesia mengalami disfungsi sosial sehingga perlu usaha penegakan 
kembali. 
 
Berbagai usaha menegakkan kembali bahasa Indonesia telah dilakukan oleh 
berbagai pihak, antara lain himbauan, pelatihan, workshop, pembinaan, 
lomba-lomba, pemodelan, dan konsultasi. Meskipun demikian, hasilnya 
belum seperti yang diharapkan. Generasi muda sebagai agen perubahan 
masih terus menerus membuat kreasi bahasa yang semakin jauh dari bentuk 
standar. Belum lagi variasi gaul dari integrasi bahasa Inggris yang semau-
mau juga semakin menjamur dan mampu menyebar luas menembus kalangan 
dewasa. Eksperimen bahasa yang demikian gencar, menjadi kekuatan yang 
terus menekan kelangsungan bahasa Indonesia dari waktu ke waktu. Hal ini 
bukan masalah sepele karena bahasa terkait erat dengan budaya dan karakter 
penuturnya. Pun setiap bahasa memiliki jati diri. Apabila jati diri suatu 
bahasa atau variasi bahasa tidak jelas, dapat diprediksi bahwa budaya dan 
karakter yang diusungnya pun labil. Hal inilah yang perlu diwaspadai. 
 
Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, memiliki arti bahwa bahasa 
Indonesia harus cukup kuat berdiri dan menaungi bahasa-bahasa daerah yang 
mengayakannya. Bahasa Indonesia tidak boleh mendesak atau didesak oleh 
bahasa daerah. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah harus berdiri bersama-
sama sesuai fungsi dan kedudukan masing-masing sehingga keberagaman 
Indonesia dalam berbagai bahasa dan budayanya dapat dijamin. Oleh karena 
itu, penegakan diglosia menjadi syarat bagi tegakkan keberagaman di 
Indonesia. 
 
 
B. Pengembangan Bahasa 
 
Dalam percaturan multibidang, bahasa memegang peran yang krusial. 
Sebagai alat berpikir, bahasa mewadahi sekaligus menyaranai kebutuhan 
penuturnya dalam berbagai keperluan. Bahasa mengayakan ide melalui 
bentuk-bentuk yang kreatif dan inovatif. Bahasa juga mendokumentasikan 
kreativitas melalui bentuk-bentuk yang mengandung fitur-fitur semantik 
baru. Bahasa juga memberi peluang bagi penuturnya untuk terus 
mengembangkan kekayaan repertoarnya, menyinergikan berbagai konsep, 
serta mengembangkan bentuk-bentuk yang tepat.  Oleh karena itu, perlu bagi 
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pemegang kebijakan mengembangkan bahasa secara tepat agar bahasa, dalam 
pengertian ini bahasa Indonesia, tidak terbonsai di tengah desakan bahasa-
bahasa lain di dunia.  
 
Mengembangkan bahasa berarti juga mengembangkan jati diri dan karakter 
penuturnya. Mengembangkan bahasa tidak hanya terkait dengan masalah 
repertoar tetapi juga menyangkut penegakan identitas dan nilai-nilai baik 
yang membangunnya. Mengembangkan bahasa perlu melihat aspek politik 
bahasa dan pengembangan sumber daya. Hal ini penting demi tegaknya 
disiplin berbahasa sekaligus pragmatik berbahasa. Tanpa melihat kedua hal 
tersebut, penutur bahasa akan gamang dan mengarahkan bahasa pada bentuk 
baru yang lepas dari kultur tinggi bangsanya. Bahasa Indonesia akan rusak 
dan ditinggalkan pada akhirnya. 
 
Dalam masyarakat multilingual, usaha pengembangan bahasa menjadi 
masalah yang kompleks dan sulit. Pengembangan bahasa tidak dapat 
dilakukan begitu saja tanpa memandang kedudukan satu bahasa di antara 
bahasa yang lain. Meskipun menurut Hoffman (1991), bahasa milik 
kelompok mayoritas cenderung berada pada posisi superior, usaha 
pengembangan bahasa di Indonesia tetap perlu mempertimbangkan 
kehidupan semua bahasa. Bagaimana pun, lanjut Hoffman (1991), bahasa 
merupakan perwujudan dan indikator identitas kelompok yang langsung 
teramati sehingga memberi peluang “hidup bersama” pada semua bahasa 
merupakan pelestarian nilai-nilai yang hidup dalam komunitas bahasa 
tersebut.  
 
Pada kondisi yang buruk, pengembangan bahasa tidak berjalan optimal 
karena tiap-tiap bahasa berperilaku sebagai “pembocor” bahasa yang lain 
atau bahkan berebut kedudukan dan fungsi dalam masyarakat. Di Indonesia, 
sebagai negara yang multilingual, perebutan memang tidak terjadi. Tetapi 
fenomena pembocoran antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dan antara 
bahasa Indonesia dengan bahasa asing justru terus terjadi. Fenomena “saling 
membocorkan” ini berbahaya bagi kelangsungan setiap bahasa. Akibat yang 
dapat diprediksi adalah perkembangan bahasa akan juling dan kedirian 
bahasa sebagai wujud jati diri penutur akan rubuh. 
 
Dalam masyarakat multilingual, mengembangkan bahasa berarti juga 
mendudukkan bahasa pada tempatnya dan mengendalikan kebocoran diglosia 
sehingga setiap bahasa mampu berperan optimal. Ini berarti dibutuhkan 
kesadaran tentang variasi rendah dan variasi tinggi, atau kesadaran tentang 
kedudukan setiap bahasa yang hidup berdampingan. Setiap penutur wajib 
menjaga stabilitas tersebut dan pemangku kebijakan harus memastikan 
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stabilitas tersebut tetap berada pada tempatnya masing-masing. Bukan itu 
saja, penguasaan bahasa oleh bilingual di Indonesia perlu didorong ke arah 
pengayaan bahasa bukan “pengadonan” bahasa sehingga menghilangkan 
karakteristik lingustiknya. Penelitian Paul Ohoi Wutun (2002) di Bantul 
menunjukkan bahwa proses pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa 
daerah (dalam hal ini bahasa Jawa) telah dilakukan sejak dini. Fenomena ini 
didahului oleh kebiasaan para guru TK dan SD yang gemar mencampur 
kedua bahasa tersebut sehingga anak-anak mengalami hambatan memperoleh 
bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan baik. Apabila fenomena ini terus 
terjadi, pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah akan terhambat. 
 
 
C. Jati Diri dan Karakter dalam Bahasa  
 
Bahasa dipelajari sejak dini, yang berarti membentuk jati diri dan karakter 
pun dimulai sejak dini. Ketika pertama belajar bahasa, secara tidak langsung 
anak menandai dirinya sebagai penutur bahasa lengkap dengan jati diri 
bahasa tersebut. Anak belajar bahwa bahasa yang didengarnya memiliki fitur 
fonologis yang berbeda-beda, bahwa bahasa yang dipajankan dihadapannya 
berbeda dengan yang didengarnya di televisi, bahwa orang berkomunikasi 
secara berbeda dan dengan gaya yang berbeda pula, bahwa ada susunan 
bunyi yang muncul secara berurutan. Hal-hal tersebut merupakan contoh 
butir-butir jati diri atau identitas yang melekat dalam bahasa. Pada saat 
belajar bahasa anak pun membangun konsep bahwa bahasa Indonesia 
merupakan bahasa yang demokratis sekaligus menjunjung nilai-nilai 
kesantunan melalui bentuk-bentuk sapaan, pilihan kata, dan 
paralinguistiknya. Anak mengenal kata-kata santun melalui contoh dan 
mengonstruksi struktur dan konsep pragmatik berbahasa melalui interaksi 
intensif dengan lingkungannya. Hal ini berarti jati diri bahasa dikonstruksi 
sejak belajar bahasa dimulai. Jati diri bahasa pun dibentuk oleh penutur dini. 
 
Selain butir-butir jati diri, karakteristik positif dalam bahasa pun dikonstruksi 
sejak anak belajar bahasa. Anak belajar melalui pajanan yang baik dan 
mengenal butir-butir karakter terkait afiliasi komunikasi. Bentuk “terima 
kasih”, “apa kabar”, dan “siapa namamu?” merupakan contoh afiliasi awal 
yang berkarakter baik, yakni menghargai orang lain, peduli, dan berani. 
Selain itu, anak pun belajar resolusi konflik, karakter sportif dan mengakui 
kesalahan melalui bentuk “maaf” dalam konteks riil komunikasi. Oleh karena 
itu, menjadi penting bagi anak untuk memperoleh pajanan bahasa yang baik 
agar konstruksi jati diri dan karakter baik terjadi dalam waktu yang tepat 
secara malar.  
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Satu hal yang perlu disadari, bahwa belajar bahasa pada hakikatnya adalah 
belajar memperoleh alat berpikir, yang oleh Vygotsky (1986) diistilahkan 
sebagai tools of the mind. Bahasa merupakan sarana bagi anak untuk belajar 
fungsi dasar bahasa yakni memahami berbagai informasi, menjalin 
komunikasi, dan mengenali diri. Melalui bahasa anak menerima dan 
membangun informasi, mengenal dunia sekitarnya, dan memaknai peristiwa. 
Apa yang didengar anak bukan sekedar bunyi melainkan sederetan informasi 
yang disusun dari kata-kata yang terdiri atas bunyi-bunyi bahasa.  Anak 
belajar bahwa apa yang dikatakan orang lain mengandung informasi. Melalui 
bahasa pula anak belajar menjalin komunikasi dengan orang di sekitarnya, 
terutama mengeskpresikan pikiran dan perasaannya. Melalui bahasa pula 
anak belajar mengenali diri mereka sendiri. Mereka belajar bagaimana 
mengungkapkan perasaan secara nyaman, mendeskripsikan diri mereka, dan 
memperoleh cara-cara yang tepat untuk menjadi diri mereka sendiri. Anak, 
dalam berbagai tahapan perkembangan kognitif Piaget (1959), 
mengembangkan alat berpikir dalam bahasa melalui kompleksitas fungsi-
fungsi bahasa (lihat Halliday, 1973). 
 
Fungsi dasar bahasa tumbuh dan berkembang dengan baik, hanya, apabila 
anak berada dalam lingkungan bahasa yang bergizi dan memiliki kesempatan 
cukup untuk beraktualisasi secara verbal. Anak yang hidup dalam kode luas 
(istilah Basil Breinstein) dan dipenuhi pajanan (istilah Soenjono) akan 
memiliki verbal repertoar yang lebih kaya daripada anak-anak yang dikekang 
dalam proses perkembangan bahasanya. Fungsi dasar bahasa anak akan 
berkembang dan terjadi proses penjlimetan sehingga efektivitas penggunaan 
bahasa semakin menguat. hal ini digambarkan oleh riset Halliday (1973) 
yang terus dikembangkan melalui penelitian linguistik dalam bentuk skripsi 
dan tesis di Indonesia.  
 
Berdasarkan pembicaraan di atas, tepatlah bahwa  mengembangkan karakter  
melalui bahasa merupakan salah satu pilihan yang tepat. Bukan suatu hal 
yang mustahil karena sejak usia dua tahun anak sudah mulai menggunakan 
bahasa sebagai sarana berpikir. Dalam dunia perkembangan anak, bahasa dan 
kognisi tidak dipisahkan (NAEYC, 2004). Karakter sendiri merupakan hasil 
dari proses berpikir yang sangat rumit. Menurut Pasiak (dalam Musfiroh, 
2011), pendidikan karakter pada hakikatnya adalah pendidikan otak, 
khususnya bagian prefrontal. Bahasa, di lain pihak, berpusat pada hemisfer 
kiri. Meskipun demikian, muatan  bahasa, termasuk muatan karakternya 
terkait dengan area otak yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa 
memegang peran yang luar biasa dalam proses pengembangan karakter 
manusia.  
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D. Fungsi Mental Tinggi dalam Bahasa 
 
Menurut Vygotsky (1986), bahasa memainkan peran utama dalam proses 
perkembangan mental manusia. Artinya, bahasa memainkan peran yang 
cukup besar dalam kognisi. Bahasa merupakan mekanisme aktual untuk 
berpikir  dan merupakan alat berpikir.  Bahasa menjadikan proses berpikir 
lebih abstrak, fleksibel, dan terlepas dari stimulasi langsung. Melalui bahasa, 
memori dan antisipasi ke depan dibawa ke dalam situasi baru, yang dengan 
demikian memengaruhi hasil. Ketika seorang anak menggunakan simbol-
simbol linguistik dan konsep untuk berpikir, mereka tidak lagi membutuhkan 
kehadiran objek yang dipikirkannya.  
 
Bahasa merupakan alat mental yang utama karena bahasa memfasilitasi 
pemerolehan alat lain dan digunakan untuk berbagai fungsi mental. Berbagai 
alat mental dipelajari melalui berbagai pengalaman yang berarti melalui 
komunikasi antarmanusia. Pembicaraan tentang bagaimana menganalisis 
kerusakan mesin melalui proses tutorial, misalnya, merupakan contoh peran 
bahasa dalam memfasilitasi level kognisi tentang permesinan yang lebih 
tinggi. Tutor atau instruktur menciptakan strategi penguasaan mental tinggi 
melalui perhatian, memori, feeling, dan pemecahan masalah.  
 

(2) Contoh dalam suatu proses belajar mengajar. 
Guru  : Terlihat ya girnya berputar 
Siswa : iya, Pak. Mengapa bisa begitu? 
Guru  : Coba perhatikan, dari sini…. Coba lihat…. 
…. 
 

Instruksi “Coba lihat!”, “Coba perhatikan” merupakan contoh satuan lingual 
yang dimanfaatkan untuk menarik perhatian. Demikian halnya deskripsi, 
simpulan, penelusuran sebab akibat, semuanya merupakan perilaku verbal 
yang mendorong penguasaan mental tinggi (Bodrova & Leong, 1996). 
 
Menurut Vygotsky (1992), proses mental dapat dibagi menjadi dua, yakni 
fungsi mental rendah dan fungsi mental tinggi. Fungsi mental rendah 
meliputi proses kognitif seperti sensasi, atensi reaktif,  memori spontan, dan 
intelligensi sensormotor. Sensasi mengacu pada penggunaan lima indra 
dalam proses mental. Atensi reaktif mengacu pada atensi yang didominasi 
oleh rangsang lingkungan yang terkuat. Adapun memori spontan mengacu 
pada kemampuan untuk mengingat setelah ada pemaparan stimulasi. 
Sensormotor mengacu pada kemampuan mengatasi masalah yang terkait 
dengan manipulasi motor dan coba galat. 
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Fungsi mental tinggi diperoleh melalui proses belajar. Termasuk dalam 
fungsi mental tinggi adalah deliberasi, mediasi, dan internalisasi. Termasuk 
di dalam deliberasi adalah persepsi yang dimediasikan, antensi terfokus, 
memori deliberasi, dan berpikir logis. Persepsi yang dimediasikan mengacu 
pada kemampuan membedakan objek yang mirip dan menemukan objek 
dalam bentuk lain. Atensi terfokus mengacu pada kemampuan berkonsentrasi 
dari berbagai rangsang termasuk rangsang yang menyolok. Memori 
deliberasi mengacu pada penggunaan strategi memori untuk mengingat 
sesuatu. Berpikir logis mengacu pada kemampuan untuk memecahkan 
masalah dengan menggunakan logika dan strategi lain. 
 
E.  Karakteristik Fungsi Mental Tinggi 
 
Fungsi mental tinggi memiliki karakteristik deliberasi, mediasi, dan 
internalisasi. Deliberasi digunakan dalam pengertian pengontrolan proses 
berpikir dengan didasarkan pada proses analisis dan memilih. Dengan kata 
lain fungsi mental tinggi digunakan dengan disengaja dan bertujuan. 
Sebaliknya fungsi mental rendah justru terpecah dan tidak bertujuan. 
Seseorang yang tidak dapat menemukan satuan lingual yang keliru, tidak 
dapat menyimak dengan baik, menyerah pada gangguan, dan menggunakan 
bentuk-bentuk linguistik dari variasi bahasa tanpa tujuan tertentu dapat 
dikatakan sebagai penutur bahasa yang masih dalam fungsi mental rendah. 
Sebaliknya, seseorang yang mampu menemukan satuan lingual di antara 
satuan lingual lain, mampu menyimak penjelasan meskipun suasana bising, 
serta mampu menyusun kalimat dengan baik sesuai dengan tujuannya 
dikategorikan sebagai seseorang dengan fungsi mental tinggi.  
 
Mediasi merujuk pada penggunaan simbol dalam proses mental, termasuk 
penggunaan sesuatu untuk merepresentasikan perilaku atau objek di 
sekitarnya. Tanda atau simbol mungkin spesifik mungkin universal, mungkin 
sempat mungkin luas. Penggunaan bentuk hormat seperti Bapak, Tuan, Kak 
merupakan contoh mediasi ini. Demikianlah dengan pemilihan bentuk “kepo 
lu” dengan ‘mau tahu saja kamu’ merupakan hasil dari mediasi linguistik. 
Mediasi ini memungkinkan butir karakter menghargai orang lain, sopan-
santun, tidak sombong, tidak berlebih-lebihan, dan tidak mendominasi 
pembicaraan dapat terwujud. Mediasi memungkinkan seseorang tidak 
sekedar mendeskripsikan tetapi juga melakukan pemilihan satuan lingual 
yang paling baik dan membuat perencanaan secara lebih cepat dan akurat. 
 
Internalisasi merupakan proses penghayatan dalam pikiran seorang individu 
yang tidak dapat dilihat.  Seorang yang terbiasa berbicara sopan, patuh 
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terhadap aturan berbahasa secara struktur dan sosial merupakan contoh 
penutur yang sudah mencapai tahap internalisasi.  Berikut ini contoh dialog 
yang mengindikasikan ketercapaian tahap internalisasi pada diri seorang 
penutur. 
 

(3) Contoh dialog tahap internalisasi 
Nuria  : Kamu sedih kenapa?  
Watik  : Ibuku sakit. Tidak ada biaya ke dokter. 
Nuria  : Kamu yang sabar ya?  Nanti sore kita bawa ibumu ke dokter. 
Watik  : Terima kasih ya Nur. Kamu memang teman yang baik. 
Nuria  : Sama-sama, Tik. Berbahagialah kamu masih punya ibu. 
Watik  : Jangan sedih ya, Nur. Ibumu pasti bahagia di surga. 
…. 

Percakapan di atas mengindikasikan kuatnya pemahaman penutur dalam hal 
informasi nonlinguistik (makna raut muka), kemampuan memahami makna 
di balik kata-kata atau “kebutuhan akan pertolongan” sekaligus implikasi 
empati Nuria terhadap kondisi ibu Watik. Penghayatan Nuria atas masalah 
Watik membuat Nuria segera bertindak membantu tanpa diminta. Hal itu 
dilakukan, mungkin karena Nuria memang memiliki karakter belas kasih dan 
suka menolong, mungkin juga karena dia ingat pada ibu kandungnya yang 
sudah tiada. Ketiadaan ibu kandung itu justru mendorong Nuria untuk 
menolong Ibu Watik dengan segera. Nuria tidak ingin Watik kehilangan ibu 
seperti dirinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa internalisasi merupakan 
proses yang bertahap, bermula dari mengerti, meyakini, lalu bertindak. 
Internalisasi merupakan proses yang benar-benar merasuk dalam pikiran dan 
secara otomatis muncul dalam tindakan. 
 
Bagaimanakah perkembangan fungsi mental tinggi terjadi? Fungsi mental 
tinggi menurut Vygotsky (1992) berkembang melalui cara yang spesifik. 
Pertama, fungsi mental tinggi tergantung pada fungsi mental rendah. Kedua, 
fungsi mental tinggi ditentukan oleh konteks kultural. Ketiga, fungsi mental 
tinggi berkembang dari fungsi yang bersifat sosial (berbagi) ke fungsi yang 
bersifat individu. Keempat, fungsi mental tinggi melibatkan internalisasi alat. 
 
Fungsi mental tinggi dibangun dari fungsi mental rendah. Anak-anak yang 
belajar bahasa tidak akan mampu mengingat seluruh instruksi atau contoh 
bahasa yang baik dan mencerminkan karakter positif. Mereka perlu diberi 
metode untuk mengingat kata kunci, merangkai kata kunci, dan membuat 
sendiri konsep atau definisi dengan bahasa yang baik, benar, dan santun. 
Anak-anak juga dapat diberi tugas mengedit lalu mengkonstruksi kembali 
status, sms, atau pernyataan yang kurang baik dengan cara menandai bentuk-
bentuk yang kurang sopan, menerima bentuk alternatif, lalu menggunakannya 
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dalam konteks tersebut. Melalui latihan ini, anak-anak mampu menemukan 
unsur-unsur yang dinilai kurang jelas, kurang santun, otoriter, superior, 
memaksa, menghina, sehingga memiliki daftar bentuk dalam fungsi mental 
rendah. Di sinilah peran guru dimainkan untuk mengaitkan konsep baru 
dengan konsep dalam fungsi mental rendah. 
 
Fungsi mental tinggi memang umumnya sudah dimiliki ketika anak berusia 
remaja. Meskipun demikian, Fungsi mental tinggi tidak sempurna dalam 
segala bidang. Dalam bidang bahasa ketidakmampuan mendeteksi sendiri 
tuturan yang dipandang kurang baik merupakan contoh tidak hadirnya fungsi 
mental tinggi dalam proses berbahasa.  Fungsi mental tinggi dalam kondisi 
ini dikembangkan melalui metode tandai-konstruksi tersebut.  
 
Fungsi mental tinggi dipengaruhi konteks kultural. Budaya memengaruhi 
baik esensi fungsi mental tinggi maupun penguasaan fungsi mental tinggi. 
Berpikir abstrak dan penggunaan bilangan, misalnya, dipelajari secara 
berbeda sesuai dengan latar belakang budaya. Oleh karena itu, memanfaatkan 
fungsi mental tinggi berarti juga menguatkan akar kebudayaan pada peserta 
didik melalui latihan kategorisai (Ceci, 1991). Tujuannya adalah agar tuturan 
dan tulisan yang mereka hasilkan sesuai dengan budaya yang dijunjung 
dalam masyarakatnya.  Bagaimana pun anak-anak tidak dapat dipersalahkan 
atas kegagalan mereka berbahasa yang baik  apabila lingkungan tidak 
menyediakan data untuk proses kategorisasi.  
 
Fungsi mental bergerak dari fungsi bersama ke fungsi individual. Mula-mula 
anak terlibat dalam tanya jawab, bertukar pikiran, dan berbagi. Apabila mula-
mula fungsi mental terbebas kultur dan lepas konteks, maka pada akhirnya 
setelah proses berbagi terjadi, anak mulai melihat bahasa sebagai gejala yang 
dependen (Bodrova & Leong, 1996). Anak mulai melihat bahwa semakin 
matang seseorang, tuturan yang dihasilkan pun semakin lekat konteks dan 
kultur. Bahasa menjadi cermin bagaimana individu membawakan dirinya 
dalam konteks dan kultur tersebut. 
  
E. Fungsi Mental dan Penegakan Diglosia 
 
Di Indonesia, kebocoran diglosia terjadi dalam berbagai ranah. Padahal, 
tanpa kejelasan kedudukan dan fungsi, proses mental tinggi dalam berbahasa 
sulit dioptimalkan hingga taraf muatan karakter. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengembangan jati diri dan karakter tidak terlepas dari pengembangan bahasa 
yang didasarkan pada penguatan fungsi mental tinggi, dalam ketegakan 
diglosia. Mustahil seorang penutur dapat menyuguhkan jati diri bahasanya 
apabila tuturannya tidak menggambarkan ciri khas bahasanya, dan memiliki 
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penguasaan bahasa yang terbatas, tidak sempurna, dan hanya menyuguhkan 
fungsi dasarnya. Untuk menyuguhkan jati diri bahasa, penutur harus 
memiliki kemampuan fungsi mental tinggi yang dalam proses komunikasi 
sudah sedemikian baik. Selain itu, karakter pun tidak akan berkembang baik 
dalam diri penutur yang tidak mencapai fungsi mental tinggi. 
 

(4) Contoh dialog campur bahasa 
Guru   : anak-anak ayu duduke sik anteng  
             ‘ayo anak-anak duduk yang tenang’ 
Siswa : yang tidak anteng nanti tidak dapat biji ya Bu.. 
Guru  : iya ini bijinya ndol-ndol ya? 
Siswa : Bu guru, Irwan mendelik ini. 
Guru  : nanti kalau ndelik, jewer yaa.. 
 

Contoh di atas menunjukkan bahwa penutur dini kehilangan kemampuan 
menemukan fitur bahasa, justru karena guru mereka memberikan pajanan 
yang demikian. Anak-anak tidak dapat membedakan kosa kata kedua bahasa 
dan kehilangan kemampuan mendeteksi imbuhan bentuk dasar. 
 
Jati diri bahasa dan fungsi luas bahasa dalam masyarakat multilingual 
sangatlah rumit. Jika tiap-tiap bahasa memiliki fungsinya yang tegak, 
permasalahan tersebut menjadi lebih mudah dipecahkan. Hal ini berarti, 
apabila situasi khusus yang mensyaratkan pemilihan bahasa dilakukan (lihat 
Fergusson via fasold, 1984), maka masing-masing bahasa akan memiliki 
daya hidupnya sendiri. Meskipun demikian, kondisi di Indonesia tidak 
sepenuhnya memuaskan. Sebagai bangsa yang multilingual dan diglosik 
(bahkan mungkin triglosik) (lihat Fishman via Paulston & Tucker, 2003) 
Indonesia berada pada kondisi potensi dan risiko sekaligus. 
 
Penggunaan fungsi mental dalam situasi diglosik yang tegak dapat ditandai 
dari penggunaan bahasanya. Semakin baik dan konsisten bahasa yang 
digunakan seseorang, pun dapat ditinjau dari pengertian bahasa sebagai 
perilaku tampak, semakin baik pula fungsi mental tinggi yang dimilikinya. 
Dalam masyarakat multilingual yang taat terhadap ketegakan diglosia, bahasa 
lain justru memerkaya pengetahuan linguistik, psikologis, sosiologis, dan 
budaya penuturnya. Hal ini berarti, kinerja alat berpikir menjadi meluas 
dalam berbagai dimensinya, yakni dimensi psikologis (sehingga penutur 
dapat menguasai gangguan dan tekanan psikologis saat berbicara), dimensi 
sosiologis (sehingga pembicara dapat melihat identitas peserta tutur), dimensi 
kultural (sehingga pembicara dapat mengemas seluruh aturan budaya yang 
dianut dalam bahasanya), serta dimensi linguistik (sehingga pembicara atau 
penutur mampu menunjukkan performansi bilingual terbaiknya). 
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Akan halnya penegakan diglosia selalu terkait berbagai faktor, antara lain (a) 
penggunaan bahasa dalam situasi seremonial, politik berbicara, pengantar 
kuliah, pembicaraan dengan keluarga, broadcast baru, radio opera sabun, 
penggunaan dalam surat kabar, karya sastra, (b) pandangan prestise bahasa, 
(c) standardisasi, (d) stabilitas, (e) aturan gramatika, (f) kekayaan leksikon, 
dan sistem fonologisnya (Paulston dan Tucker, 2003). 
 
 
F. Penutup 
 
Dengan demikian jelas bahwa melalui fungsi mental tinggi penutur bahsa 
belajar menyerap karakteristik bahasa, menggali kekayaan bahasa, menyerap 
akar budaya, serta menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang terkandung di 
dalamnya. Fungsi mental tinggi dalam kondisi diglosik akan bekerja optimal 
apabila bahasa yang dipajankan memiliki kedudukan yang jelas, tidak 
bercampur aduk, dan berada dalam konteks natural. Sebaliknya, fungsi 
mental tinggi akan terganggu jika dalam situasi diglosik, bahasa-bahasa 
saling merusak sehingga bentuk-bentuk linguistik menjadi kacau, makna 
menjadi bias, struktur  menjadi goyah, dan penggunaannya menjadi tidak 
jelas. Dalam masyarakat diglosik yang demikian, pembentukan jati diri dan 
karakter baik akan terganggu karena anak mengalami kerancuan sistem 
linguistik, pendangkalan nilai budaya, serta kehilangan kode tinggi dan kode 
luas bahasanya. Rusaknya tatanan multilingual berakibat pada rusaknya 
tatanan jati diri dan karakter baik penuturnya 
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Subtema: 2 
 

MEMPERKUKUH JATI DIRI BANGSA YANG BERKARAKTER 
MELALUI PEMAKAIAN  

BAHASA INDONESIA YANG SANTUN 
 

Wikanengsih 
STKIP Siliwangi Bandung 

wikanengs@yahoo.com 
Abstrak 
 Salah satu identitas suatu bangsa akan terlihat dari  pamakaian 
bahasanya. Peribahasa yang berbunyi bahwa  Bahasa Menunjukkan  
Bangsa tidak dapat dipungkiri. Namun, kadang orang  lebih bangga 
menggunakan istilah-istilah berbahasa asing. Bahasa asing seolah menjadi 
tolok ukur kehebatan. Selain itu,  faktor kesantunan dalam berbahasa pun 
mulai memudar dalam pribadi bangsa ini. Banyak kalangan masyarakat yang 
memperlihatkan gaya komunikasi arogan dan ekspresif dalam mengumbar 
emosi sehingga muncullah berbagai ragam kegaduhan dalam kehidupan 
sosial sehingga persatuan dan kesatuan bangsa mulai terancam.  Kegaduhan  
itu bermula dari bahasa yang digunakan. Saat yang tepatlah jika saat ini 
kembali memperkukuh jati diri bangsa yang berkarakter  untuk membangun 
keharmonisan dan kesatuan bangsa melalui pemakaian bahasa Indonesia 
yang santun.  Pemakaian bahasa Indonesia yang santun pada saat 
berkomunikasi diharapkan dapat menjalin keakraban. Praktik kesantunan itu 
dapat memanfaatkan kajian ilmu  Neurolinguistic Programming (NLP). 
Terdapat beberapa  teknik dalam NLP yang dapat dimanfaatkan dalam 
memperhalus dan menjalin hubungan komunikasi yang harmonis, yaitu 
rapport, matching dan mirroring, pacing dan  leading, serta sistem 
representasi.  
 
Kata kunci: Jati diri, karakter, santun, Neurolinguistic Programming  

 
A. Pendahuluan 
 Dewasa ini sering ditemukan sejumlah fenomena sosial dalam 
kehidupan masyarakat yang kurang sesuai dengan peradaban dan kebiasaan 
nenek moyang bangsa Indonesia. Salah satu fenomena yang sering ditemukan 
adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memiliki perasaan bangga  
ketika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik dalam 
bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Penggunaan istilah dalam 
penyebutan nama tempat tinggal (perumahan), nama tempat sosial lain 
seperti hotel, rumah makan, dan sejenisnya. Gejala tersebut sempat menjadi 
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perhatian pemerintah pada  tahun 90-an, namun akhir-akhir ini gejala tersebut 
muncul kembali. Selain penamaan terhadap nama tempat-tempat tersebut, 
gejala sosial yang sering muncul adalah masalah kesantunan dalam 
berbahasa, misalnya lunturnya sikap sopan santun dalam interaksi yang 
terjadi dalam dunia pendidikan, antara guru dengan murid, antara dosen 
dengan mahasiswa. Meskipun hal itu merupakan sebuah kewajaran dalam 
sebuah masyarakat sebagaimana teori yang dikemukakan Brown dan 
Levinson ( Nadar, 2009: 161) tentang ‘face’ negatif dan ‘face’ positif tuturan  
bahwa dalam tuturan masyarakat secara alamiah berpotensi mengancam 
‘face’ positif atau ‘face’ negatif, namun kita tetap berkewajiban  untuk peduli 
terhadap fenomena itu.  
 Selain masalah kesantunan, sikap masa bodoh atau acuh tak acuh 
terhadap keadaan sekitar agakya sudah merupakan hal yang lumrah. 
Misalnya, kepedulian seseorang terhadap kejadian yang menimpa orang lain 
atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi. Atas dasar kebebasan 
pribadi atau hak asasi maka saat ini sering timbul kejadian/perilaku yang 
sebenarnya tidak sesuai dengan pribadi bangsa timur. Pergaulan bebas yang 
sering dipertontonkan kalangan tertentu memicu kecacatan sosial dalam 
masyarakat. Masalah menurunnya kesadaran beretika pada generasi muda, 
tidak hanya dialami oleh bangsa Indonesia. Seorang tokoh pendidikan 
karakter menulis bahwa terdapat sejumlah tanda menurunnya kesadaran 
masyarakat yang perlu diwaspadai di berbagai belahan dunia, yaitu: 1) 
kekerasan dan tindakan anarki, 2) pencurian, 3) tindakan curang; 4) 
pengabaian terhadap aturan yang berlaku; 5) tawuran antarsiswa; 6) tidak 
toleran; 7) penggunaan bahasa yang tidak baik; 8) kematangan seksual yang 
terlalu dini dan penyimpangannya;  dan 9) sikap perusakan diri. (Lickona, 
2012: 20-28). 
 Salah satu langkah nyata untuk memperbaiki berbagai macam 
kekurangharmonisan dalam bernegara dan bermasyarakat agar fenomena 
yang seing terlihat di belahan dunia ini dapat dilakukan dengan menata 
bahasa. Mengapa harus melalui  bahasa? Karena bahasa merupakan alat 
komunikasi antarmanusia; bahasa juga merupakan alat untuk 
mengekspresikan pikiran dan perasaan yang akan berpengaruh pada tindakan. 
Menurut ilmu psikologi, kegiatan seseorang dalam berbahasa berpengaruh 
juga pada cara bertindak seseorang dalam kehidupan sehingga memilih kata 
yang baik, bukan hanya tepat, perlu diperhatikan dengan seksama. 
(Wikanengsih: 2012).  Kaitan antara bahasa dengan tindakan dapat 
direpresentasikan dalam komunikasi, baik lisan maupun tulis sehingga pada 
saat seseorang memerhatikan penggunaan pilihan kata jelas akan 
berpengaruh terhadap tindakan yang akan dilakukannya. Sebuah tindakan 
yang dilakukan secara berkelanjutan, akan menimbulkan sebuah kebiasan, 
demikian juga sebuah kebiasaan akan menjadi karakter, dan sebuah karakter 
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akan menjadi sebuah takdir. Hal tersebut dikemukakan Lickona  (2004:3) 
yang mengungkapkan, “Hati-hati dengan pikiran Anda karena dari pikiran 
akan berubah menjadi kata-kata, hati-hati dengan kata-kata karena dari kata-
kata akan berubah menjadi perbuatan, hati-hati dengan perbuatan karena dari 
perbuatan akan berubah menjadi kebiasaan, hati-hati dengan kebiasaan 
karena kebiasaan akan berubah menjadi karakter, dan hati-hati dengan 
karakter karena karakter akan menjadi takdir Anda.” Peribahasa dalam 
bahasa Sunda berbunyi: “Hade ku omong goreng ku omong”. Artinya: 
Sesuatu akan menjadi baik karena bahasa yang digunakan, demikian juga 
sesuatu akan menjadi jelek karena bahasa yang digunakan.  Itulah hal yang 
mendasari mengapa langkah menata bahasa dapat dijadikan salah satu solusi 
untuk memperbaiki keharmonisan bangsa.   
B. Jati diri Bangsa yang Berkarakter 
 Pengertian jati diri menurut Zulaiha dari Yayasan Jati Diri Bangsa 
adalah identitas yang mengandung ciri-ciri khusus yang berfungsi sebagai 
penanda keberadaan maupun pembeda bagi seseorang dengan yang lain. Di 
samping itu, jati diri juga mengandung pengertian “siapa diri kita 
sesungguhnya”, sedangkan menurut Soedarsono (2004: 55) mengungkapkan 
bahwa jati diri identik dengan identitas, yaitu tanda diri kita, yang 
menunjukkan siapa kita, tetapi hanya menampilkan hal-hal yang tampak 
secara lahiriah yang belum tentu menunjukkan pribadi kita sesungguhnya. 
Dengan demikian maka jati diri pada dasarnya merupakan identitas seseorang 
yang menjadi ciri atau pembeda dengan orang lain.  
 Frase jati diri sering disandingkan dengan kata karakter. Karakter 
merupakan perpaduan antara nilai-nilai dari dalam (sifat-sifat dasar yang 
dipancarkan jati diri) dengan nilai-nilai moral yang diinternalisasikan dari 
luar terpatri dalam diri kita melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, 
pengorbanan dan pengaruh lingkungan, menjadi nilai intrinsik yang mewujud 
dalam sistem daya dorong / juang, yang melandasi pemikiran , sikap dan 
perilaku kita. (Soedarsono: 2004). Selanjutnya Soedarsosono (2004) menulis 
bahwa terdapat dua jenis karakter yaitu 1) personality ethic dan 2) charakter 
ethic. Personality ethic adalah keterampilan yang diperoleh melalui latihan.  
Character athic adalah penampilan yang berdasarkan pada watak terpuji 
yang dilandasi oleh lima sikap dasar, yaitu jujur, terbuka, berani mengambil 
resiko, komitmen, dan berbagi. Character ethic harus selalu menyertai 
personality ethic karena character ethic bersifat jangka panjang. Jadi, apakah 
yang dimaksud dengan jati diri bangsa yang berkarakter dalam tulisan ini? 
 Merujuk pada pengertian  jati diri dan karakter di atas, yang dimaksud 
jati diri bangsa yang berkarakter dalam tulisan ini adalah identitas diri yang 
merupakan ciri khas/pembeda dari seseorang/ bangsa yang terdiri atas nilai-
nilai moral yang baik. Nilai-nilai moral yang dimaksud merujuk pada 
pendapat seorang tokoh karakter pendidikan, Lickona (2012: 69-70), yang 
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mengemukakan bahwa terdapat dua nilai moral utama, yaitu sikap hormat 
dan bertanggungjawab. Nilai-nilai tersebut mewakili dasar moralitas utama 
yang berlaku secara universal. Nilai-nilai rasa hormat dan tanggungjawab 
tersebut sangat diperlukan untuk: 1) pengembangan jiwa yang sehat; 2) 
kepedulian akan hubungan interpersonal; 3) sebuah masyarakat yang 
humanis dan demokratis; dan 4) dunia yang adil dan damai.  
 Berdasarkan dua nilai moral utama, yaitu rasa hormat dan 
tanggungjawab, Lickona (2012: 74) menurunkan  sejumlah nilai lain, yaitu 
kejujuran, keadilan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri, tolong menolong, 
peduli sesama, kerjasama, keberanian, dan sikap demokratis. Nilai-nilai 
khusus tersebut menurut Lickona sebagai media pendukung untuk bersikap 
hormat dan bertanggugjawab.  
 Sebagai upaya mengembalikan nilai-nilai moral utama (rasa hormat 
dan tanggungajawab) berikut turunannya (kejujuran, keadilan, toleransi, 
kebijaksanaan, disiplin diri, tolong menolong, peduli sesama, kerjasama, 
keberanian, dan sikap demokratis) yang sudah mulai menunjukkan indikasi 
dalam moral generasi muda bangsa Indonesia maka menata bahasa sebagai 
salah satu langkah mendasar dapat dilakukan. Penataan bahasa tersebut dapat 
dilakukan dengan mengintegrasikan unsur-unsur/ teknik yang terdapat dalam 
Neurolinguistic Programming.  
C. Teori tentang Kesantunan Berbahasa 
 Kesantunan dalam berbahasa berkaitan dengan kebudayaan. 
Meskipun kebudayaan yang dimiliki setiap  bangsa memiliki perbedaan 
antara bangsa yang satu dengan yang lain, namun nilai-nilai kesantunan atau 
etika dalam berbahasa  pasti dimiliki oleh setiap budaya sebuah bangsa 
karena setiap kebudayaan pada dasarnya mengandung nilai-nilai atau norma 
untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Alhasil, santun berbahasa 
merupakan sebuah keniscayaan dalam berkomunikasi. Hal itu harus 
dilakukan untuk menjaga agar komunikasi berjalan harmonis dan tepat 
sasaran.  
 Terdapat beberapa tokoh yang mengungkapkan teori kesantunan 
berbahasa, di antaranya Lobin Lakoff (Chaer, 2010: 46). Lakoff 
mengemukakan bahwa ada tiga kaidah yang harus dipatuhi dalam 
berkomunikasi agar terdengar santun oleh lawan bicara, yaitu 1) formalitas; 
2) ketidaktegasan, dan 3) persamaan. Formalitas berarti pada saat 
berkomunikasi jangan memaksa lawan bicara, apalagi bersikap angkuh. 
Ketidaktegasan berarti memberi kesempatan kepada lawan tutur  sehingga 
dapat menentukan pilihan. Persamaan berarti menempatkan diri memiliki 
kesamaan dengan lawan tutur. Ketiga kaidah sebagaimana yang dikemukakan 
Lakoff di atas dapat diterapkan pada saat berkomunikasi agar komunikasi 
berjalan dengan sempurna.  
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 Tokoh lain yang mengemukakan tentang kesantunan berbahasa 
adalah Bruce Fraser yang membahas kesantunan melalui strategi (Chaer: 
2010: 47). Fraser mendefinisikan kesantunan sebagai properti yang 
diasosiasikan dengan tuturan dan di dalam hal ini menurut pendapat si lawan 
tutur, bahwa si penutur tidak melampaui hak-haknya atau tidak mengingkari 
dalam memenuhi kewajibannya.  
 Tokoh lain lagi yang mengemukakan tentang kesantunan adalah 
Brown dan Levinson yang mengungkap teori kesantunan atas nosi muka 
(face) negatif dan muka (face) positif. Menurut keduanya bahwa sebuah 
tindak tutur dapat merupakan ancaman terhadap muka, baik muka positif 
maupun muka negatif.  Oleh karena itu maka kesantunan bebahasa menurut 
Brown dan Levinson  (Chaer, 2010: 51) terbagi dua yaitu kesantunan negatif 
untuk menjaga muka negatif dan kesantunan positif untuk menjaga muka 
positif. Muka negatif mengacu pada citra diri setiap orang yang rasional yang 
berkeinginan agar ia dihargai dengan jalan membiarkannya bebas melakukan 
tindakan atau membiarkannya bebas dari keharusan mengerjakan sesuatu. 
Misalnya, jika tindak tuturnya bersifat perintah atau permintaan maka yang 
terancam adalah muka negatif. Yang dimaksud dengan muka positif mengacu 
pada citra diri setiap orang yang rasional, yang berkeinginan agar yang 
dilakukannya merupakan nilai-nilai yang ia yakini, sebagai akibat dari yang 
dilakukannya itu diakui orang lain sebagai sesuatu yang baik atau 
menyenangkan.  
 Teori kesantunan, dikemukakan juga oleh Geoffrey Leech. Leech 
mengemukakan enam ketentuan yang disebutnya sebagai maksim, yaitu 1) 
kebijaksanaan;  2) penerimaan; 3) kemurahan; 4) kerendahan hati; 5) 
kesetujuan; dan 6) kesimpatian. (Chaer, 2010: 56).  
 Berdasarkan teori yang dikemukakan para tokoh di atas tentang 
kesantunan berbahasa pada prinsipnya memiliki kesamaan, yaitu 
memperhatikan tentang efek dari sebuah tuturan yang disampaikan penutur 
kepada lawan tutur. Tujuan akhir agar komunikasi berjalan  baik sehingga 
akan terhindar dari kesalahpahaman. Terhindar dari salah paham pada saat 
berkomunikasi, baik dalam komunikasi lisan maupun pada saat komunikasi 
tulis akan menjauhkan penutur dan lawan tutur dari ketegangan. Penutur dan 
lawan tutur akan memperoleh dampak komunikasi yang baik sehingga 
pergaulan menjadi kondusif, kedamaian pun akan terjaga.  
 Selain teori kesantunan yang dikemukakan para tokoh di atas, 
terdapat sebuah kajian ilmu dari cabang psikologi yang sangat 
memungkinkan dapat dimasukkan  ke dalam teori kesantunan berbahasa, 
yaitu Neurolinguistic Programming (NLP). Pembahasan mengenai NLP 
dipaparkan pada subbab berikut.   
D. NLP dalam Kesantunan Berbahasa 
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 Sebelum membahas mengenai penerapan NLP dalam kesantunan 
berbahasa, berikut penulis sajikan pengertian NLP berdasarkan beberapa 
sumber. 
 Neuro linguisitc  programming atau lebih populer disingkat dengan 
NLP  terdiri atas tiga buah kata, yaitu neuro, linguistic dan programming. 
Neuro berarti  saraf, linguistic berarti bahasa, sedangkan programming    
berarti pemrograman.  Menurut Elfiky (2007: 14) dan Andreas (2008: 23-24) 
ketiga kata tersebut didefinisikan sebagai berikut: Neuro merujuk  pada 
sistem saraf, jalur mental bagi pancaindera untuk dapat mendengar, 
mengecap, mambaui, dan merasa. Linguistik merujuk pada kemampuan alami 
berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Verbal mengacu pada pilihan 
kata dan frasa, mencerminkan dunia mentalitas manusia. Nonverbal berkaitan 
dengan ’bahasa sunyi’, seperti postur, gerak-gerik dan tingkah laku. ’Bahasa 
sunyi melahirkan gaya berpikir dan kepercayaan. Kata programming 
mengacu pada pola berpikir, perasaan, dan tindakan. Perilaku dan kebiasaan 
keseharian dapat diganti dengan perilaku dan kebiasaan baru yang lebih 
positif. Kata programming ini dipinjam dari ilmu komputer untuk 
mensinyalkan bahwa pikiran, perasaan, dan tindakan manusia adalah 
program-program kebiasaan yang dapat diubah dengan memperbaiki 
perangkat lunak mental.  
 Menurut Encyclopedia of Systemic NLP and NLP New Coding,  NLP 
didefinisikan sebagai pola-pola atau pemrograman yang diciptakan dari 
hubungan antara otak (neuro), bahasa (linguistic) dan kondisi tubuh (body 
state). Ditinjau dari perspektif NLP, hubungan tersebut akan memengaruhi 
perilaku manusia yang efektif dan tidak efektif, dan sangat memengaruhi 
pembentukan mental individu yang adjustment dan maladjusment . (Dilts, 
2000: 849). 
 Berdasarkan  definisi-definisi  di atas, penulis menyimpulkan  bahwa 
NLP merupakan  pemrograman pikiran (otak manusia) dengan menggunakan 
bahasa sebagai medianya, baik melalui bahasa verbal maupun  nonverbal 
sehingga dapat menghasilkan pikiran dan perilaku. Dengan kalimat lain NLP 
adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa terhadap pikiran dan perilaku 
seseorang. Dalam NLP, bahasa verbal dan nonverbal memiliki kedudukan 
yang sama sebagai sumber informasi yang akan memengaruhi perilaku. 
(Wikanengsih: 2012). 
 Atas dasar pengertian ini, NLP sangat dimungkinkan dapat diterapkan 
dalam komunikasi lisan maupun komunikasi tulis. Penerapan tersebut 
sebagai upaya memperkaya teori dalam kesantunan berbahasa. Jika 
memperhatikan teori yang dikemukakan para pakar seperti Lakoff, Fraser, 
Brown dan Levinson serta Leech, beberapa di antaranya telah mengandung 
unsur-unsur atau teknik-teknik yang terdapat dalam NLP. Namun, teori yang 
dikemukakannya tidak secara tersurat mengungkapkan bahwa yang menjadi 
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dasarnya adalah NLP. Misalnya tentang teori persamaan yang dikemukakan 
oleh Lakoff,  atau maksim kebijaksanaan dan maksim-maksim lainnya yang 
dikemukakan oleh Leech. Demikian juga teori muka negatif dan teori muka 
positif yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson.  
Selanjutnya, bagaimanakah menerapkan NLP dalam bahasa yang santun atau 
menerapkan kesantunan berbahasa dengan menggunakan teknik NLP? 
 Terdapat sejumlah pilar dalam NLP. Pilar-pilar tersebut merupakan 
komponen   yang harus diperhatikan pada saat menerapkan sejumlah teknik. 
Selain prinsip (pilar), NLP memiliki sejumlah asumsi dasar. Asumsi dasar 
merupakan landasan dari teknik yang digunakan.  Pilar (prinsip) NLP 
meliputi: 1) individu (diri sendiri,); 2)  outcome (tujuan);  3) rapport 
(hubungan baik); 4) kepekaan yang tinggi; 5) ekologi; 6) fleksibel. 
Yuliawan (Wikanengsih: 2012).  
 Asumsi dasar dalam NLP   merupakan landasan dari teknik-teknik  
NLP,  di antaranya  dipaparkan berikut ini.  

1) Peta bukanlah wilayah. Asumsi ini menegaskan ide bahwa cara 
seseorang dalam memandang dunia ini tidak sama dengan cara 
kerja sebenarnya dunia ini. Cara seseorang memandang dunia ini 
hanyalah interpretasi orang tersebut terhadap dunia. Seseorang 
lebih cenderung menciptakan dan merespon peta personalnya 
daripada berhubungan langsung dengan apa yang terjadi di dunia  
pada saat itu. Dengan kata lain, sebuah wilayah tidak pernah 
berubah, makna kepada wilayah itulah yang senantiasa dapat 
berubah. Asumsi ini menjadi landasan dari beberapa teknik yang 
dapat digunakan jika menghadapi sebuah kejadian.  

2) Manusia selalu berkomunikasi.  Dalam  setiap keadaan, manusia 
pada dasarnya  senantiasa melakukan  komunikasi. Pada saat 
diam,  berkomunikasi terhadap diri  sendiri. Meskipun tidak 
menggunakan kata-kata secara verbal, bahasa nonverbal selalu  
digunakan pada saat kita tidak mengeluarkan kata-kata verbal. 
Oleh karena itu, bahasa verbal dan nonverbal menjadi kajian 
dalam NLP.  Asumsi ini melandasi penggunaan teknik sensory 
aquity (kepekaan yang tinggi) atau representasi system (visual, 
auditori, kinestetik). 

3) Pikiran dan tubuh saling memengaruhi. Asumsi ini menjadi 
landasan teknik sensory acuity: kepekaan inderawi,matching and 
mirroring; dan state. 

4) Level komunikasi ada dua, yaitu melalui pikiran sadar dan 
pikiran bawah sadar. Komunikasi yang dilakukan melalui 
pikiran bawah sadar lebih efektif daripada komunikasi yang 
dilakukan melalui pikiran sadar. Oleh karena itu, teknik yang 
dapat dilakukan untuk memengaruihi pikiran bawah sadar 
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perlu digunakan. Teknik yang dapat digunakan di antaranya 
teknik alfa. 

  
Selain keempat  asumsi tersebut, masih banyak asumsi yang dijadikan 

landasan penggunaan teknik ketika NLP digunakan dalam berbagai  bidang 
kehidupan.  

  Unsur selanjutnya  yang ada dalam NLP seperti dikemukakan 
Yuliawan ( Wikanengsih : 2012) adalah NLP Model  (NLP pattern), di 
antaranya Milton Model dan Meta Model. Teknik-teknik yang digunakan 
dalam menerapkan model tersebut  berkaitan dengan representasi system 
yang dimiliki seseorang. Representasi berkaitan dengan penggunaan bahasa 
verbal yang bergantung pada gaya belajar yang dikuasai, seperti gaya visual, 
audiori atau kinestetik. Selain bahasa verbal, bahasa nonverbal merupakan 
bagian di dalamnya. Bahasa nonverbal yang dimaksud di antaranya eye 
accessing cues dan  fisiologis (gerak tubuh ) lainnya.  

  Masih dalam Yuliawan (Wikanengsih: 2012), teknik lain yang 
terdapat dalam NLP adalah submodalitas; wellformed outcome;  penggunaan 
bahasa positif; inisiatif dan kontrol diri; ekologis; being connected; sensory 
acuity; rapport; state; anchor; pacing; mirroring, leading, calibracing dan 
methafora. Penggunaan teknik-teknik tersebut disesuaikan dengan kondisi 
dan situasi sebuah kegiatan.  
 Dalam tulisan ini, teknik NLP yang digunakan dalam penggunaan 
bahasa untuk menjaga kesantunan meliputi: 1) rapport; 2) matching dan 
mirroring; 3) pacing dan leading; serta  4)  sistem representasi.  Keempat 
teknik ini diterapkan pada saat  memilih diksi ketika berkomunikasi.  Selain 
memperhatikan diksi, penggunaan bahasa nonverbal pun dilakukan pada saat 
berkomunikasi lisan karena NLP dapat diterapkan pada saat berkomunikasi 
lisan maupun pada saat berkomunikasi tulis.  
E. Penerapan Teknik NLP dalam Berbahasa yang Santun. 
 Menggunakan bahasa yang santun pada saat berkomunikasi 
memungkinkan proses berkomunikasi berjalan dengan baik, pesan yang 
disampaikan penutur diharapkan akan diterima dengan baik oleh lawan tutur 
meskipun kadang ketika seseorang sudah menerapkan bahasa yang santun,  
tidak jarang lawan tutur malah salah tanggap terhadap tuturannya. Hal itu 
disebabkan terdapat beberapa faktor lain yang dapat menentukan  suksesnya 
sebuah komunikasi.  
 Untuk merancang sebuah komunikasi yang baik,  terdapat teori yang 
harus diketahui oleh seseorang ketika akan berkomunikasi. Teori tersebut  
dikemukakan oleh Barbara O’Keefee (Morissan, 2013: 64) yaitu: 1) logika 
ekspresif: seseorang yang memiliki anggapan bahwa berkomunikasi adalah 
keterbukaan dan kejujuran. Mereka yang  menggunakan logika ekspresif 
dalam berkomunikasi menganggap  bahwa kata-kata memiliki maknanya 
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sendiri sehingga tidak dibutuhkan interpretasi untuk itu; 2) logika 
konvensional, yaitu yang menganggap bahwa komunikasi adalah suatu 
permainan yang dilakukan dengan bekerjasama, menurut prosedur dan aturan 
sosial konvensional. Kelompok ini memandang, komunikasi yang efektif 
sebagai kepatutan; 3) logika retorik, yaitu mereka yang menganggap bahwa 
komunikasi adalah proses pembentukan dan negosiasi situasi sosial dan diri 
sosial. Berdasarkan ketiga macam anggapan seseorang terhadap sebuah 
komunikasi maka jenis komunikasi yang ketiga (logika retorik) merupakan 
jenis yang paling berhasil dalam komunikasi karena jenis komunikasi retorik 
ini mampu merancang pesan yang orisinil serta mampu mendefinisikan 
kembali situasi yang tengah dihadapi dan mampu meredakan konflik.  
Untuk mencapai kemampuan dalam menerapkan jenis ketiga itu, dapat 
memasukkan unsur NLP ke dalamnya, yaitu 
1. Rapport (hubungan baik). Untuk menciptakan sebuah rapport dalam 

berkomunikasi , dapat dilakukan melalui  matching dan mirroring  
Rapport dalam NLP didasari oleh: 1) respect (penghargaan, 
penghormatan); dan 2) recognition (pengakuan/perhatian). 
Langkah pertama pada saat berkomunikasi, penutur memberikan 
respek/menghargai   lawan tutur sehingga lawan tutur merasa nyaman. 
Selanjutnya memberi pengakuan/perhatian melalui penyelarasan diri 
berupa sikap bahasa tubuh yang sesuai dengan lawan tutur, misalnya 
posisi duduk, berdiri,  atau posisi anggota tubuh lainnya. Bahasa tubuh 
sangat berperan penting dalam sebuah komunikasi. Hal itu sejalan dengan 
perjalanan sejarah hidup manusia dalam berinteraksi. Wirawan (2012: 
111) menulis bahwa bentuk paling sederhana dan paling pokok dalam 
komunikasi dilakukan melalui isyarat. Hal itu disebabkan karena manusia 
mampu menjadi objek untuk dirinya sendiri dan melihat tindakan-
tindakannya sebagaimana orang lain dapat melihatnya.  
Penyelarasan posisi tubuh dalam NLP disebut juga dengan teknik 
matching (penyesuaian)  dan mirroring. Hal-hal yang dapat disesuaikan 
meliputi:  

a. Penyesuaian nonverbal: 
1) Seluruh tubuh: penyesuaian sikap tubuh penutur  dengan sikap 

tubuh  lawan tutur. 
2) Sebagian anggota tubuh: bagian yang memungkinkan dapat 

dilihat atau ditiru, berkaitan juga dengan gerakan, misalnya 
gerakan tangan, gerakan kaki  atau gerakan mata. 

3) Mimik muka. 
4) Suara: intonasi atau volume 
5) Tarikan nafas. 

b. Penyesuaian verbal: 



10 
 

1) Menggunakan pilihan kata, frasa atau kalimat yang sama yang 
diucapkan oleh lawan tutur. 
 
 
Contoh:  
“Di mana tempat tinggal Bapak/Ibu?” , maka jawabannya: 
“Tempat tinggal saya di Bandung.”  
Dalam dialog di atas terdapat pengulangan frase ‘tempat 
tinggal”. 

2) Ide atau pemikiran: mengambil ide lawan tutur dan dijadikan 
topik pembicaraan. Dalam sebuah interaksi komunikasi, jika 
ide yang diangkat berasal dari lawan tutur, dapat dipastikan 
lawan tutur akan merasa dihargai sehingga komunikasi 
berjalan dengan harmonis.  

2. Pacing dan leading. Pacing dan leading merupakan bagian dari rapport 
atau bisa juga dijadikan lanjutan dari matching dan mirroring. Setelah 
berhasil melakukan penyesuaian  terhadap lawan tutur, pacing dapat 
dilakukan melalui tahap 3P1L (pacing, pacing, pacing, dan leading). 
Berikan pertanyaan yang bersifat penyesuaian tiga kali, kemudian 
lanjutkan dengan me-leading untuk mengarahkan pokok pembicaraan 
yang kita kehendaki. Pacing dan leading dapat dilakukan sebagai bentuk 
penghargaan atau pengakuan terhadap lawan tutur sehingga komunikasi 
tidak didominasi seseorang. Hal itu untuk mengarahkan lawan tutur agar 
merasa dihargai. Misalnya, pada saat kita ingin menyampaikan sebuah 
keinginan maka awalilah dengan memberikan tiga buah pertanyaan yang 
memungkinkan dijawab lawan tutur dengan jawaban ‘ya”. Langkah 
selanjutnya mengarahkan (memimpin) pembicaraan mengenai topik yang 
akan kita sampaikan. Melalui teknik pacing dan leading ini, lawan tutur 
tidak merasa digurui. 

3. Penggunaan Kata-kata Modalitas /Sistem Representasi (Visual, Auditori, 
dan Kinestetik). 

Selama proses komunikasi,   penutur memilih diksi (pilihan kata) 
sesuai dengan sistem representasi lawan tutur . Untuk mengetahui sistem 
representasi seseorang (kecenderungan seseorang dalam representasinya 
ketika berkomunikasi dapat dilakukan melalui hal-hal yang tampak dari luar 
atau kata-kata yang sering digunakannya). Misalnya, jika dalam tuturannya 
cenderung menggunakan kata-kata yang dihasilkan oleh indera mata 
(melihat, memandang, menatap) berarti yang bersangkutan termasuk orang 
viual. Jika dalam tuturannya cenderung banyak menggunakan kata yang 
dihasilkan indera telinga (mendengar, ribut, sayup-sayup) berarti yang 
bersangkutan cenderung sebagai orang auditori. Jika dalam tuturannya 
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banyak menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan perasaan dan 
gerakan, berarti yang bersangkutan cenderung orang kinestetik.  

Untuk mencapai keterampilan dalam menggunakan sistem 
representasi ketika berkomunikasi memerlukan latihan yang cukup. 
Kepekaan terhadap mengidentifikasi sistem representasi seseorang sangat 
menentukan keberhasilan dalam sebuah komunikasi.  

Penerapan teknik NLP dalam berbahasa /berkomunikasi sebagai 
upaya untuk menciptakan proses komunikasi yang berjalan harmonis  akan 
memengaruhi perilaku dari penutur dan lawan tutur. Komunikasi yang 
berjalan harmonis akan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang 
berlawanan dengan kaidah sosial. Proses pembiasaan komunikasi dengan 
santun diharapkan dapat memperkokoh jati diri seseorang sebagai pemilik 
karakter bangsa yang baik sehingga tercipta kesatuan dan persatuan bangsa 
Indonesia, masa kini dan masa yang akan datang.  
F. Simpulan 
 Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperkukuh jati diri 
bangsa yang berkarakter mulia. Mememelihara komunikasi dengan 
menggunakan bahasa yang santun dapat dijadikan alternatif karena bahasa 
santun akan berpengaruh pada tindakan. Sebuah tindakan yang dilakukan 
terus-menerus akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi sebuah 
karakter.  Terdapat benang merah antara penggunaan bahasa dan karakter 
mulia pada seseorang. Oleh karena itu, menjalin komunikasi dengan 
menggunakan bahasa yang santun akan meperkukuh kesatuan dan persatuan 
bangsa.  
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