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Media Massa dan Media Sosial 

Sebuah survei kecil-kecilan saya lakukan sesaat sebelum membuat makalah ini. Saya 

melempar pertanyaan ke sejumlah orang,  dari berbagai komunitas. Pertanyannya adalah, 

darimanakah Anda  biasanya menemukan sebuah kata-kata baru yang belum pernah 

terdengar sebelumnya? Seberapa jauh Anda memakainya dalam percakapan sehari-hari.  

Hasilnya, tidak terlalu jauh dari perkiraan saya. Ternyata jawabannya adalah melalui media 

sosial. Saat ini, keterbukaan akses internet yang merambah hingga ke pelosok kampung, 

membuat media sosial betul-betul menggurita. Siapapun bisa mengaksesnya, selama 

terkoneksi oleh jaringan internet.  

Di masa sekarang ini, sudah sangat jarang menemukan orang yang tidak memiliki akun 

Facebook, Twitter, atau Blog pribadi. Anak-anak SMP bahkan SD pun, kini sudah banyak 

yang memiliki akun Facebook. Tentu saja, saat mendaftar, mereka akan menggelembungkan 

usia mereka yang sebenarnya.  

Media sosial, memungkinkan orang-orang berinteraksi satu sama lainnya. Mengajak siapa 

saja yang memiliki minat sama untuk berbagi cerita, informasi, ide, memberi komentar 

dengan gaya bahasa mereka sendiri. Banyak pengguna media sosial -- yang menyadari atau 

tidak -- tiba-tiba saja menjadi seorang penulis yang begitu lihai menggunakan bahasa, 

menggunakan istilah, bahkan tanpa sengaja melahirkan kata-kata baru yang kemudian 

disepakati dan dipakai bersama.  

Lima tahun terakhir ini, kehadiran media sosial menjadi fenomena. Kehadirannya,  boleh 

dibilang kini mulai menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan 

berita- berita.  Penetrasinya sangat kuat ke publik.  

                                                            
1 Makalah ini disajikan pada acara Kongres Nasional Bahasa Indonesia X, 28-31 Oktober 

2013, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.  
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Karena itu, tidak heran ketika orang-orang yang tidak begitu gemar membaca surat kabar, 

menonton televisi dan mendengar berita di radio berita, tetap bisa eksis dan menguasai topik 

yang sedang ramai dibicarakan di tengah masyarakat. Dari mana informasinya?  Jawabnya, 

ya dari media sosial tadi.  

Lantas bagaimana dengan istilah dan kata-kata baru?  Dahulu, media massa, diakui banyak 

orang sangat  memudahkan kita menyerap kosa kata baru. Banyak orang mengenal dan mulai 

menggunakan sebuah kata baru, karena sering dipakai oleh media.  

Sebut saja, kata kata komedian,  cenderung banyak dipakai ketimbang pelawak. Padahal, 

kata pelawak jauh lebih tepat. Pelawak, berasal dari kata lawak, yang artinya lucu atau 

jenaka. Sehingga pelawak diartikan sebagai orang yang suka melucu. Jika kita mencari di 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata komedian tak ada penjelasan maknanya. Dia 

langsung merujuk pada pelawak.  

Memunculkan istilah yang belum umum, ataupun istilah asing ke dalam bahasa Indonesia 

bukan hal sederhana. Butuh waktu dan konsistensi untuk terus menggunakannya sehingga 

lama kelamaan publik tidak asing lagi dengan kata-kata tersebut.  

Sosialisasi kata atau istilah baru tersebut memang sangat bisa melalui media massa maupun 

media sosial. Namun belakangan ini, ternyata cukup banyak orang yang mengaku 

mengetahui kata dan istilah baru pertamakalinya melalui media sosial. Ada pula yang 

mengakui, untuk beberapa hal, media sosial banyak memberikan pencerahan. Namun banyak 

juga yang tidak terkontrol karena kualitasnya belum sebaik media massa. 

Jika pengguna media sosial cukup terdidik dan memiliki kepedulian, mereka tak serta merta 

menelan begitu saja kata-kata atau istilah yang tidak terkontrol dari media sosial. Ada yang 

masih sempat mengecek ke kamus. Jika sedang terkonekasi dengan internet, KBBI  online 

bisa jadi referensi. Namun cukup banyak orang mengeluhkan, tentang KBBI online yang 

tidak selalu memperbaharui datanya.  Bahkan ada pula orang tak begitu paham dengan KBBI 

online. Dia justru memilih langsung mencari makna sebuah istilah melalui situs pencari 

seperti Google atau Wikipedia. Cukup memasukkan kata kunci pada kolom yang diminta, 

maka penjelasan tentang makna yang dicari akan muncul. Paling tidak, ada contoh kalimat 

dimana kata-kata tersebut muncul.  
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Beberapa tahun lalu, istilah partikelir cukup akrab di telinga. Sampai-sampai ada film yang 

diangkat dari buku berjudul sama : Detektif Partikelir. Partikelir, dalam KBBI bermakna 

swasta, bukan untuk umum, bukan kepunyaan pemerintah, bukan (milik) dinas. Namun 

sekarang, istilah tersebut agak jarang terdengar dan terpakai naik dalam bahasa lisan maupun 

tulisan.. Yang banyak terpakai justru swasta, maka muncullah pekerja swasta, pegawai 

swasta, dan lainnya. 

Lalu ada pula kata rasuah. Belakangan, kata ini mulai sering muncul dan dipakai terutama 

oleh media cetak. Jika mencari kata rasuah di KBBI, kita tak akan menemukannya. Di  

www.kamusbesar.com, kata rasuah juga tidak ada. Namun ada tawaran untuk mencari 

beberapa kata yang mirip. Dari sekian banyak pilihan, ada kata rasywah yang paling mirip. 

Ternyata, arti kata tersebut bermakna: pemberian untuk menyogok (menyuap), uang sogok 

(suap).  

 

Kata rasuah, berasal dari bahasa Arab. Kata ini, banyak dipakai di Malaysia untuk padanan 

istilah korupsi. Media massa, beberapa kali sudah mulai menggunakan kata ini. Sehingga 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun acap kali disebutkan sebagai lembaga antirasuah, 

yang bermakna lembaga antikorupsi.  

 

Di Republika  misalnya, bahkan ada beberapa kali istilah ini dipakai sebagai judul berita. Contohnya: 

1. Komisi Antirasuah Timor Leste Berguru ke KPK (ROL, 10 Oktober 2012).   

2. Masihkah PKS Antirasuah? (ROL,  1 Februari 2013).  

 

Pemanfaatan media massa untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia, memang sudah 

berlangsung sejak dulu. Namun kehadiran media sosial dikhawatirkan akan menggusur peran 

media massa dalam penggunaan kata-kata baru, memang masih mengundangn pro kontra. 

Ada pihak yang melihat, media sosial sangat memberi ruang dan banyak mengakomodir 

bahasa pergaulan anak-anak sekolah, remaja dalam media sosial dimana mereka eksis.  

 

Namun kelompok yang kontra melihat, kekhawatiran itu tidak beralasan. Pasalnya, meski 

internet makin meluas, tapi belum semua orang bisa bersentuhan. Kalangan pelajar, boleh 

jadi cukup banyak yang terjebak. Ini karena budaya literasi mereka belum tumbuh, namun 

sudah disodori dengan kemudahan akses informasi melalui media sosial.  
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Faktanya, media sosial memiliki pendekatan yang lebih populis, ringan dan agak kacau atau 

tidak tertib menggunakan bahasa. Tapi itulah yang menjadi kesenangan banyak orang. Boleh 

jadi, mungkin itulah wajah masyarakat kita sekarang.  

 

Bahasa Ibarat Pasar 

Kehadiran sebuah media massa, bukan hanya karena adanya modal, sekelompok orang dan 

kemauan. Kehadiran media massa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanpa ada 

basis sosial yang kuat, akan sulit bagi sebuah media bisa bertahan lama. 

Hal ini menjadi butir penting yang dibahas dalam buku yang disusun redaksi Republika, yang 

berjudul Gaya Republika. Buku tersebut, sengaja dibuat oleh para petinggi redaksi sebagai 

pegangan dan menuju ke satu bentuk seragam gaya penulisan seluruh awak redaksi 

Republika. Hal itu karena kekhasan sebuah media, sangat dibutuhkan di tengah persaingan 

antarmedia massa yang sangat ketat saat ini.  

Tujuannya, adalah untuk membangun cita rasa. Sehingga ketika seseorang membaca teras, 

narasi atau kutipan sebuah berita, dia dengan mudah bisa merasakan : Aha… saya tahu, itu 

pasti //Republika//. Kehadiran tujuh orang penyelaras bahasa juga akan senantiasa menjaga 

keseragaman penggunaan kata atau istilah untuk menyeragamkan gaya tersebut. 

Pada penggunaan bahasa di media massa, kita tak bisa melepaskannya dari kebiasaan dan 

budaya. Ada banyak istilah atau kata-kata yang pengertiannya akan menjadi berbeda ketika 

menggunakan kaidah yang baku. Hal ini kemudian membuat kata-kata yang menyalahi 

kaidah bahasa Indonesia justru dengan mudah berkembang di masyarakat. Ibarat sebuah 

pasar, begitulah bahasa Indonesia saat ini. Apa yang lagi ngetrend,  itulah yang dipakai. Apa 

yang banyak diterima oleh masyarakat itulah yang kemudian diterima sebagai yang baku. 

Beberapa waktu lalu, tiba-tiba saja banyak pihak yang berbicara tentang pentingnya 

berbahasa Indonesi yang baik dan benar. Tiba-tiba saja, orang menjadi cinta berbahasa 

Indonesia. Itu setelah seorang pria bernama Vicky Prasetyo, muncul di layar kaca dengan 

bahasa-bahasa campur aduknya yang membuat banyak mata terbelalak. Berkali-kali, rekaman 
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wawancara Vicky itu diulang-ulang oleh media elektronik teruama. Begitu pula jutaan mata 

terpingkal-pingkal menyaksikan rekaman tersebut di Youtube. 

Di forum-forum resmi maupun tak resmi, orang-orang ramai meminjam istilah Vicky: 

 - kontroversi hati 

-  konspirasi kemakmuran  

- harmonisisasi 

- mempertakut  

- mempersuram statusisasi kemakmuran  

- mensiasasti kecerdasan 

- labil ekonomi, dan sebagainya.  

 Mungkin ini memang hanya menjadi bahan olok-olokan saja. Karena penggunaan bahasa, 

istilah yang dipakainya, penempatannya, jelas-jelas menyalahi kaidah dan aturan berbahasa 

Indonesia.  

Sebelum Vicky muncul dengan bahasa dan rasa percaya dirinya yang tingkat tinggi itu, 

sebetulnya, banyak orang-orang yang berbahasa kacau seperti Vicky.  Tapi mungkin tidak 

terekspose atau tidak seheboh Vicky.  

Bahasa ibarat pasar ini, semakin berkembang lagi apabila pengendali media tidak 

menggunakan fungsinya dengan benar. Mengutip sebuah kesalahan, sudah sepatutnya 

menyertakan penjelasan-penjelasan apa pentingnya hal yang salah itu dipakai. Sekadar 

menunjukkan kesalahankah? Atau ada hal lain yang ingin disampaikan.  

Karena bahasa sangat terkait dengan perkembangan sosial budaya, maka para ahli bahasa 

sudah seharusnya juga terus memperbaharui kamus bahasa Indonesia. Di sisi lain media 

massa juga harus pro aktif mendorong penggunaan bahasa yang baku. 
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Laris tidaknya bahasa yang dipakai sehari-hari, juga sangat ditentukan  oleh media 

mainstream dan media sosial. Untuk membumikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

‘kampanye’ penggunaan bahasa Indonesia harus lebih kreatif dan terus diperbaharui sesuai 

kemajuan peradaban. 

 

Publik biasanya tidak terlalu peduli dengan kaidah bahasa Indonesia, apalagi dalam bertutur. 

Sehingga kata-kata yang pun sering tidak dipersoalkan. Bahasa jika disamakan dengan pasar 

itu karena munculnya banyak istilah-istilah populer. Ini sebetulnya sangat bergantung pada 

siapa yang memopulerkannya. Walaupun apa yang disampaikannya belum tentu benar.  

 

Yang keliru adalah, jika media sosial apalagi media massa ikut-ikutan memberi penguatan 

kepada bahasa yang salah tadi. Bisa dengan cara melakukan pengulangan siaran berkali-kali, 

atau memakai istilah tersebut terus-terusan. Akibatnya, pembeli di pasar pun akan 

menganggap hal itu benar.  

 

Maka tugas para pemangku kepentinganlah untuk lebih memerhatikan pendidikan bahasa 

Indonesia.  Syukur-syukur jika media sosial pun bisa melakukannya. Tentu saja dalam format 

yang berbeda. Disinilah tantangannya untuk menemukan formulasi pembelajarannya yang 

tepat. 

Pada akhirnya, bahasa adalah penjuru penting bagi eksistensi sebuah media massa. Karena 

dengan bahasalah, pengelola media massa bisa berkomunikasi dengan pembacanya. Sudah 

selayaknya media massa harus tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

Sebagai media pendidikan dan penyampai informasi, media massa dapat membantu 

pengembangan bahasa Indonesia dengan mensosialisasikan istilah serapan. Baik dari bahasa 

daerah maupun bahasa asing, tentu saja dalam penggunaan yang tepat.  

Dengan begitu, media massa akan lebih memiliki andil memperkaya diksi dalam berbahasa. 

Karena harus diakui, terdapat istilah asing atau daerah yang sudah banyak dipakai saat ini, 

namun tidak ditemukan padanan yang sesuai dalam bahasa Indonesia.  
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Bahasa Pejabat  

Selain melaporkan sebuah kejadian sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan, 

wartawan juga sangat bergantung pada narasumber. Wartawan dilarang berkhayal dan 

membuat berita tanpa keterangan narasumber. 

Pejabat, baik pejabat pemerintahan maupun pejabat perusahaan, adalah sumber informasi 

yang kerap dikejar oleh wartawan. Para pejabat ini berasal dari berbagai latarbelakang, 

lingkungan, budaya, pendidikan yang sedikit banyak ikut mewarnai cara mereka berbahasa.  

Ada pejabat yang enak diajak wawancara. Bahasanya terstruktur, mudah dipahami, tidak 

bertele-tele. Namun cukup banyak juga yang sering membuat wartawan bingung. Ditanya 

tentang sesuatu yang mungkin hanya butuh penegasan saja, tetapi sang narasumber berbicara 

terlalu banyak dan tidak tepat sasaran.   

Ada pula pejabat atau narasumber yang suka menggunakan istilah-istilah asing dan tidak 

umum. Sebelum Vicky Prasetyo muncul, sudah banyak sebetulnya pejabat yang 

menggunakan istilah-istilah yang sulit diterima awam, atau bahkan tidak cocok kaidah 

bahasanya.  

Kemampuan berbahasa para pejabat kita memang perlu dipermantap lagi. Karena media 

massa, seringkali mengutip apa yang disampaikan pejabat sesuai dengan apa yang 

diutarakannya. Hal ini kerap muncul dalam kutipan langsung, yang menjadi penegas sebuah 

keterangan dari narasumber. 

Ada pula narasumber yang sangat suka memakai istilah-istilah asing yang sebetulnya sudah 

umum. Penggunaan istilah asing dalam media massa, memang tidak diharamkan. Namun apa 

salahnya jika istilah yang sudah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia, maka 

sebaiknya pakailah istilah bahasa Indonesianya.  

Sebenarnya,  yang paling berkewajiban mengampanyekan berbahasa Indonesia dengan benar 

adalah para pejabat, tokoh masyarakat, juga orang-orang ternama yang menjadi panutan dan 

kerap muncul menjadi narasumber media. Karena masyarakat kita masih cenderung selalu 

mencontoh apa yang mereka jadikan panutan.  
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Masih banyak pejabat publik yang suka menggunakan istilah asing yang bisa menimbulkan 

salah tafsir. Padahal,  dalam UU No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang 

Negara dan Lagu Kebangsaan, penggunaan bahasa Indonesia sudah jelas aturannya.  

Mengutip pasal  38 UU tersebut yang berbunyi:  

Pasal 38 

 

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, 

spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. 

 

(2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai 

bahasa daerah dan/atau bahasa asing. 

 

 

Atas dasar UU No 24 tahun 2009 itu, sebetulnya sudah cukup untuk menyatakan penyesalan 

dan mengimbau beberapa pejabat pemerintah yang masih suka  menggunakan istilah-istilah 

asing, agar bangga menggunakan bahasa Indonesia. Ulah mereka itu sama sekali tidak 

memperlihatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Dan celakanya, kesenangan 

memakai istilah asing di depan umum itu,  sering ditiru oleh orang banyak. 

Selain masih banyak pejabat yang suka menggunakan istilah-istilah asing, pelanggaran 

terhadap pasal 38 ayat (1) UU No 24 tahun 2009 itu adalah soal penggunaan istilah asing di 

tempat-tempat umum. Untuk kepentingan komunikasi internasional, sebetulnya UU ini sudah 

memberikan toleransi penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah.  

Artinya, jika memang dianggap penting, nama dalam bahasa asing itu tetap dapat digunakan, 

yakni diletakkan di bawah nama dalam bahasa Indonesianya. Di beberapa daerah, nama jalan 

bisa kita temukan tertera misalnya : Jalan Sultan Hasanuddin, kemudian di bawahnya tertulis 

bahasa daerahnya, bahkan ditulis dalam aksara daerah. Misalnya huruf Lontara di Sulawesi 

Selatan, atau huruf Jawa Kuno di Yogyakarta.  

Bahkan sebuah kondisi unik pernah terlihat di sebuah desa yakni Kecamatan Sorawalio, Kota  

Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Disitu, plang nama jalan di satu kecamatan tersebut, bahkan 
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menggunakan bahasa Korea dengan aksara Hanggeul, di bawah tulisan nama jalan yang 

berbahasa Indonesia. 

Media massa, lagi-lagi menjadi salah satu sumber yang paling bisa menyebarkan hal  ini. 

Narasumber yang suka menggunakan istilah asing, akan ditulis seperti apa yang 

disampaikannya. Begitu pula tempat dia liputan, apa yang dia baca, akan ditulis sesuai 

dengan fakta di lapangan.  

Namun, peran penentu kebijakan di media cukup bisa ditampilkan disini. Di beberapa media, 

termasuk Republika, ada kesepakatan untuk mulai mengindonesiakan istilah-istilah asing 

kerap dipakai atau diucapkan oleh narasumber.  Kebijakan yang dipakai Republika adalah 

setiap kata-kata asing yang pengindonesiaannya belum populer, maka disertakan dalam 

penulisan pertama dan ditempatkan dalam tanda kurung. Untuk penulisan selanjutnya, cukup 

padanannya (bahasa Indonesia) saja.  

Misalnya:  

busway  ----- transjakarta 

contraflow ---- berlawanan arah 

travel cheque --- cek pelawat  

tryout --- uji coba  

Contoh dalam kalimat:  

1. Kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono mengatakan, jalur  busway 

koridor  satu dan enam segera diperbaiki. Dalam penulisan di koran, bisa saja akan 

tertera kalimat: ‘’Jalur transjakarta  koridor satu dan enam segera diperbaiki,’’ ujar 

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono. 

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, meminta agar pelajar SMA 

dan sederajat memperbanyak try out  soal-soal UN. Dalam penulisan di media, 

mungkin akan langsung ditulis: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad 

Nuh, meminta agar pelajar SMA dan sederajat memperbanyak uji coba soal-soal UN.   

***** 
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Subtema:7  
 
REPRESENTASI IDEOLOGI DALAM WACANA JEJARING SOSIAL 

(Studi Wacana Kritis Terhadap Kesadaran Bernegara Kesatuan Republik 
Indonesia) 

 
Arief Rijadi 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jember 
ariefrijadi@yahoo.com; ariefrijadi.fkip@unej.ac.id 

 
 
Abstrak. Kesadaran sebagai bangsa Indonesia yang beragam tetapi menyatu dalam 
semboyan bhinneka tunggal ika telah mengalami pergeseran. Maraknya tindak kejahatan, 
anarkhis, dan berbasis etnis mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, muncul 
pernyataan sentimentatif untuk memisahkan diri dari NKRI. Kondisi ini memunculkan 
gagasan untuk memikirkan kembali pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara 
Indonesia. Hal ini, tampak pada pemakaian bahasa pengguna jejaring sosial sebagai 
representasi simbolik ideologi berkebangsaan dan berkenegaraan. Dalam pernyataan tersebut 
telah terjadi pertarungan simbolik yang merepresentasikan gagasannya, baik yang menolak 
maupun mendukung keeksistensian NKRI. Pertarungan simbolik ini menarik untuk dikaji 
dengan AWK. Makalah ini pertama, menelaah AWK sebagai usaha seseorang atau kelompok 
sosial dalam mencipta dan memproduksi bahasa dalam hubungannya dengan ideologi. 
Kedua, menelaah representasi simbolik aktor-aktor sosial dalam bentuk pernyataan 
rekonstruktif gagasan yang mampu mempersuasi, baik dukungan maupun penolakan pada 
konsepsi NKRI. Ketiga, menelaah modus representasi  gagasan aktor-aktor sosial dalam 
berkomunikasi. Modus dilakukan melalui tindak argumentatif, persuasif, dan metaforis. 
 
Kata Kunci: representasi ideologi, analisis wacana kritis, wacana jejaring sosial 
 

 

Kurang lebih lima tahun terakhir ini, kehidupan berbangsa dan 
bernegara Indonesia telah mengalami pergeseran dari semangat 
berkebangsaan dan berkenegaraan yang telah diikrarkan para pemuda sejak 
28 Oktober 1928. Kesadaran sebagai bangsa Indonesia yang beragam tetapi 
menyatu dalam semboyan bhinneka tunggal ika telah menurun. Maraknya 
tindak kejahatan, tindakan anarkhis, dan tindakan yang berbasis etnis atau 
kelompok senantiasa mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, 
muncul pernyataan-pernyataan dari beberapa wilayah untuk memisahkan diri 
dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Kondisi yang seperti inilah 
yang telah memunculkan gagasan untuk memikirkan kembali dasar-dasar 
atau pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam hal ini, 
Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) telah mengeluarkan kebijakan 
yang tertuang dalam Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Benegara 
Indonesia. 
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Makalah ini diawali dengan beberapa pernyataan yang terdapat di 
jejaring sosial (internet) sebagai representasi simbolik politik berkebangsaan 
dan berkenegaraan Indonesia. Pernyataan itu mengisyaratkan sebuah 
keinginan sebagian masyarakat etnis untuk melepaskan diri dari Indonesia. 
Dalam beberapa pernyataan bahkan sebagian ada yang menyatakan ingin 
melepaskan diri dari Jawa sebagai representasi kekuasaan di NKRI. 
Pernyataan-pernyataan itu antara lain sebagai berikut. 

Data (1): 
“People Declaration For Separation 
Deklarasi Pemuda 28 Oktober 2011 
 
Kami Pemuda Sumatera, Pemuda Kalimantan, Pemuda Sulawesi, Pemuda 
Maluku, Pemuda Irian Barat menyatakan memisahkan diri dari negara 
kepulauan Indonesia dan dengan demikian Pulau Sumatera, Pulau 
Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Irian Barat adalah pulau-
pulau terpisah dari Indonesia. 
 
Demikian Deklarasi Pemuda ini diumumkan dan berlaku hari ini tanggal 28 
Oktober 2011. 
 
Tertanda, 
 
Forum Pemuda Sumatera 
Forum Pemuda Kalimantan 
Forum Pemuda Bali & Nusa Tenggara 
Forum Pemuda Sulawesi 
Forum Pemuda Maluku 
Forum Pemuda Irian Barat 
 

[negarasulawesi.blogspot.com/2012/p03/people-declaration-for-separation.html] 
 
Demikian juga pernyataan-pernyataan yang sangat provokatif 

sentimentatif pada wilayah Jawa yang dipandang sebagai representasi 
kekuasaan terdapat jejaring Malaysia Forum. 

Data (2): 
“BUKTI PULAU-PULAU MAU MERDEKA DARI JAWA” 

[www.topix.com/forum/world/indonesia/T4KB1MNMHQJ25PSPPP.htm] 
 
Data (3): 
“ACEH Merdeka SULAWESI Merdeka SUMATERA Merdeka 
KALIMANTAN Merdeka” 

[www.topix.com/forum/world/indonesia/TDGBUG04BTOQ69AJ2.htm] 
 
Data (4)  
Tuntutan Papua merdeka dan Australia 
Pekerjaan rumah pemerintah kita sudah jelas, membuat rakyat Papua 
merasa seperti di rumahnya sendiri. Memberikan apa yang menjadi hak 
mereka dan jangan merampas semua yang ada hanya untuk 
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kepentingan Jakarta atau Jawa. Jadi, daripada menguras energi dengan 
mengambinghitamkan Australia atas kesalahan manajemen sendiri, lebih 
baik perbaikilah diri kita sendiri. 

[http://agusset.wordpress.com/2006/03/28/tuntutan-papua-merdeka-dan-australia] 
 
Kesadaran berbangsa Indonesia yang telah diikrarkan para pemuda 

(Jong Java, Jong Celebes, Jong Andalas, Jong Borneo) pada Kongres Pemuda 
tanggal 28 Oktober 1928 merupakan semangat berkebangsaan yang patut 
dibanggakan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Semangat yang 
membara itu ternyata masih memerlukan waktu cukup lama (kurang lebih 17 
tahun) hingga akhirnya menuai hasilnya pada tanggal 17 Agustus 1945 
dengan diproklamasikannya negara baru bernama Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Semangat menjadi satu negara dari bangsa-bangsa yang ada di 
wilayah –wilayah nusantara—telah diperjuangkannya dari tindak penindasan 
dan penjajahan dalam kurun waktu sangat lama dalam berbagai aspek, baik 
aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Usaha membangun 
kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia itu dijalani dengan semangat 
demokrasi melalui musyawarah dan mufakat. Berbagai perbedaan pendapat 
disikapi dengan bijaksana, sehingga perbedaan pendapat itu jauh dari pikiran 
konflik berkepanjangan. 

Dalam perjalanannya, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia 
itu mengalami perkembangan yang apabila bangsa Indonesia tidak mampu 
mengantisipasi dan meredamnya, maka akan kendur bahkan menjadi terpecah 
belah dan terpisah-pisah menjadi bangsa-bangsa sendiri. Kondisi ini bisa 
menyebabkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa, satu 
negara bisa lepas dan tercerai berai. Kenyataan yang terjadi atas kondisi yang 
mengkhawatirkan ini telah memunculkan sentimen-sentimen antara bangsa 
yang satu dengan bangsa yang lain. Sentimen antarbangsa ini manakala tidak 
terakomodasi atau tidak terkomunikasikan dengan baik dapat berdampak 
pada keinginan untuk memberontak atau memisahkan diri dari bangunan 
besar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Pada Data (1), (2), (3), dan (4)  di muka bagi sebagian orang yang 
awan mungkin tidak akan mempersoalkan pernyataan itu. Bisa jadi mereka 
akan bersikap permisif dan maklum bahwa pernyataan itu biasa dikemukakan 
oleh orang-orang yang terpinggirkan secara politik, sosial, ekonomi maupun 
budaya. Bisa jadi mereka biasa-biasa saja menyikapi dan memaknai 
pernyataan itu, mungkin seperti pepatah “Biarpun anjing menggonggong, 
kafilah tetap berlari”. 

Berbeda halnya dengan orang yang berpandangan sebaliknya. 
Pernyataan-pernyataan itu perlu disikapi secara serius, apalagi ditulis di 
media jejaring sosial yang sangat memungkinkan orang seluruh dunia  
membacanya. Meskipun komentar atau tanggapan terhadap wacana itu tidak 
terlalu banyak, namun ekspektasi wacana demikian bisa saja mengganggu 
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kedamaian dan kenyamanan kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini 
dikarenakan oleh kesadaran kita bahwa bangsa Indonesia memang sangat 
beragam unsur SARA, sehingga sangat berpotensi terjadinya konflik 
horisontal. Kesadaran hidup berdampingan secara damai mestinya yang perlu 
dikobarkan dan bukannya justru memunculkan wacana tidak bersahabat 
apalagi menyangkut pandangan berlebihan terhadap etnis tertentu. Bahkan 
pada data (1) Forum Pemuda Jawa tidak disebut sebagai bagian dari people 
declaration of separation. Dengan demikian, bisa saja kita bertanya seperti 
berikut ini. 
 “Apakah yang salah pada etnis Jawa terhadap perannya dalam 

pengelolaan bangsa Indonesia?” 
 “Mengapa kondisi bangsa Indonesia yang sebagian pihak mengatakan 

telah “hancur” harus disangkutpautkan dengan Jawa?” 
 “Mengapa orang tidak berpikir bagaimana caranya agar masyarakat 

bisa menyalurkan aspirasinya dengan saluran yang konstitusional dan 
beradab, termasuk pemakaian bahasanya?” 
Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan konsekuensi logis bagi 

seseorang atau kelompok etnis, manakala telah terjadi usaha penekanan diri 
secara sosial budaya oleh aktor-aktor sosial yang bisa saja salah dalam 
memaknai persoalan yang dihadapinya. Sebagaimana inti permasalahan yang 
dikemukakan Santoso (dalam Anoegrajekti, Nawiyanto, dan Kartiko, 
2011:201) dalam makalahnya bahwa mengapa orang Jawa harus didudukkan 
pada posisi yang tidak sejajar dengan etnis lainnya? Demikian juga seperti 
tanggapan balik yang dikemukakan Ajus 
(politik.kompasiana.com/2011/04/08/ sejumlah-wlayah-akan-
merdeka.353908.html/) terhadap artikel Adirao berjudul “Sejumlah Wilayah 
akan Merdeka?”, bahwa apakah jika Sukarno, Suharto gagal memimpin 
Indonesia berarti Jawa gagal? Permasalahan ini tampaknya memang sulit 
untuk ditelaah. Namun, tetap diyakini bahwa semua permasalahan dapat 
dipecahkan dengan alat analisis yang tepat. Pada makalah ini alat analisis 
yang dipakai adalah analisis wanaca kritis (AWK). 

Berdasarkan uraian pendahuluan, permasalahan yang akan dibahas 
pada makalah ini adalah bagaimanakah AWK menelaah feomena kebahasaan 
masyarakat, khususnya media jejaring sosial, tentang representasi ideologi 
berbangsa dan bernegara? Bagaimanakah representasi simbolik jejaring sosial 
dalam merekonstruksi aktor-aktor sosial terhadap kesadaran bernegara 
kesatuan republik Indonesia? Bagaimanakah modus aktor sosial dalam 
merepresentasikan ideologinya terhadap kesadaran bernegara kesatuan 
republik Indonesia? 
 
AWK sebagai Alat Analisis Fenomena Kebahasaan Masyarakat 
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Perkembangan studi wacana saat ini semakin diminati. Pada awal 
perkembangannya, wacana banyak dipakai dalam berbagai kegiatan. Istilah 
wacana dipakai dalam kegiatan seminar, ceramah, pelatihan, bahkan kegiatan 
keagamaan. Manakala kita menelusuri pemakaian istilah wacana di internet, 
dengan mengetik wacana atau discourse maka akan kita temukan berbagai 
macam bentuk. Tampaknya istilah wacana sudah menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal ini berarti bahwa istilah wacana 
sudah menjadi konsumsi berbagai lapisan masyarakat. Kenyataan ini 
menunjukkan bahwa masyarakat telah menggunakan wacana dengan 
bermacam-macam arti. 

Untuk memahami arti wacana, maka dapat dioposisikan dengan 
istilah-istilah lain dengan berbagai perspektif masing-masing. Santoso (2010) 
mengenalkan berbagai pengertian wacana dengan cara mengoposisikan 
wacana dengan istilah lain, yaitu pertama, mengoposisikan wacana dengan 
“bahasa”. Hal ini senada dengan pemikiran yang dikemukakan Ferdinand de 
Sasussure dengan istilah langue dan parole.  Istilah “bahasa” senada dengan 
langue, sedangkan istilah “wacana” senada dengan parole. Oleh sebab itu, 
wacana dapat dimaknai sebagai penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. 
Kedua, istilah wacana dioposisikan dengan istilah “teks”. Dalam kenyataannya, 
dua istilah itu sering digunakan secara tumpang tindih. Secara keilmuan, 
acapkali dipertukarkan secara bebas antara istilah “wacana” (discourse) dan 
“teks” (text). Ada yang memperlakukan secara sama, ada yang berbeda. Ketiga, 
istilah wacana dioposisikan dengan kalimat atau klausa. Penggunaan istilah ini 
biasanya lazim digunakan dalam linguistik deskriptif. Dalam pengertian ketiga 
ini wacana adalah “organisasi bahasa di atas kalimat atau klausa; dengan 
perkataan lain unit-unit linguistik yang lebih besar daripada kalimat atau klausa, 
seperti pertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis” (Stubbs, 
1983:10; Santoso, 2010). Keempat, istilah wacana dioposisikan dengan istilah 
wacana yang merujuk kepada satuan lingual tertinggi, lengkap, dan atau utuh. 
Sebagaimana pandangan  Kridalaksana (1984:208) yang menyatakan bahwa 
wacana adalah satuan bahasa terlengkap; dalam hierarki gramatikal merupakan 
satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam 
bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedi, dan sebagainya), 
paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Sementara 
Samsuri (1988:1) menyatakan bahwa wacana adalah rekaman kebahasaan yang 
utuh tentang peristiwa komunikasi. Dalam pandangan ini, Kridalaksana 
menekankan “kelengkapan”, sedangkan Samsuri menekankan “keutuhan”. 
Kemudian yang terakhir, Kelima,  wacana dioposisikan dengan ideologi. 
Pandangan wacana yang beroposisi dengan ideologi ini banyak dilakukan oleh 
para linguis kritis. Laclau dan Mouffe (dalam Jorgensen & Phillips, 2002; 
Ibrahim, 2007:119) menyatakan bahwa praktik kewacanaan memberikan 
kontribusi bagi penciptaan dan pereproduksian hubungan kekuasaan yang tidak 
setara antara kelompok-kelompok sosial. Efek yang ditimbulkan atas wacana 
yang terjadi tersebut dipahami sebagai efek ideologis. Dalam hal ini Jorgensen & 
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Phillips memandang wacana sebagai cara tertentu untuk membicarakan dan 
memahami dunia ini. 

Dalam makalah ini, wacana dipandang secara kritis yaitu sebagai 
usaha seseorang atau kelompok sosial dalam mencipta dan memproduksi 
bahasa dalam hubungannya dengan kekuasaan atau ideologi. Wacana yang 
demikian sering disebut sebagai wacana kritis. Selanjutnya, wacana kritis 
sebagai alat untuk menganalisis fenomena masyarakat dinamakan analisis 
wacana kritis (AWK).  

AWK menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses 
produksi dan reproduksi makna (Mujianto, 2011). Dalam hal ini Mujianto 
memandang bahwa individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral dan 
bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat 
berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam 
masyarakat. Bahasa tidak dipahami sebagai medium netral yang terletak di 
luar diri pembicara. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai 
representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu dengan tujuan 
tertentu. Oleh karena itu, analsis wacana digunakan untuk membongkar 
kuasa yang ada dalam proses bahasa, batasan yang diperkenankan menjadi 
wacana, perspektif yang harus digunakan, dan topik yang dibicarkan 
(Fairclough, dalam Eriyanto, 2010:6). Melalui bahasa, kelompok sosial yang 
saling bertarung dan mengajukan kebenaran menurut versinya, masing-
masing dapat dipelajari. 

Pemakaian bahasa di masyarakat berbangsa dan bernegara dalam 
realitasnya selalu terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan itu tidak dapat 
dilepaskan dari interaksi sosial. Kuasa merupakan perwujudan relasi yang 
muncul ketika seseorang dibandingkan dengan anggota lainnya yang terlibat 
dalam interaksi sosial (Santoso, 2012:3). Oleh sebab itu, bahasa merupakan 
wujud praktik sosial. Dalam tataran praktik, Stefan Titscher, dkk. (dalam 
Ibrahim, 2009) memandang bahwa wacana adalah hubungan antara teks dan 
praktik sosial. Praktik wacana berkaitan dengan sosio-kognitif produksi dan 
interpretasi teks. Sementara itu, menurut Fairclough (dalam Ibrahim, 
2009:249) fondasi teorinya adalah bahwa struktur sosial yang menjadi 
perhatian utama ilmu sosial berada pada sebuah hubungan dialektis dengan 
aktivitas-aktivitas sosial dan teks merupakan bentuk aktivitas sosial yang 
utama. Bagi Fairclough, pemahaman tentang teks memberikan penyeimbang 
kepada tipe-tipe analisis sosial yang sangat skematis yang hampir tidak 
menjelaskan mekanisme perubahan. Selain itu, politik berhubungan dengan 
orientasi kritis dalam analisis wacana, sedangkan kekuasaan dan kontrol 
sosial dilaksanakan dengan semakin seringnya penggunaan teks, sehingga 
analisis teks menjadi bagian penting dalam analisis wacana kritis. 

Dalam makalah ini, teks yang dianalisis dengan AWK tidak bisa 
ditelaah secara tekstual saja. Dalam menganalisis wacana seperti data-data di 
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muka dengan mengacu pada pandangan Fairclough, maka wacana tersebut 
dicermati terlebih dahulu dengan mendeskripsikan teks yang terjadi. 
Selanjutnya dilakukan interpretasi sebagai proses analisis dan diakhiri dengan 
penjelasan sebagai analisis sosialnya. 
 
Representasi Ideologi Jejaring Sosial dalam Merekonstruksi Aktor-
Aktor Sosial Terhadap Kesadaran Bernegara Kesatuan Republik 
Indonesia 

Dengan mendasarkan AWK, makalah ini menelaah pernyataan 
sebagaimana Data (1) – (4) di muka. Mari kita cermati lagi pernyataan-
pernyataan tersebut. 

Data (1): 
“People Declaration For Separation 
Deklarasi Pemuda 28 Oktober 2011 
 
Kami Pemuda Sumatera, Pemuda Kalimantan, Pemuda Sulawesi, Pemuda 
Maluku, Pemuda Irian Barat menyatakan memisahkan diri dari negara 
kepulauan Indonesia dan dengan demikian Pulau Sumatera, Pulau 
Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Irian Barat adalah pulau-
pulau terpisah dari Indonesia. 
 
Demikian Deklarasi Pemuda ini diumumkan dan berlaku hari ini tanggal 28 
Oktober 2011. 
 
Tertanda, 
 
Forum Pemuda Sumatera 
Forum Pemuda Kalimantan 
Forum Pemuda Bali & Nusa Tenggara 
Forum Pemuda Sulawesi 
Forum Pemuda Maluku 
Forum Pemuda Irian Barat 
 

[negarasulawesi.blogspot.com/2012/p03/people-declaration-for-separation.html] 
 
Pernyataan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pendikotomian 

antara Jawa dan non-Jawa atau luar Jawa. Pernyataan itu dengan mengambil 
moment dan waktu seperti yang dilakukan para pemuda yang berikrar pada 
Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Semangat kesatuan dan kesamaan 
visi mereka sama dengan para pemuda pada tahun 1928 dulu. Akan tetapi, 
mereka tidak melibatkan pemuda Jawa yang waktu Kongres Pemuda 1928 
juga berperan demi terwujudnya sebuah bangsa dan negara yang bernama 
Indonesia. Sekarang mengapa pemuda Jawa ditinggalkan? Mereka 
tampaknya memandang Jawa adalah representasi kekuasaan sekaligus 
representasi ideologi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, melepaskan diri dari 
Indonesia berarti sama dengan melepaskan diri dari Jawa. 
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Data (2), (3), dan (4) tampak semakin jelas bahwa mereka 
berkeinginan melepaskan diri dari Indonesia atau Jawa. Hal itu, juga 
dikemukakan oleh Adirao dalam artikelnya berjudul “Sejumlah Wilayah akan 
Merdeka?” sebagai berikut. 

“Parameswara raja Malaka yang pertama adalah berasal dari Palembang. 
Kerajaan Aceh Darus Salam memiliki hubungan yang sangat erat dengan 
Kerajaan pahang, Malaka dan Johor. Keluarga Diraja Negeri Sembilan 
yaitu Yang Dipertuan Agung Malaysia yang pertama, yang sampai 
sekarang menjadi lambang mata uang Malaysia berasal dari Minangkabau. 
Kerajaan Johor Memiliki hubungan kekeluargaan yang rapat dengan 
Kerajaan Riau Lingga. Para Menteri dan pejabat tinggi lainnnya di 
Malaysia banyak yang memiliki darah Rao, Aceh, Riau, Minangkabau, 
Palembang, Jambi, kerinci. 

Kalau beberapa wilayah ini bersatu menghancurkan istana negara, gedung 
dpr/mpr, markaz besar TNI/Polri di Jakarta, maka secara otomatis negara 
Indonesia akan bubar dengan sendirinya. Ide-ide lama membentuk 
Sumatera Merdeka (Andalas), Kalimantan Merdeka, Sulawesi merdeka dll. 
akan memanfaatkan situasi ini untuk merealisasikan impian mereka. Para 
prajurit yang berasal dari daerah ini tidak mungkin akan menghancurkan 
kampung mereka sendiri. 

Membiarkan Jawa menjadi sebuah negara merdeka dengan Surabaya 
sebagai ibu kota negaranya dan sby sebagai Presiden seumur hidup atau 
menjadi sebuah kerajaan dengan Sultan Jogja menjadi pemerintahan yang 
tersendiri, terserahlah pada mereka.” 

[Adirao, 2011, Online] 

Pandangan Adirao ini bisa saja dipahami atau dimaknai bahwa 
pengandaian yang dikemukakannya bisa dimaknai atau dipahami sebagai 
pernyataan provokatif (jika tidak berlebihan). Pandangan Adirao itu secara 
ideologis berarti mereka yang non-Jawa ingin bersatu melepaskan diri dari 
Jawa. Bahkan Adirao mengandaikan pembiaran Jawa menjadi negara 
merdeka diserahkan pada bangsa Jawa sendiri. Ini berarti juga mereka non-
Jawa ingin melepaskan diri dari kekuasaan Jawa. Lalu bangsa Jawa jika ingin 
merdeka, maka merdeka dari bangsa mana? Jika bangsa Indonesia telah 
membuat mereka ingin melepaskan diri atau merdeka, maka bukan berarti 
merdeka dari Jawa. Bisa juga dikatakan bangsa Indonesia tidaklah sama 
dengan Jawa. Apakah bijaksana jika bangsa disamakan dengan individu-
individu, khususnya pemimpin pemerintahan yang sedang berkuasa yang 
kebetulan beretnis Jawa, kecuali B.J. Habibie, yang dinilai salah merupakan 
representasi kesukuan? Alangkah baiknya kalau pernyataan terhadap 
kesalahan pengelolaan bangsa Indonesia tidak dikait-kaitkan dengan asal 
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etnis atau sukunya. Hal ini akan sulit untuk mengidentifikasikannya. Lebih 
baik kalau kita lebih mengedepankan semangat persaudaraan karena kita 
serumpun, seperjuangan, senasib sepenanggungan sebagaimana yang 
dirasakan para pemuda pada Kongres Pemuda tahun 1928. 

Secara praktis, pernyataan-pernyataan sudah dipastikan akan 
menimbulkan tanggapan bermacam-macam. Bagi orang yang bersuku non-
Jawa, terutama tinggal di luar Jawa, bisa jadi mereka akan menyetujui 
pandangan tersebut. Seperti komentar berikut ini. 

Data (5)  
“SYANDIRI: 
sepakat......! semangat, nilai yang menyatukan daratan sabang sampai 
merauke telah diingkari oleh para penguasa jawaisme. Tanda dari kondisi 
ini, sebenarnya sudah ada sejak masa lampau, di masa kerajaan, ketika 
masyarakat sulawesi bahu membahu bersama pemimpinanya membangun 
Benteng pertahanan yang didiami oleh rakyat bersama pemimpinnya 
(lihgat, sombaopu, kalegowa dll), masyarakat di jawa justru habis-habisan 
membangun candi megah untuk tempat berdiam penguasa mereka. Tak ada 
semangat pemimpin di sana.,” 

[negarasulawesi.blogspot.com/2012/p03/people-declaration-for-separation.html] 
 
Data (6) 
“Siapa bilang Indonesia itu negara? 
Indonesia itu adalah segala pulau-pulau yang menjadi koloninya 
Dengan tipu muslihatnya dan menutup-nutupi fakta sejarah, Jawa berhasil 
melenggang berkuasa dengan kerakusan, ketamakan, dan kediktatorannya. 
Oke, ini ada beberapa sites yang membuktikan bahwa pulau-pulau yang ada 
di Indonesia telah sadar bahwa mereka dijajah oleh penjajah Jawa. 
.... 

[www.topix.com/forum/world/indonesia/T4KB1MNMHQJ25PSPPP.htm] 
 
Data (5) dan (6) di atas menunjukkan wujud representasi ideologi 

mereka yang menginginkan lepas dari Jawa (representasi kekuasaan). Mereka 
menganggap bahwa Jawa adalah bangsa penjajah yang harus dilawan. 
Keinginan bersatu dari mereka yang non-Jawa atau luar Jawa membutkikan 
bahwa Jawa memang representasi dari penjajah. Kondisi itu bisa 
menimbulkan sentimen etnis berlebihan, seperti data berikut. 

Data (7) 
“Jawa=penjajah berkulit sawo matang, investor asing masuk, bangun 
pabrikan pasti di Jawa, bangun infrastruktur diutamakan di Jawa. Si Jawa 
ini klo dah dapat penghasilan dari sda yang dikerok akan dibawa pulang ke 
Jawa, si empunya sda titinggal gt saja tidak menyisakan pembangunan apa2 
untuk daerah saya. Betapa tertinggalnya daerah sy.  Jgn egois gt donk 
Jawa.” 

[www.topix.com/forum/world/indonesia/T4KB1MNMHQJ25PSPPP.htm] 
Representasi jejaring sosial dalam merekonstruksi aktor-aktor sosial 

terhadap kesadaran bernegara kesatuan republik Indonesia sebagaimana data-
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data di atas mendapat tanggapan balik dengan perspektif yang beragam. 
Tanggapan balik itu misalnya sebagai berikut. 

Data (8) 
jiwaragabajauntukindonesia 
kamu ngomong gitu tu apakah kamu pernah ke papua ??? kamu tau kejadian 
yang sebenarnya ???? kalo perna tinggal di papua !! aku mau tanya diwilayah 
mana !! mungkin satu wilayah dengan saya waktu tinggal di papua ?????  
 

[www.topix.com/forum/world/indonesia/T4KB1MNMHQJ25PSPPP.htm] 
Data (9) 
Malon Menggonggong 
“Ada malon menggonggong tu diatas..., gak sadar kalo negara mereka tu 
berdiri dari kerja orang indONEsia yang rajin bekerja. Dana dari "Mas 
British", tenaga kerja & Insinyur dari indONEsia, sedang malon-malon 
hanya tidur ama babi di Kuala Lumpur/Septictank hingga dengan 
bangganya "We have the highest twin tower in the world..!!" Malon modal 
apaa??? hanya modal Kontol busuk hina itu yang dipakai untuk perkosa 
TKW-TKW Indonesia/Philipine/Pakistan.” 

[www.topix.com/forum/world/indonesia/T4KB1MNMHQJ25PSPPP.htm] 
 
Data (10) 
Ajus 
“mengenai link kedua, itu kan tulisan anda. Bagaimana bisa itu dijadikan 
rujukan? kecenderungan anda untuk menyematkan kesalahan individu 
sebagai kesalahan kolektif atau suku sungguh keterlaluan. Bagaimana 
misalkan perilaku DR. Azahari dikatakan sebagai kelakuan orang Malaysia 
keseluruhan? apakah anda tidak berfikir bahwa kesalahan pemimpin2 
pemerintahan indonesia juga menyengsarakan semua rakyat termasuk suku 
Jawa? dan lagi2 pernyataan anda bahwa ada pihak yg tdk ingin melayu 
maju, siapa itu melayu? Kalau identitas saya berbeda seperti definisi 
melayu oleh konstitusi malaysia, bukan berarti saya bukan melayu. Melayu 
atau tdk bukan konstitusi Malaysia yg membatasi. Ibu saya orang Jambi 
dan saya tahu sedikit apa itu budaya melayu, tentu saja dlm pengertian 
Melayu adalah Sumatera bukan pengertian Melayu versi konstitusi 
Malaysia. 
Kenapa tdk anda babar konsep bangsa dan negara di sini kalau anda merasa 
lebih tahu?? satu lagi ibu saya tdk pernah memperliahatkan budaya 
melayunya seperti anda yg maaf ya agak sombong.” 
[politik.kompasiana.com/2011/04/08/sejumlah-wlayah-akan-
merdeka.353908.html/] 
 
Tanggapan (8), (9), dan (10) merupakan representasi ideologis yang 

dikemukakan sebagai perbedaan sudut pandang masing-masing. Bahasa yang 
dipakai memiliki perbedaan yang menunjukkan kebebasan dalam bersikap 
dan berinteraksi. Melalui bahasa yang dipakai bisa dipahami orientasi 
ideologis mereka. 
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Modus Aktor Sosial dalam Merepresentasikan Ideologi Terhadap 
Kesadaran Bernegara Kesatuan Republik Indonesia 

Aktor-aktor sosial dalam berinteraksi menunjukkan perbedaan modus 
dalam merepresentasikan ideologinya. Beberapa modus yang dapat ditelaah 
dari wacana yang muncul dalam praktik sosial bernegara dan berbangsa 
antara melalui tindak argmentatif, persuasif, dan metaforis. 
Modus Tindak Argumentatif 

Modus tindak argumentatif merupakan cara seseorang memberikan 
umpan balik terhadap pesan yang diterima dengan menggunakan wacana 
argumentasi yang didasarkan atas fakta dan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Modus tindak argumentatif dalam wacana yang 
ditelaah terdapat pada data berikut. 

Data (10) 
Isu sejumlah wilayah mau keluar dari Indonesia sebenarnya bukan cerita 
baru dalam sejarah Indonesia. Gerakan Riau merdeka, Gerakan Aceh 
Merdeka dan sebagainya masih tersimpan dalam catatan sejarah yang 
soheh. Menurut Anhar Gonggong dan Arbi Sanit, hampir separo daerah di 
Indonesia menuntut kemerdekaan saat ini. 
Ada beberapa alasan mengapa sejumlah wilayah mau merdeka; 
1. Kekayaan Alam, Mereka memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi 
kekayaan itu tidak dirasakan sama sekali oleh rakyatnya. Kemiskinan, buta 
huruf, pengangguran, bertambah, sementara pembangunan infrastruktur 
hampir tidak terlihat. Mereka hanya mendapatkan resiko saja seperti 
kerusakan alam, global warming, bencana alam dan sebagainya. Ini 
terutama berlaku di Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera secara 
keseluruhan. 
2. Dendam lama, Peristiwa APRA, Andi Aziz, Darul Islam, PRRI, 
Permesta di orde lama. Beberapa bekas daerah operasi militer (DOM), 
kezaliman dan penindasan hak-hak asasi mereka dibidang sosial, politik, 
ekonomi, budaya dan pembangunan di zaman orde baru. Pembantaian di 
Psantren Tengku Bantaqiyah, peristiwa KKA, DOM, Pemberhentian Jedah 
Kemanusiaan & kekerasan di Aceh, peristiwa Ummi Makasar, peristiwa 
Balukumba di Sulawesi di era reformasi dan sebagainya. 
3. Muak, dengan berbagai macam skandal perampokan uang rakyat yang 
semakin hari semakin menjadi-jadi dan tidak menemukan jalan 
penyelesaian. Seperti lingkaran setan yang tidak diketahui kapan bermula 
dan bila akan berakhir segala penyalahgunaan kuasa di negara ini. Skandal 
BLBI, Century, Rekening Gendut Polisi, Brunei Gate, Bulog Gate, Mafia 
pajak dan berbagai penyalahgunaan kuasa lainnya. 
4. Bosan, dengan tidak dirasakannya fungsi pemerintah oleh rakyat, 
sehingga keberadaan dengan ketiadaan pemerintah sama saja atau malah 
memperburuk keadaan saja. Ketidak pastian hukum dinegara ini seperti 
kasus Ibu Prita, Antasari, Susno Duadji, Sri Mulyani, kasus koruptor dan 
sebagainya. 
5. Capek, selalu menderita akibat ulah dan perangai pejabat negara yang 
bertindak seperti keparat yang menjajah, seperti preman yang menindas, 
seperti gangstar yang menggelisahkan. Public service yang tidak mesra 
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pengunjung, fungsi keberadaan instansi pemerintah yang tidak terasa 
bahkan menindas rakyat, pembangunan infrastruktur yang lambat 
melempem dll 

[Adirao, 2011, Online] 
Data (11) 
“Kemiskinan yg kita alami sebagai bangsa terjadi karena kita menganggap 
kita miskin !! anggapan rumput tetangga lebih hijau membuat anggapan 
kita terhadap negeri sendiri rendah serendah-rendahnya. Saya setuju, 
banyak rakyat kita menderita, tetapi salah satu sebabnya adalah mental 
korup pejabat dan yg lebih penting mental minder rakyatnya. mohon maaf 
bang, sedikit bicara soal tulisan abang yg meragukan keberadaan Gajah 
Mada. Peduli apa? memangnya kalau betul bisa sejahtera?atau kalau hoax 
bisa sejahtera? tp itu adalah kebanggan sebagai bangsa, jangan 
memandangnya sebagai Jawa, tentu sejarah pernah mencatat bangsa Jawa 
lah yg menyerang Fortugis di selat Malaka untuk membebaskan Malaka. 
Mengenai tdk ada peninggalan bahasa, budaya Jawa di daerah2 ‘taklukan’ 
bukan alasan bahwa itu tdk benar. Kalau saya tanya apakah benar Mongol 
pernah menguasai dunia? kalau alasan itu dipakai tentu tidak benar !! 
satu2nya peninggalan Mongol yg menandakan itu adalah kesultanan Mogul 
di India, lainnya mana? tentu sejarah merujuk sastra dan prasasti. Kalau 
kita bisa menerima kebesaran Mongol kenapa tidak dengan kebesaran 
bangsa sendiri? bagaimana bangsa kita sudah pernah ke Madagaskar ketika 
eropa masih mengira bumi ini datar !! Bagaimana orang2 Bugis seperti 
hantu2 lautan?? Bagaimana besar dan megahnya Jung Jawa, baca referensi 
soal ini.” 
 
Data (10) menunjukkan pernyataan balikan dengan mengutip 

pendapat ahli seperti Arbi Sanit, Anhar Gonggong, juga menggunakan data 
argumentasi untuk menguatkan pandangannya. Sementara data (11) 
menggunakan tuturan logika berpikir yang sebenarnya didasarkan atas fakta 
sejarah. 
 
Modus Tindak Persuasif 

Tindak persuasif merupakan cara seseorang untuk mempengaruhi 
orang lain baik didasarkan atas  data dan fakta maupun tidak. Modus tindak 
persuasif terdapat pada data-data berikut. 

Data (12) 
JOWOindon-sial 
“Ayuhhhh smeuaaaaa bebas dr jowo bajingan aka sialan mandi air 
kumbahan 
Ayohhh semua bebas dr jowo bajingan mari mari 
Virus perusak negara yang bahaya kpd nusantara 
Virus sss peras uah yang kuat 
Virus hancurkan negara” 
 
Data (13) 
Harry 
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“WAHAI INDONESIA KU, COMMENT DI ATAS BUATAN 
MALINGISAT, JGN PERCYAKAN COMMENT ITU, ‘N JGN MAU D 
ADU DOMBAKAN MALINGSIAT” 
 
Data (12) dan (13) merupakan wacana dengan modus tindak persuasif. 

Tuturan wacana (12) ditandai dengan penanda ajakan yaitu, ayuhhh dan 
ayohhh. Sementara pada data (13) penanda tindak persuasif ditandai dengan 
kata wahai  dan jangan sebagai representasi keinginan seseorang untuk 
mengikuti apa yang dipikirkannya.  
 
Modus Tindak Metaforis 

Tindak metaforis merupakan cara seseorang mengungkapkan 
pikirannya dengan membandingkan atau menyejajarkan objek yang satu 
dengan objek yang lain. Modus tindak metaforis dalam kasus di makalah ini 
dapat dicermati pada data berikut. 

Data (12) teks yang mengandung tindak metaforis, yaitu 
menyejajarkan atau membandingkan orang Jawa dengan virus. Virus dalam 
dunia kesehatan merupakan sesuatu yang menakutkan dan membahayakan. 
Oleh sebab itu, siapapun diharapkan untuk menghindari dan atau 
melawannya. Bagi mereka yang sudah terkena virus, maka harus segera 
mencari penawarnya untuk melawan virus itu. Orang non-Jawa atau siapapun 
yang berkomentar dalam jejaring sosial itu, berharap untuk menghidarkan diri 
dan melepaskan diri dari serangan dan jeratan virus, yakni Jawa. 

 
Data (14) 
banjar 
“muka-muka sampah dunia lg koar-koar, 
bacot= belit 1 dapat 3” 
 
Data (14) mengandung tindak metaforis yaitu dengan menyejajarkan 

orang Jawa dengan muka-muka sampah dunia. Perumpamaan ini 
mengungkapkan bahwa orang Jawa ibarat sampah atau barang tak berguna 
yang harus didaur ulang atau dihancurkan. Oleh sebab itu, mereka orang non-
Jawa atau yang berpihak pada suku-suku non-Jawa berusaha mempengaruhi 
pembaca untuk menghancurkan Jawa atau Indonesia. Untuk itu, mereka 
bersatu dan berusaha keras dengan berbagai cara agar lepas dari cengkeraman 
“penjajah” (versi mereka) Jawa. 
 
 
Penutup 

Aktor-aktor sosial dalam interaksi sosial senantiasa berusaha 
merepresentasikan ideologinya dengan sudut pandang dan modus yang 
bermacam-macam. Pertarungan simbolik yang dilakukan oleh aktor-aktor 
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sosial itu merupakan perwujudan praktik sosialnya. Dalam kasus yang 
mengarahkan pada proses disintegrasi bangsa ini orang bisa saja 
menggunakan wacana-wacana yang beragam. Termasuk dalam telaah 
makalah ini adalah wacana yang menimbulkan dikotomi karakteristik etnis 
atau suku bangsa secara tajam antara Jawa dengan non-Jawa atau luar Jawa. 
Perlu ada sebuah proses penyadaran kembali atas niatan awal membentuk 
satu bangsa Indonesia yang telah digagas dan disepakati para pemuda pada 
Kongres Pemuda tahun 1928. Penyadaran itu berupa pemahaman terhadap 
kesadaran berbangsa dan bernegara republik Indonesia yang telah disepakati 
sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia, di samping pilar-pilar yang 
lain yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Semangat yang 
perlu dikobarkan adalah semangat integrasi sebagai bangsa Indonesia. 
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ABSTRAK 

 
 

Kuis Cerdas Cermat Alternatif Menumbuhkembangkan Minat Siswa 
Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 
 
Pelajaran bahasa Indonesia dianggap membosankan walaupun masih menjadi 
penyebab ketidaklulusan pada Ujian Nasional. Beberapa anggapan, gurunya 
kurang kreatif dan inovatif. Menyikapi hal tersebut, bagaimana kiat guru 
menjadikan pelajaran bahasa Indonesia menarik? Solusinya kuis cerdas 
cermat. Dalam model ini guru mengelompokkan kelas menjadi empat regu. 
Masing-masing regu menunjuk dua dutanya untuk berlomba adu ketajaman 
berpikir dan ketangkasan menjawab soal atau pertanyaan secara cepat dan 
tepat. Materi pertanyaan tentang bahasa dan sastra Indonesia dengan sumber 
informasi buku pelajaran, koran, dan internet. Soal dari, oleh, untuk siswa. 
Sistem pengurangan nilai jika jawaban salah menjadikan mereka berhati-hati 
menjawab soal. Guru membacakan soal tambahan bagi regu yang nilainya 
sama. Siswa berpartisipasi aktif sehingga antusiasme belajar tumbuh dan 
berkembang karena emosinya sebagai gerbang ke arah belajar dipengaruhi 
oleh keterampilan berkomunikasi, keterampilan membina hubungan, 
motivasi, dan percaya diri. Jadi, kuis cerdas cermat alternatif 
menumbuhkembangkan minat siswa berbahasa Indonesia dengan baik dan 
benar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
 
Kata Kunci : kuis cerdas cermat, alternatif, menumbuhkembangkan 

minat, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan 
pembelajaran bahasa Indonesia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

 
 

DAFTAR ISI  
 

HALAMAN JUDUL .................................................................................  i 
KATA PENGANTAR  ..............................................................................  ii 
ABSTRAK  ............................................................................................  iii 
DAFTAR ISI  ............................................................................................  iv 
BAB I  PENDAHULUAN   ................................................................  1 

1.1 Latar Belakang   ................................................................  1 
1.2 Identifikasi Masalah  ........................................................  2 
1.3 Rumusan Masalah   ...........................................................  2 
1.4 Ruang Lingkup   ...............................................................  2 
1.5 Tujuan Penulisan  .............................................................  2 
1.6 Manfaat Penulisan  ...........................................................  3 
1.7 Landasan Teori  ................................................................  3 

BAB II  LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN  ........................  7 
2.1 Merancang pembelajaran dengan penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) .....................................  7 
2.2 Langkah-langkah model pembelajaran kuis cerdas  

cermat  ..............................................................................  13 
2.3 Pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kuis cerdas cermat  ...........................................................  14 
BAB III  KESIMPULAN DAN SARAN  .............................................  15 

4.1 Kesimpulan  ......................................................................  15 
4.2 Saran  ................................................................................  15 

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 



1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa 
nasional dan sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa 
nasional (bahasa persatuan) bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang 
identitas nasional, lambang kebanggaan nasional, dan alat pemersatu 
berbagai suku dan budaya di Indonesia. Secara yuridis formal kedudukan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditetapkan di dalam Sumpah 
Pemuda butir ke-3, “Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi 
bahasa persatuan bahasa Indonesia.” Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 
1928 saat Kongres Pemuda Indonesia II. Hal itu, sebagai wujud 
pengakuan yang tulus dengan kesadaran tinggi menanggalkan rasa 
kedaerahan dan individualism hanya untuk satu kata nasonalisme. Dalam 
kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 
bahasa resmi negara, bahasa resmi dalam menjalankan roda pemerintahan 
dan pembangunan, bahasa resmi pengantar di semua jenjang pendidikan, 
sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. Secara 
yuridis formal kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara 
ditetapkan dalam UUD 1945 BAB XV pasal 36, “Bahasa negara adalah 
bahasa Indonesia.” 

Namun, secara empirik kenyataan membuktikan akhir-akhir ini 
terutama dalam kaitannya dengan munculnya fenomena merosotnya 
komitmen masyarakat dalam berbagai lapisan khususnya masyarakat 
pelajar pada segala jenjang pendidikan terhadap etika kehidupan 
bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Hal ini dapat dilihat 
dengan banyaknya siswa SMP dan SMA yang tidak lulus Ujian Nasional 
(UN) hanya dikarenakan nilai mata pelajaran bahasa Indonesia. Mengapa 
mata pelajaran bahasa Indonesia dari tahun ke tahun selalu menempati 
urutan kedua setelah matematika sebagai monster atau mesin pembunuh? 
Mengapa pula mata pelajaran bahasa Inggris tidak menjadi masalah.? 

Mengapa siswa menjadi takut ketika menghadapi UN bahasa 
Indonesia? Jika bahasa Indonesia menjadi monster yang menakutkan bagi 
para siswa, itu akan menimbulkan ketidakcintaan mereka kepada tanah 
air Indonesia atau bahasa Indonesia. Seharusnya siswa itu berkata, “Saya 
bangga dan cinta bahasa Indonesia karena saya orang Indonesia, lahir dari 
rahim seorang ibu berbangsa Indonesia, ayah juga orang Indonesia.” 

Sebagai pengajar dan pendidik hati ini luluh lantak melihat 
fenomena ini. Oleh karena itu, berusaha dan terus berusaha dengan 
berbagai cara untuk dapat membalik atau memutar 180 derajat fenomena 
ini dalam pembelajaran bahasan Indonesia. 
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Berdasarkan masalah di atas maka diangkatlah judul “Kuis Cerdas 
Cermat Alternatif Menumbuhkembangkan Minat Siswa Berbahasa 
Indonesia dengan Baik dan Benar dalam Pembelajaran Bahasa 
Indonesia.”  
  

1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang 

diperoleh fenomena-fenomena yang mengidentifikasi bahwa masalah 
yang muncul dalam pembelajaran bahasa Indonesia secara rinci dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Guru kurang pemahaman terhadap masalah pengelolaan kelas dan 

pengajaran. 
2. Guru kurang kreatif cdalam memilih model pembelajaran. 
3. Guru kurang terampil menyusun strategi pembelajaran. 
4. Guru kurang memiliki inovasi dalam melakukan pembelajaran. 
5. Guru kurang aktif menemukan alternatif pemecahan masalah dalam 

pembelajaran. 
6. Peranan guru dalam pembelajaran masih dominan, kurang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan eksplorasi 
belajar. 

7. Guru kurang mampu menumbuhkembangkan minat siswa berbahasa 
Indonesia dengan baik dan benar dalam pembelajaran. 
 

1.3 Rumusan Masalah 
Berdasar identifikasi masalah di atas maka masalah yang dapat 

dirumuskan adalah bagaimana kuis cerdas cermat sebagai alternatif 
menumbuhkembangkan minat siswa berbahasa Indonesia dengan baik 
dan benar dalam pembelajaran bahasa Indonesia? 

 
1.4 Ruang Lingkup 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka ruang lingkup 
pembahasan hanya pada kuis cerdas cermat sebagai alternatif 
menumbuhkembangkan minat siswa berbahasa Indonesia dengan baik 
dan benar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
 

1.5 Tujuan Penulisan 
1.5.1 Tujuan umum 

Secara umum tujuan penulisan ini adalah sebagai bentuk 
partisipasi dalam membina, melestarikan, dan 
menumbuhkembangkan bahasa Indonesia, khususnya 
pembelajaran bahasa Indonesia di SMA                     Negeri 1 
Denpasar. 
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1.5.2 Tujuan khusus 
Yang menjadi tujuan khusus penulisan ini adalah bagaimana kuis 
cerdas cermat dapat dijadikan alternatif pemecahan masalah 
pembelajaran bahasa Indonesia sehingga minat siswa untuk 
berbahasa dengan baik dan benar dapat tumbuh dan berkembang. 

 
1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat teoritis 
Secara teoritis data yang diperoleh dapat dijadikan acuan dalam 
usaha menumbuhkembangkan minat siswa berbahasa Indonesia 
dengan baik dan benar dalam pembelajaran. 

1.6.2 Manfaat praktis 
Tulisan ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi siswa, 
guru, dan sekolah, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut. 
1. Manfaat bagi siswa 

a. Dapat menumbuhkembangkan minat siswa berbahasa 
Indonesia dengan baik dan benar dalam pembelajaran. 

b. Dapat menumbuhkembangkan kecintaan dan kebanggan 
berbahasa Indonesia. 

c. Dapat menumbuhkembangkan keberanian dan percaya diri 
dalam menjawab soal-soal kuis cerdas cermat. 

d. Dapat menumbuhkembangkan kompetensi berbahasa 
Indonesia baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. 

e. Dapat menumbuhkembangkan motivasi belajar siswa 
dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

2. Manfaat bagi guru 
Dapat meningkatkan kinerja dalam mengajar dan berimplikasi 
kepada bertumbuh dan berkembangnya minat siswa berbahasa 
Indonesia dengan baik dan benar. 

3. Manfaat bagi sekolah 
a. Dapat menjaga mutu sekolah yang berkaitan dengan 

prestasi sekolah. 
b. Dapat meningkatkan motivasi guru-guru di sekolah dalam 

memberikan pembelajaran bagi siswanya di kelas masing-
masing. 

 
1.7 Landasan Teori 

Beberapa teori yang digunakan sebagai landasan berpikir untuk 
menjawab permasalahan yang diajukan adalah: 1) Kuis cerdas cermat, 2) 
alternatif, 3) menumbuhkembangkan minat, 4) berbahasa Indonesia 
dengan baik dan benar, dan 5) pembelajaran bahasa Indonesia. 
1.7.1 Kuis cerdas cermat 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim, 1991:537) kata kuis 
bermakna acara hiburan di radio atau televisi yang berupa 
perlombaan adu cepat menjawab pertanyaan, ujian lisan atau 
tertulis secara singkat. 
Cerdas cermat adalah pertandingan adu ketajaman berpikir dan 
ketangkasan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal 
secara cepat dan tepat (Tim, 1991:186). Dengan demikian kuis 
cerdas cermat dapat juga dijadikan sebagai ujian bagi siswa sesuai 
dengan maknanya kata ujian sebagai sesuatu yang dipakai untuk 
menguji mutu sesuatu (kepandaian, kemampuan, hasil belajar). 

1.7.2 Alternatif 
Alternatif mengandung arti pilihan diantara dua atau beberapa 
kemungkinan (Tim, 1991:28). Alternatif yang dimaksud dalam 
tulisan ini adalah sebagai salah satu jalan keluar untuk 
memecahkan masalah yaitu masalah pembelajaran bahasa 
Indonesia. 

1.7.3 Menumbuhkembangkan minat 
Secara etimologi, kata bentukan menumbuhkembangkan dibentuk 
dari penambahan konfiks me-kan pada kata tumbuh dan kembang. 
Menumbuhkan (Tim, 1991:1080) berarti menjadikan 
(menyebabkan tumbuh) atau supaya tumbuh (bertambah 
sempurna). Mengembangkan (Tim, 1991:473) bermakna 
menjadikan maju (baik, sempurna). Jadi menumbuhkembangkan 
bermakna suatu upaya yang dilakukan secara sadar untuk 
menjadikan sesuatu (minat siswa) tumbuh atau bertambah lebih 
baik. 
Minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, 
gairah (Tim, 1991:656). Jadi minat berbahasa Indonesia dengan 
baik dan benar berarti siswa bergairah atau berminat berbahasa 
Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan 
yang melibatkan empat aspek keterampilan berbahasa: 
mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam 
kaitannya dengan tulisan ini lebih dititikberatkan pada aspek 
berbicara dan mendengarkan. 

1.7.4 Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar 
Fungsi bahasa yang utama (Depdiknas, 2001:6) adalah sebagai 
alat untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dapat dilakukan secara 
lisan dan tulisan dengan melibatkan empat aspek kebahasaan 
mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam 
kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia arah berbahasa 
Indonesia dengan baik dan benar yang dimaksud adalah baik dan 
benar dari segi pengajaran bahasa dan pengajaran sastra.  
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Untuk itu pengajaran bahasa dan sastra Indonesia diarahkan agar 
siswa terampil berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis 
dengan baik dan benar. Artinya bagaimana siswa itu mampu 
berbahasa Indonesia dengan baik sesuai dengan situasi dan 
kondisi dengan siapa berbahasa dan dalam keadaan bagaimana 
berbahasa. Benar berarti sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
yang berlaku. Selain itu siswa peka terhadap persoalan sosial dan 
budaya sesuai dengan fungsi utama sastra sebagai sarana 
penghalus budi, peningkat rasa kemanusiaan, dan kepedulian 
sosial, penumbuhan apresiasi budaya dan penyalur imajinasi dan 
ekspresi secara kreatif dan konstruktif. 

1.7.5 Pembelajaran bahasa Indonesia  
Arah pembelajaran bahasa Indonesia ialah agar para siswa 
terampil berbahasa Indonesia. Dari segi komponen bahasa 
diharapkan agar siswa terampil di bidang pemahaman (menyimak 
dan membaca), terampil di bidang penggunaan (menulis dan 
berbicara), dan terampil di bidang komponen kebahasaan yaitu 
kaidah kebahasaan, (Depdiknas, 2003:1). Proses pembelajaran 
dalam satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 
dan perkembangan fisik, serta psikologis siswa (Permen 
No.19/205 pasal 19) dalam Materi Diklat/Bintek KTSP SMA 
(2009:76). Dalam hal ini, penguasaan model pembelajaran oleh 
guru akan memengaruhi siswa dalam pembelajaran.  
Pendapat di atas sejalan dengan quantum teaching bahwa proses 
belajar mengajar dalam quantum teaching adalah pengubahan 
belajar yang meriah dengan segala nuansanya, menyertakan 
segala kaitan interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan 
momen belajar, berfokus pada hubungan dinamis dan lingkungan, 
interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar 
(De Porter, 2000:3). Hal itu sebagai belajar efektif yang mampu 
memengaruhi kesuksesan siswa. Bagi Dreyden (2000:107) tolok 
ukur sesungguhnya dalam sistem pendidikan masa depan adalah 
seberapa besar kemampuannya dalam membangkitkan gairah 
belajar secara menyenangkan. Pendekatan itu akan mendorong 
setiap siswa untuk membangun citra diri positif yang sangat 
penting bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka.  
Dalam upaya membangkitkan gairah belajar yang menyenangkan 
bahwa tetap dipertahankan fungsi dan tujuan pendidikan nasional 
yaitu “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan 
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membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Ynag Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-
Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional) dalam Wahyudin (2011:3). 
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BAB II 
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN 

 
Pada Bab II ini diuraikan secara rinci berturut-turut : 1) merancang 

pembelajaran dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 
2) langkah-langkah model pembelajaran kuis cerdas cermat, dan 3) 
pelaksanaan model pembelajaran bahasa Indonesia dengan kuis cerdas 
cermat. 

 

2.1 Merancang Pembelajaran dengan Penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 

Telah diuraikan pada butir 1.7.5 bahwa pembelajaran adalah 
seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar 
siswa. Pembelajaran dilakukan secara seksama dengan maksud agar 
terjadi proses belajar dan, membuat berhasil guna. Oleh karena itu, 
pembelajaran perlu di rancang, ditetapkan tujuannya sebelum 
dilaksanakan, dan dikendalikan pelaksanaannya.  

Dalam merancang pembelajaran harus memerhatikan model 
pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang 
tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di 
kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian 
kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran 
(Depdiknas, 2009:78). Dijelaskan pula bahwa tidak ada model 
pembelajaran yang paling efektif untuk semua mata pelajaran atau materi 
pelajaran.  

Empat ciri model pembelajaran yang baik. Pertama adanya 
keterlibatan intelektual-emosional siswa melalui kegiatan mengalami, 
menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. Kedua adanya 
keikutsertaan siswa secara aktif dan kreatif selama pelaksanaan model 
pembelajaran. Ketiga guru bertindak sebagai fasilitator, koordinator, 
mediator, dan motivator kegiatan belajar siswa. Keempat penggunaan 
berbagai metode, alat, dan media pembelajaran.  

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 
menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 
mencapai satu kompetensi dasar. Oleh karena dalam tulisan ini diuraikan 
bagaimana kuis cerdas cermat dapat dijadikan alternatif 
menumbuhkembangkan minat siswa berbahasa Indonesia dengan baik 
dan benar dalam pembelajaran bahasa Indonesia maka pada sub bab ini 
akan disajikan dua contoh RPP, yaitu: 1) contoh RPP untuk satu standar 
kompetensi dan satu kompetensi dasar dengan implementasi model kuis 
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cerdas cermat, dan 2) satu RPP untuk beberapa standar kompetensi dan 
beberapa kompetensi dasar karena pada contoh RPP yang kedua ini 
model kuis cerdas cermat tidak hanya sebagai alternatif 
menumbuhkembangkan minat siswa berbahasa Indonesia dengan baik 
dan benar dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai penilaian 
klasikal yang menyenangkan.  

Hal itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam (Depdiknas, 
2009:59) bahwa karakteristik penilaian bahasa ada dua, yaitu: 1) 
penilaian kemampuan berbahasa harus memperhatikan hakikat dan 
fungsi bahasa yang lebih menekankan pada bagaimana menggunakan 
bahasa secara baik dan benar sehingga mengarah kepada penilaian 
berbahasa berbasis kinerja,  dan 2) penilaian bahasa menekankan pada 
fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang mengutamakan adanya 
tugas-tugas interaktif dalam empat aspek keterampilan berbahasa secara 
terpadu yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.  

 
Contoh RPP dengan model pembelajaran kuis cerdas cermat (1 KD 
untuk 1 x pertemuan) 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 

 
Sekolah : SMA Negeri 1 Denpasar 
Kelas/Semester : XII/2 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
Standar Kompetensi: 14.  Mengungkapkan tanggapan terhadap 

pembacaan puisi lama. 
Kompetensi Dasar : 14.1  Membahas ciri-ciri dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam gurindam. 
   14.2 Menjelaskan keterkaitan gurindam dengan 

kehidupan sehari-hari 
 
Indikator: 
14.1.1  Mampu mengidentifikasi ciri-ciri gurindam. 
14.1.2  Mampu membacakan gurindam. 
14.1.3  Mampu mendiskusikan ciri-ciri dan nilai-nilai yang terkandung dalam 

gurindam. 
14.1.4 Mampu membicarakan pesan-pesan yang terdapat dalam gurindam. 
14.2.1 Mampu mengaitkan isi gurindam dengan kehidupan mas kini. 
14.2.2 Mampu menyimpulkan pesan-pesan yang terdapat dalam gurindam. 
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Tujuan Pembelajaran 
 Siswa mampu menentukan ciri-ciri gurindam dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam gurindam. 
 Siswa mampu menjelaskan keterkaitan gurindam dengan kehidupan 

sehari-hari. 
 

Materi Pembelajaran 
Teks  gurindam 
 Ciri-ciri gurindam 
 Nilai-nilai (budaya, agama, estetika, moral) 
 Pengaitan isi gurindam dengan kehidupan sehari-hari 

 
Nilai dan Materi yang Diintegrasikan 
Kasih sayang 
 
Metode Pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Penugasan 
 
Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal  (10 menit) 

a. Guru menyapa siswa dengan ramah dilanjutkan dengan 
salam (panganjali) Om Swastyastu. 

2 menit 

b. Guru mengelola kelas dengan memperhatikan kebersihan 
kelas, kedisiplinan siswa, kehadiran dilanjutkan dengan 
doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. 

3 menit 

c. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 
pembelajaran  

3 menit 

d. Guru memberikan apersepsi dalam bentuk tes awal 
(pretest) kepada seorang siswa. 
Soal: tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan kuis? 

2 menit 

 
2. Kegiatan Inti  (60 menit) 

a. Eksplorasi   

1) Guru menjelaskan pengertian gurindam. 
2) Guru menjelaskan langkah-langkah atau strategi 

model kuis cerdas cermat dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia (lihat sub bab 2.2 butir 1) 

2 menit 
 
 

5 menit 
b. Elaborasi  

1) Siswa membaca ciri-ciri gurindam 5 menit 
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2) Siswa membaca nilai-nilai yang terkandung dalam 
gurindam 

3) Siswa membaca contoh gurindam 
4) Siswa menulis empat butir soal berkaitan dengan 

gurindam pada lembar kertas yang telah diterima. 
5) Siswa melaksanakan kuis (lihat sub bab 2.2 butir 8 

sampai10)  

 
5 menit 
5 menit 

 
 

8 menit 
 

25 menit 
c. Konfirmasi  

1) Guru mengorkestrakan atau menggubah suasana 
keriangan (lihat sub bab 2.2 butir 11 dan 12)  

 
 

5 menit 
 
 
3. Kegiatan Akhir  (20 menit) 

a. Siswa mengisi angket kepuasan pelanggan terhadap 
implementasi model pembelajaran kuis cerdas cermat 
(lihat sub bab 2.2 butir 13)  

b. Siswa didampingi guru menyimpulkan kebermaknaan 
model pembelajaran kuis cerdas cermat (lihat sub bab 
2.2 butir 14)  

c. Guru menyampaikan materi pembelajaran pada tatap 
muka berikutnya 

d. Menumbuhkembangkan nasionalisme dalam jiwa siswa 
dengan menyanyikan lagu wajib Bagimu Negeri 

e. Menutup pembelajaran dengan parama santi Om Santih, 
Santih, Om 

 
 

5 menit 
 
 

8 menit 
 

2 menit 
 

3 menit 
 

2 menit 
 
 

Sumber Belajar 
1. Buku PR Bahasa Indonesia XII, Intan Pariwara, hlm. 134-136 
2. Buku PG Bahasa Indonesia XII, Intan Pariwara, hlm. 226-229 
 
Penilaian Hasil Belajar 
1. Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen 

a. Teknik : Tes lisan (menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat) 
b. Bentuk : Pilihan ganda 

2. Contoh Instrumen (terlampir) 
 
Mengetahui, 
Kepala SMA Negeri 1 Denpasar Guru Mata Pelajaran 
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Drs. I Nyoman Purnajaya, M.Pd Dra. Elly Susiana 
NIP 19581223 198803 1 002 NIP 19620727 19940 1 2001 
 
Contoh RPP dengan model pembelajaran kuis cerdas cermat (beberapa 
KD untuk sebagai alat evaluasi) 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 

 
Sekolah : SMA Negeri 1 Denpasar 
Kelas/Semester : XII/1 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Alokasi Waktu  : 2 x 20 menit 
 
Standar Kompetensi:   Semua standar kompetensi Kelas X, XI, dan XII 

yang ada dalam silabus. 
Kompetensi Dasar :   Semua kompetensi dasar Kelas X, XI, dan XII yang 

ada dalam silabus. 
 
Indikator: 
Semua indikator Kelas X, XI, dan XII yang ada dalam silabus. 
 
Tujuan Pembelajaran 
 Siswa mampu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis aspek 

atau materi pembelajaran dari segi bahasa dan juga dari segi sastra 
Indonesia. 

 Siswa mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia dengan melibatkan keempat aspek 
kebahasaan melalui model pembelajaran kuis cerdas cermat.     
 
 

Materi Pembelajaran 
Materi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang dipilih oleh siswa 
sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang 
dipilihnya. 

 
Nilai dan Materi yang Diintegrasikan 
Menggambarkan kedelapan belas pendidikan karakter seperti cinta tanah air, 
jujur, dan sebagainya. 
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Metode Pembelajaran 
1. Tanya jawab 
2. Penugasan 
3. Kuis  
 
 
Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal  (10 menit) 

a. Guru menyapa siswa dengan ramah dilanjutkan dengan 
salam (panganjali) Om Swastyastu. 

 
2 menit 

b. Guru mengelola kelas dengan memperhatikan kebersihan 
kelas, kedisiplinan siswa, kehadiran dilanjutkan dengan 
doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. 

 
 

3 menit 
c. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran  
 

3 menit 
d. Guru memberikan apersepsi dalam bentuk tes awal 

(pretest) kepada seorang siswa. 
Soal: tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan kuis? 

 
2 menit 

 
2. Kegiatan Inti  (60 menit) 

a. Eksplorasi   

1) Guru menjelaskan langkah-langkah atau strategi 
model kuis cerdas cermat dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia (lihat sub bab 2.2 butir 1) 

2) Guru membagi kertas kepada setiap siswa 

 
 

5 menit 
5 menit 

b. Elaborasi  
1) Siswa menulis empat butir soal berkaitan dengan 

bahasa dan sastra Indonesia. 
2) Siswa melaksanakan kuis (lihat sub bab 2.2 butir 8 

sampai10)  

 
5 menit 

 
40 menit 

c. Konfirmasi  
1) Guru mengorkestrakan atau menggubah suasana 

keriangan (lihat sub bab 2.2 butir 11 dan 12)  

 
 

5 menit 
 
 
3. Kegiatan Akhir  (20 menit) 

a. Siswa mengisi angket kepuasan pelanggan terhadap 
implementasi model pembelajaran kuis cerdas cermat 
(lihat sub bab 2.2 butir 13)  

b. Siswa didampingi guru menyimpulkan kebermaknaan 
model pembelajaran kuis cerdas cermat (lihat sub bab 

 
 

5 menit 
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2.2 butir 14)  
c. Guru menyampaikan materi pembelajaran pada tatap 

muka berikutnya 
d. Menumbuhkembangkan nasionalisme dalam jiwa siswa 

dengan menyanyikan lagu wajib Bagimu Negeri 
e. Menutup pembelajaran dengan parama santi Om Santih, 

Santih, Om 

8 menit 
 

2 menit 
 

3 menit 
 

2 menit 
 
 

 
Sumber Belajar 
Buku Pegangan Siswa dan Buku Pegangan Guru dari Bahasa Indonesia XII 
Intan Pariwara, Koran, dan internet   
 
Penilaian Hasil Belajar 
1. Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen 

a. Teknik : Tes lisan (menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat) 
b. Bentuk : Pilihan ganda 

2. Contoh Instrumen (terlampir) 
 
 
Mengetahui, 
Kepala SMA Negeri 1 Denpasar Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
Drs. I Nyoman Purnajaya, M.Pd Dra. Elly Susiana 
NIP 19581223 198803 1 002 NIP 19620727 19940 1 2001 
 
 
 
2.2 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kuis Cerdas Cermat 

Guru menjelaskan langkah-langkah atau strategi model kuis 
cerdas cermat dalam pembelajaran bahasa Indonesia.   
1. Siswa dibagi dalam empat regu berdasar kolom bangku  
2. Masing-masing regu menunjuk dua dutanya untuk duduk di kursi 

panas (baris bangku terdepan) berlomba adu ketajaman berpikir dan 
ketangkasan menjawab pertanyaan atau soal-soal secara cepat dan 
tepat. 
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3. Guru dan siswa melakukan kesepakatan penilaian, yakni jawaban 
benar mendapat nilai 100, jawaban salah nilainya dikurangi 25 
(minus 25)  

4. Soal dari, oleh, untuk siswa. 
5. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat empat butir 

soal, yakni soal bahasa Indonesia dua butir, soal sastra Indonesia dua 
butir. 

6. Guru membagikan kertas kepada siswa.  
7. Siswa menulis soal di lembar kertas yang telah disiapkan oleh guru.  
8. Para duta dari masing-masing regu membaca dua butir soal., yakni 

soal bahasa Indonesia satu butir, dan soal sastra Indonesia satu butir. 
9. Duta, yang mengangkat tangan terlebih dulu dan menjawab 

pertanyaan sementara soal belum selesai dibacakan maka mereka 
tidak berkesempatan menjawab pertanyaan tersebut.  

10. Duta yang benar menjawab pertanyaan dari meminta 
jawaban/bantuan kepada teman satu regu mendapat nilai 0 (nol) 
karena tidak jujur. 

11. Guru membacakan soal tambahan untuk diperebutkan oleh regu 
yang nilainya sama sehingga diperoleh perbedaan nilai. 

12. Guru mengorkestrakan/menggubah suasana keriangan dengan 
penghargaan yaitu pemberian bingkisan kepada wakil dari masing-
masing regu pemenang.  

13. Guru menginformasikan kepada siswa bahwa anggota regu 
pemenang yang menduduki peringkat I, II, III, IV berturut-turut 
mendapat nilai 100, 95, 90, 85.  

14. Guru membagikan angket kepuasan pelanggan (kuesioner) terhadap 
model pembelajaran kuis cerdas cermat dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia. 

15. Siswa menyimpulkan kebermaknaan model pembelajaran kuis 
cerdas cermat dalam pembelajaran bahasa Indonesia dipandu oleh 
guru. 

16. Guru menginformasikan materi pembelajaran pada tatap muka 
berikutnya. 

17. Menumbuhkembangkan nasionalisme dalam jiwa siswa dengan 
menyanyikan lagu wajib Bagimu Negeri. 

18. Menutup pembelajaran dengan salam dan senyum ramah. 
 
2.3 Pelaksanaan Model Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Kuis 

Cerdas Cermat 
Pelaksanaan model pembelajaran bahasa Indonesia dengan kuis 

cerdas cermat ini dapat dilihat dengan menyaksikan pemutaran film 
dokumenter selama 14 menit. Dalam film dokumenter ini yang dijadikan 
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model adalah Kelas XII IPA 5 yang juga sebagai objek penelitian. Kelas 
berjumlah 47 orang yang terdiri dari 14 putra dan 33 putri.  

 
 
 
 
 
 

BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
3.1 Kesimpulan  

Berdasar hasil pengamatan dan rekapitulasi hasil kuesioner dapat ditarik 
empat kesimpulan.  
3.1.1 kuis cerdas cermat sebagai salah satu jalan keluar untuk 

memecahkan masalah pembelajaran bahasa Indonesia yang 
dianggap membosankan dan tidak menyenangkan   

3.1.2 kuis cerdas cermat sebagai alternatif menumbuhkembangkan 
minat siswa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia.  

3.1.3 Dalam model pembelajaran kuis cerdas cermat ini siswa 
berpartisipasi aktif sehingga antusiasme belajar tumbuh dan 
berkembang karena emosi siswa sebagai gerbang ke arah belajar 
telah dipengaruhi oleh keterampilan berkomunikasi, keterampilan 
membina hubungan, motivasi, dan percaya diri. 

3.1.4 Implementasi model pembelajaran kuis cerdas cermat ini tetap 
memperhatikan pendidikan karakter, yaitu mewujudkan 
masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, 
beradab, cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan Pembukaan 
UUD 1945. 
 

3.2 Saran-Saran 
Melalui tulisan ini disarankan kepada 1) siswa, 2) guru, dan 3) sekolah 
3.2.1 Siswa 

1. Menjaga eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 
dan bahasa negara. 

2. Tetap bangga berbahasa Indonesia dengan baik dan benar 
baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

3.2.2 Guru 
1. Tumbuh kembangkan minat siswa untuk berbahasa Indonesia 

dengan baik dan benar dalam pembelajaran bahasa Indonesia 
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melalui implementasi model pembelajaran kuis cerdas 
cermat.  

2. Jangan pupus jika pembelajaran bahasa Indonesia dinomor 
duakan oleh siswa, tetapi terus berkreasi, berkreativitas, dan 
berinovasi dalam menemukan model-model pembelajaran yang 
lainnya. 

3.2.3 Sekolah  
1. Pemberian perhatian bagi guru yang peduli terhadap 

pendidikan masa depan artinya guru yang kreatif, inovatif, 
dan mampu menumbuhkembangkan nasionalisme dalam jiwa 
siswa sebagai upaya mewujudkan pendidikan karakter. 
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Abstrak : Tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa mempunyai pengaruh 

yang sangat kuat terhadap perilaku seseorang. Tidaklah salah 
jika kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan, 
karena pikiran akan mendorong perkataan. Begitu pula kita 
harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan, karena 
perkataan sering berbuah perbuatan. Begitupun dengan yang 
kita perbuat, haruslah kita berhati-hati, karena perbuatan 
yang sering dilakukan tentu akan menjadi kebiasaan. Jika 
kebiasaan itu melekat pada seseorang, maka tentu akan 
terbungkus menjadi sebuah karakter. Karakter bisa terbentuk 
oleh kebiasaan berbahasa yang digunakan.Bahasa yang 
digunakan bisa bervariasi, karena bahasa merupakan ilmu 
dan seni.Dikatakan sebagai ilmu, karena bahasa bisa 
dipelajari.Selanjutnya, disebut sebagai seni, karena bahasa 
dapat digunakan dengan memperhatikan berbagai faktor 
keindahan yang dapat mewarnai bentuk bahasa yang 
digunakan.Selain sebagai ilmu dan seni, bahasa merupakan 
alat utama, media pengungkap rasa, ide, pikiran, dan 
gagasan.Karenanya, bahasa itu merupakan cermin jiwa 
penggunanya.Sebagai media pengungkap rasa, pikiran, dan 
gagasan, bahasa berperan penting di dalam mengolah 
jiwa.Sekalipun ruhani seseorang sedang gundah gulana, 
tetapi jika kegundahan itu dilahirkan dengan kesejukan 
berbahasa, maka yang keluar, yang muncul di permukaan 
adalah karakter kedamaian.Sebaliknya pula, meski jiwa 
seseorang dalam keadaan tenang, tetapi apabila bahasa yang 
diekspresikan mengundang konflik, maka yang lahir di 
permukaan pun adalah kekacauan.Dengan demikian, betapa 
besar bahasa itu berpengaruh terhadap pembentukan karakter 
seseorang.Membentuk karakter adalah membentuk jati 
diri.Perkembangan ipteks memudahkan orang untuk 
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berkomunikasi.Salah satu media yang dimanfaatkan adalah 
media facebook. 

 
Kata Kunci : pembudayaan, kesantunan, karakter, facebook 
 
Pendahuluan 
 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hari semakin terasa di 
dalam kehidupan manusia.Perkembangan dan pertumbuhannya sangat 
cepat.Ini menunjukkan bahwa pemikiran manusia semakin maju pula sesuai 
dengan kebutuhan yang terus berkembang.  Berbagai sisi kehidupan manusia  
dikaji dan dicermati, agar manusia mampu memerankan dirinya masing-
masing dengan lebih baik.Ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan guna 
memudahkan manusia di dalam melaksanakan tugas hidup tersebut. 
 
Perkembangan teknologi yang sangat pesat sebagai dampak dari 
berkembangnya ilmu pengetahuan telah membawa manfaat yang sangat 
besar bagi kemajuan peradaban manusia.Ada banyak pekerjaan yang 
sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang sangat besar dan waktu 
penyelesaian yang sangat lama, kini pekerjaan tersebut relatif lebih ringan 
dari tuntutan fisik dan lebih cepat dari waktu yang digunakan. 
 
Sebuah sumber (http://okghiqowiy.blogspot.com/2013/01) menyebutkan 
bahwa “bagi masyarakat sekarang, iptek sudah merupakan suatu 
religion.Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan 
yang ada”. 
Sumber itu pun menyebutkan bahwa perkembangan iptek tersebut tampak 
dan berdampak pada berbagai bidang kehidupan manusia, seperti bidang 
informasi dan komunikasi, bidang ekonomi dan industri, bidang sosial dan 
budaya, bidang pendidikan, serta bidang politik. 
 
Adapun hal yang dibicarakan di dalam tulisan ini berkenaan dengan 
pemanfaatan teknologi di dalam bidang pendidikan.Salah satu wujud 
teknologi adalah penggunaan komputer.Berbagai media yang disajikan di 
dalamnya telah membantu pekerjaan manusia.Bahkan di dalam 
pemanfaatannya, seolah-olah komputer mampu memenuhi berbagai aktivitas 
atau kegiatan yang dikerjakan dan dibutuhkan manusia.Karena 
perkembangannya pula, komputer telah mampu dimanfaatkan sebagai media 
komunikasi.Sementara, berkomunikasi bagi manusia adalah sebuah 
kebutuhan yang sangat mendasar. 
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Hal ini pula yang mendorong penulis untuk memanfaatkan salah satu media 
komputer di dalam pembelajaran, yakni media facebook.Facebook sebagai 
sebuah media dimanfaatkan untuk mendorong motivasi dan dinamisasi 
kegiatan belajar mengajar baik bagi peserta didik maupun bagi 
pendidik.Selain itu, media facebook dimanfaatkan untuk membangkitkan 
kreativitas dan efektivitas pembelajaran. Penggunaan media pengajaran ini  
memungkinkan belajar lebih bermakna dan para peserta didik lebih 
menghayati keseluruhan proses belajar mengajar. Oleh karena itu pula, 
tulisan ini akan memaparkan hal berkaitan dengan: Bagaimanakah 
pemanfaatan media facebook dalam membina karakter bangsa atau dengan 
kata lain bagaimanakah pembudayaan kesantunan berbahasa dalam Media 
Facebook sebagai upaya pembinaan karakter bangsa tersebut? 
 
Tulisan ini diangkat dari sebuah pengalaman penulis di dalam melaksanakan 
pembelajaran pada beberapa mata kuliah yang penulis ampu. Sebagai 
pembanding, penulis mencantumkan pula beberapa contoh komunikasi yang 
digunakan di dalam media facebook yang berguna bagi upaya pembinaan 
karakter bangsa. 
 
Pemanfaatan Media Facebook di dalam Membina Karakter Bangsa 
melalui Pembelajaran 
 
Ada banyak media yang dapat digunakan pendidik di dalam proses 
pembelajaran. Dalam hubungannya dengan pembelajaran, media  diartikan 
sebagai “sarana fisik yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau 
menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa” (Gagne & Reiser dalam 
Modul Sergur dalam Jabatan, 2012). Guru atau pendidik sebagai pengelola 
kegiatan belajar-mengajar sangat mewarnai keberhasilan suatu pembelajaran 
karena guru merupakan ujung tombak, baris terdepan yang berhadapan 
langsung dengan para siswa di kelas. Oleh karena itu, seorang guru perlu dan 
harus memahami serta menguasai berbagai keterampilan yang dapat 
mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan belajar mengajar. 
Salah satu media yang dapat digunakan adalah media komputer. 
 
Komputer merupakan salah satu media yang sangat menarik, sebab dapat 
digunakan  dengan melibatkan berbagai panca indera, baik visual, auditorial, 
maupun audiovisual. Media berbasis komputer dimaksudkan sebagai sebuah 
media yang pembuatan maupun pemanfaatannya menggunakan komputer. Contoh: 
VCD, DVD, internet, web pembelajaran, e-learning. Facebook adalah salah satu 
wahana yang terhubung melalui media internet.Selain facebook, tentu saja berbagai 
formula yang terdapat di dalam komputer tadi dapat dimanfaatkan pendidik 
dan peserta didik di dalam rangka meningkatkan pemahaman dan 
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meningkatkan efektivitas belajar mengajar.Kini, komputer sebagai salah satu 
media teknologi, pemanfaatannya sudah sangat multifungsi. 
 
 
 
Pemanfaatan facebook di dalam pembelajaran dilakukan dengan: 
1. Di awal pertemuan, setelah pendidik menyampaikan deskripsi singkat 

mata kuliah, berbagai tujuan perkuliahan, model pembelajaran, silabus 
atau materi yang akan dibicarakan, evaluasi atau penilaian yang akan 
dilakukan, hal yang harus pula disampaikan adalah media yang akan 
digunakan selama pembelajaran dilaksanakan. Salah satu media yang 
akan dimanfaatkan adalah media facebook. 

2. Pendidik membuat alamat email kelas sesuai mata kuliah yang diampu. 
3. Pendidik membicarakan bersama para peserta didik tentang akun 

facebook yang akan dijadikan wahana komunikasi kegiatan belajar 
mengajar berkaitan dengan mata kuliah yang diampu. 

4. Setelah ditentukan akun facebook group kelas, semua siswa 
menggabungkan diri (berteman) dalam kelompok tersebut. 

5. Setelah para mahasiswa mendapatkan penjelasan tentang segala hal 
berkenaan dengan rencana kegiatan pengkajian mata kuliah untuk satu 
semester ke depan, pendidik menyampaikan permasalahan atau bahan 
diskusi melalui akun facebook kelas untuk dibahas bersama pada minggu 
atau pertemuan selanjutnya.  

6. Bahan diskusi disampaikan pendidik minimal tiga hari sebelum masa 
kuliah melalui dinding facebook 

7. Guna memudahkan proses penilaian terhadap aktivitas para mahasiswa, 
akun facebook yang dibuat hendaknya menggunakan nama yang sama 
sesuai dengan daftar hadir mahasiswa (DHMD). 

8. Para peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya melalui komentar 
dinding atau melalui pesan.  

9. Komentar atau pesan yang disampaikan para peserta didik dibahas dalam 
pertemuan kuliah sesuai jadwal waktu dan jadwal silabus yang telah 
diberikan. 

 
Melalui kegiatan diskusi atau tanya jawab dengan pemanfaatan media 
facebook ini, pendidik dapat mengetahui siapa saja yang sudah berkomentar 
berikut muatan yang disampaikan masing-masing peserta didik. Nilai-nilai 
kreativitas, kemandirian, rasa ingin tahu, disiplin, penanaman kejujuran, 
peduli orang lain, berlatih komunikasi, dan sifat-sifat lain yang ingin 
dikembangkan pada para peserta didik melalui pemanfaatan facebook dalam 
pembelajaran ini. Hal ini pun dilakukan oleh pendidik di dalam kelas dengan 
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tujuan agar para peserta didik lebih fokus pada pokok pembicaraan/materi 
yang didiskusikan. Materi yang dibicarakan sesuai silabus yang sudah 
ditetapkan. Dalam media facebook tersebut, para peserta didik dapat 
langsung merespon atau memberikan pendapat dalam akun alamat group 
yang sudah ditentukan. Seperti group yang terlihat pada gambar di bawah ini. 

 
 

 
Berkembangnya Teknologi Informasi 
 
Hal yang perlu diimbangi oleh para pelaku pendidikan adalah percepatan 
beroleh informasi. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada 
tuntutan diperlukannya kesiapan pada para pelaku pendidikan untk beroleh 
informasi lebih cepat. Dengan kata lain, para pelaku pendidikan berusaha 
untuk menyesuaikan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan perkembangan 
teknologi sehingga peserta didik yang kita bina dapat diarahkan dengan baik 
dan tidak mengalami kegugupan teknologi atau kekurang-update-an 
teknologi. Anak-anak sekarang mengenalnya dengan istilah ‘gaptek’ dan 
‘kudet’. 
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Dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi ini, pendidik dan 
peserta didik lainnya berlomba untuk memberikan masukan yang tidak hanya 
aktual(nyata) tetapi juga aktuil(hangat) sesuai dengan topik yang sedang 
dibicarakan dalam status facebook kelas yang sedang didiskusikan. 
 
Beberapa Contoh Penggunaan Facebook dalam Pembelajaran 
 
Berikut beberapa contoh pemanfaatan facebook di dalam pembelajaran. 
Adapun media yang dapat dimanfaatkan dalam facebook selain status 
dinding, komentar, pesan, juga catatan-catatan yang dapat memuat berbagai 
gagasan, ide, pikiran, ataupun perasaan dari sang pemilik pemilik. Melalui 
media facebook tersebut, para peserta didik dapat saling berkomentar, 
memberikan tanggapan atau respon terhadap pokok pembicaraan group.  
 
Suyitno, Ade dalam tulisannya yang berjudul “Facebook sebagai Media 
Kreatif E-Learning untuk Pembelajaran di Era Global 
(http://edukasi.kompasiana.com/2012) menyebutkan fitur-fitur facebook 
yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu: 
1. Facebook group (digunakan sebagai group kajian keilmuan) 
2. Facebook share (digunakan untuk berbagi materi pada semua teman) 
3. Facebook chat (digunakan untuk diskusi online) 
4. Facebook  note (digunakan untuk memuat tulisan atau catatan-catatan) 
5. Facebook quiz (digunakan untuk latihan materi sebagai evaluasi 

pembelajaran melalui quiz online yang interaktif) 
 

Contoh catatan-catatan yang dikirimkan sebagai bahan diskusi sesuai silabus 
materi yang sudah ditetapkan. 
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Tentu saja, penggunaan komputer sebagai media pembelajaran ini ada 
kelebihan dan ada pula kekurangannya. Pemanfaatan facebook sebagai 
wahana computer dirasakan kelebihannya sebagai berikut: 
1. Menghemat waktu, karena topik yang akan dibahas sudah disiapkan 

sebelumnya dari rumah oleh pendidik dan peserta didik; 
2. Siswa dapat mengendalikan belajarnya sendiri;  
3. Dapat memberikan umpan balik dan penguatan secara otomatis; 
4. Bisa untuk belajar secara individual/mandiri; 
5. Dapat menyesuaikan dengan kecepatan, kesempatan, dan kebutuhan 

siswa; 
6. Mempunyai daya tarik visual, audio, maupun audiovisual terutama pada 

computer multimedia; 
7. Dapat mengelola dan mencatat informasi secara teratur; 
8. Dapat memberi pengalaman belajar yang berbeda-beda; 
9. Konsisten, pembahasan dilakukan sesuai dengan urutan silabus yang 

sudah disampaikan; 
10. Efektif dan efisien; dan  
11. Ketepatan komunikasi. 
 
Selain keuntungan atau kelebihan di atas, pemanfaatan facebook sebagai 
wahana komputer tentu ada juga kekurangan atau kelemahannya, antara lain: 
1. Biaya mahal; 
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2. Kurangnya perangkat lunak yang tersedia di pasaran; 
3. Pemeliharaan mahal dan perlu keahlian; 
4. Ketergantungan pada pasokan listrik; 
5. Perlu keahlian untuk pembuatan program, dan lain-lain (Tim 

Pengembang Sergur dalam Jabatan; Rayon 134 Universitas Pasundan 
Bandung 2012) 

 
Pembudayaan Kesantunan Berbahasa dalam Media Facebooksebagai 
Upaya PembinaanKarakter Bangsa 
 
Apapun materi yang disampaikan oleh pendidik atau materi yang 
didiskusikan oleh para peserta didik, sangat mungkin diterima dan dipahami 
orang lain, jika bahasa yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik itu  
berterima pada pendengar atau pembaca. Berterima dimaknai dapat diterima 
secara bentuk (bahasanya) dan isinya (muatan atau maknanya).Karena itulah, 
bahasa mempunyai peranan yang sangat penting di dalam menyampaikan 
maksud seseorang. 
 
Segala pikiran, gagasan, ide, ataupun perasaan yang ada pada kita, tidak 
mungkin sampai dan diterima orang lain tanpa kita bahasakan. Sebaliknya 
pula, bahasa yang disampaikan adalah warna dari pikiran, gagasan, ide, atau 
perasaan penggunanya.Besarnya peran bahasa dalam kehidupan kita tidak 
bisa kita pungkiri.Bahasa adalah cerminan penmggunanya.Ada banyak 
peribahasa yang menggambarkan kuatnya peran bahasa dalam 
mencerminkan unkapan atau maksud seseorang, seperti “bahasa adalah 
lambang pribadi bangsa; bahasa adalah cermin kepribadian”.Dalam budaya 
Sunda dikenal pula peribahasa “hade ku omong, goreng ku omong (baik oleh 
bahasa, buruk pun oleh bahasa)”. 
 
Peran Bahasa di dalam Membentuk Karakter Seseorang 
 
Bahasa merupakan wujud nyata, realisasi dan ekspresi ideologi, budaya, dan 
situasi suatu komunitas atau bangsa. Segala komponen bahasa yang 
diungkapkan seseorang meliputi aspek tata bahasa (bunyi, morfem, kata, 
frase, klausa, kalimat, paragraf, dan teks) menunjukkan pula makna 
kontekstual situasi berbahasa. Peribahasa menyebutkan ‘di mana bumi 
dipijak di situ langit dijunjung’. Hal ini mengandung arti bahwa betapa besar 
bahasa berperan di dalam menciptakan situasi kehidupan yang komunikatif.  
 
Seperti apa yang disampaikan Hymes yang menyebutkan beberapa faktor 
komunikasi itu terjalin dengan adanya pemahaman seseorang terhadap apa 



9 
 
yang disebutnya dengan SPEAKING, yakni setting, participant, end, action, 
key, instrument, norm dan genre. Pemahaman ini berkaitan erat dengan 
‘bahasa itu cermin pribadi seseorang’. Lebih luas, bahasa menunjukkan 
lambang pribadi bangsa. 
 
Pribadi seseorang atau pribadi bangsa memperlihatkan jati diri atau identitas 
seseorang, sekaligus juga memperlihatkan komunitas tertentu yang hidup 
dalam sebuah bangsa. Jati diri atau identitas suatu komunitas dibentuk oleh 
bahasa yang digunakannya dalam proses interaksi. Proses interaksi yang 
terjadi dalam komunitas tersebut mencerminkan kontekstual sosial yang 
ada.Dengan pernyataan itu pula menunjukkan bahwa bahasa adalah jati diri 
suatu bangsa. 
 
Sebagaimana yang dikatakan Chaer dan Agustina (2004:20) yang 
menyebutkan bahwa “bahasa itu dapat mempengaruhi perilaku manusia”. 
Apabila seorang penutur ingin mengetahui respon penanggap tutur  tentang 
pikiran yang ia sampaikan dalam tuturan bahasa yang digunakan, seorang 
penutur  bisa melihat reaksi penanggap tutur sebagai umpan balik atau 
tanggapan terhadap penutur. Tanggapan tersebut dapat berwujud perilaku 
yang dilakukan penanggap tutur. Karenanya, respon atau tanggapan 
penanggap tutur berperan sebagai sistem pengecek. Melalui sistem pengecek 
tersebut, penutur dapat menyesuaikan diri di dalam menyampaikan pesan 
atau tuturan selanjutnya. 
 
Di dalam kenyataan berkomunikasi, setiap orang memiliki kekhasan sendiri 
dalam berbahasa. Variasi bahasa penutur yang bersipat perseorangan tersebut 
dikenal dengan istilah idiolek. Kekhasan tersebut dapat dilihat dari volume 
suara, pilihan kata, penataan sintaksis, logat, gaya bahasa, dan penggunaan 
unsur-unsur bahasa lainnya. Kekhasan tersebut berkembang di dalam 
masyarakat bahasa. Di dalam penuturannya, masyarakat bahasa ini sangat 
bervariasi. Variasi bahasa di dalam sebuah bahasa atau yang dikenal dengan 
istilah dialek dapat didasarkan pada perbedaan wilayah geografis/tempat, 
dapat juga didasarkan karena faktor-faktor sosial, karena masa/waktu 
penggunaannya, juga dapat didasarkan pada fungsi ragam bahasa tersebut 
(Sumarsono dan Partana, 2002: 26-27). 
 
Bahasa, sebagai Jati Diri Bangsa 

Kenyataan menunjukkan bahwa setiap bangsa memiliki jatidiri 
budayanya yang khas. Kekhasan  budayanya itu antara lain tampil dalam 
bahasa yang digunakannya.Bahasa sebagai salah satu unsur budaya tidak 
dapat dipisahkan dari kehidupan bangsanya. Kramsch (dalam Rahyono, 
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2009:77) menyatakan bahwa dalam kaitan bahasa dengan budaya terdapat 
hubungan antara bahasa dengan kebudayaan pada saat bahasa digunakan 
dalam konteks komunikasi, yakni (1) language experecess cultural reality, 
(2) languge embodies cultural reality, dan (3) language symbolizes cultural 
reality. 
 
Hal tersebut dimaksudkannya bahwa bahasa itu bukanlah sekedar sebuah alat 
komunikasi, tetapi bahasa pun mencerminkan budaya.“Melalui bahasa, 
kebudayaan pemilik bahasa dapat diketahui, karena realitas kultural 
diungkapkan, diwujudkan, serta dilambangkan dengan bahasa”.Hal ini 
sejalan dengan pendapat Sumarsono dan Partana (2002: 20) yang 
menjelaskan bahwa bahasa itu sering dianggap sebagai produk sosial atau 
produk  budaya, bahkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
kebudayaan tersebut.  
 
Sebagai produk sosial atau budaya, bahasa berperan sebagai wadah aspirasi  
sosial, wadah kegiatan dan perilaku masyarakat, serta wadah penyingkapan 
budaya termasuk teknologi yang diciptakan oleh pengguna bahasa itu. 
Karena itu pula, bahasa dianggap sebagai cermin sebuah zaman.Sebagai hasil 
budaya, bahasa itu mengandung nilai-nilai masyarakat penuturnya. 
 
Sebagai cermin sebuah zaman, bahasa yangdigunakan seseorang pun 
merupakan cerminan dari apa yang dipikirkan. Ini mengisyaratkan bahwa 
teramat besar pengaruh pikiran terhadap bahasa yang digunakan.Rahyono 
(2009:78) menyebutnya dengan mengatakan “bahasa merupakan 
representamen kebudayaan”.Sebagai representamen kebudayaan, bahasa 
sebagai alat komunikasi terwujud dalam sistem tanda atau lambang yang 
digunakan.Lambang-lambang yang digunakan tentu telah disepakati bersama 
oleh pihak-pihak yang berkomunikasi. Alwasilah (1993:70) menyatakan 
bahwa “sistem tanda atau lambang tersebut mempunyai nilai dan acuan yang 
sama bagi yang berperan serta dalam berkomunikasi”. 
 
Langsung atau tidak langsung, komunikasi yang terjalin di antara pemakai 
bahasa tersebut menunjukkan budaya masing-masing pemakainya. Alwasilah 
(1993: 70) menyatakannya dengan menyebutkan bahwa “Bahasa sebagai 
sistem simbol untuk berkomunikasi  akan benar-banar berfungsi apabila 
pikiran, gagasan, konsep yang diacu atau diungkapkan lewat kesatuan dan 
hubungan yang bervariasi dari sistem simbol tersebut dimiliki bersama oleh 
penutur dan penanggap tutur”. 
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Komunikasi yang terjalin di antara para pemakai bahasa tersebut 
mengisyaratkan pula tentang sedang berlangsungnya saling hubungan 
individu dalam transfer pikiran dan budaya masing-masing.Wujud bahasa 
yang digunakan oleh seseorang merupakan tanda-tanda atau lambang 
pengenal dari pemakainya.Tidaklah salah jika kita katakan bahwa bahasa itu 
adalah lambang pribadi bangsa.Bahwa bahasa itu adalah lambang 
kepribadian seseorang. 
 
Pembudayaan Kesantunan Berbahasa 
Pembudayaan dimaknai sebagai sebuah proses membiasakan sesuatu. 
Membuat sebuah kegiatan berlangsung terus, tidak hanya dilakukan untuk 
sesaat. Dengan kata lain kegiatan tersebut dilakukan berulang. Kebiasaan 
yang ada bisa jadi terwujud karena proses panjang seseorang dalam berlatih 
diri agar bisa atau untuk bisa melalui pembiasaan.  
 
Dalam kaitannya dengan kesantuanan berbahasa, seperti yang dikemukakan 
di atas bahwa bahasa itu adalah representamen kebudayaan. Sebagai 
representamen kebudayaan, bahasa berwujud dalam bentuk ungkapan-
ungkapan atau proposisi-proposisi yang digunakan seseorang. Hal ini seperti 
yang dikatakan Rahyono (2009:  30-31) yang menjelaskan 
 Rangkaian kata-kata bermakna yang dirumuskan menjadi proposisi 

merupakan representamen kebudayaan yang mengandung ilmu 
pengetahuan.Upaya menghadirkan kembali ungkapan-ungkapan 
kebudayaan merupakan upaya untuk memunculkan kembali memori 
atau ingatan pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kata-kata 
yang membentuk proposisi itu. Proposisi yang berupa ungkapan-
ungkapan budaya perlu dikaji secara mendalam agar ide, gagasan, 
atau pesan yang disampaikan oleh para penciptanya melalui 
ungkapan tersebut dapat ditemukan. 

 
Dalam kaitannya dengan kesantunan berbahasa, ungkapan-ungkapan atau 
proposisi yang digunakan tentu harus dipikirkan, dipilih yang sesuai dengan 
konteksnya agar bahasa yang digunakan tersebut berkaidah santun dengan 
penggunaaan bahasa yang  baik dan benar. Adapun yang dimaksud dengan 
kesantunan dalam KBBI cetakan ketiga (1990: 783) diambil dari kata santun 
yang bermakna halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya).  Pendapat 
lain dinyatakan oleh Sariyan dalam http://kembarabahasa.blogspot.com/2012 
yang menjelaskan bahwa “kesantunan bahasa secara umum merujuk pada 
penggunaan bahasa yang  baik, sopan, beradab, memancarkan pribadi mulia 
dan menunjukkan penghormatan kepada pihak yang menjadi teman bicara” 
(2012, 1).  
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Dengan merujuk pada beberapa pendapat ahli, Chaer (2010: 10) 
menyebutkan bahwa ada tiga kaidah yang harus dipatuhi agara bahasa yang 
digunakan terdengar santun, yaitu kaidah 1) formalitas (formality), 2) 
ketidaktegasan (hesitancy), dan 3) kesamaan/kesekawanan (equality or 
camaraderie). Dalam Rahardi (2005: 70) ketiga kaidah tersebut disebut 
sebagai skala kesantunan Robin Lakoff. Kaidah formalitas adalah kaidah 
yang digunakan agara tuturan yang kita gunakan tidak memaksa atau tidak 
terkesan angkuh (aloof). Kaidah ketidaktegasan artinya kaidah yang 
digunakan oleh para petutur untuk membuat pilihan-pilihan dalam bertutur 
sehingga lawan tutur atau lawan  bicara dapat menentukan pilihan (option). 
Sementara yang dimaksud dengan kaidah kesamaan/kesekawanan adalah 
kaidah pertututuran yang mencerminkan keramahan/persahabatan. 
Karenanya, lawan tutur harus dianggap sebagai sahabat. 
 
Searah dengan hal itu, Black (2011: 155) menyebutkan bahwa terdapat 
beberapa aturan (maxim) dalam prinsip kesopanan, yaitu aturan kerendahan 
hati (modesty), aturan menjaga perasaan (tact), aturan memberikan 
persetujuan (approbation), aturan simpati (sympathy), aturan kemurahhatian 
(generosity), dan aturan kesepakatan (agreement). Pendapat-pendapat di atas, 
menunjukkan bahwa di dalam berkomunikasi, kesantunan berbahasa 
digunakan agar lawan tutur merasa nyaman di dalam pembicaraan, sehingga 
tercapai tujuan komunikasi sesuai konteksnya. Bahasa yang santun bahasa 
yang digunakan dengan baik dan benar. 
 
Bahasa, seperti halnya budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
manusia.Karenanya, banyak yang menganggap bahwa bahasa itu diwariskan 
secara genetis. Pada saat manusia berkomunikasi, ada banyak hal yang ia 
pelajari dalam proses komunikasi tersebut. Apalagi, apabila seseorang  
berkomuniaksi dengan orang yang berbeda budaya, maka orang tersebut 
akan selalu berusaha untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaanya. Ini 
menunjukkan bahwa budaya itu dipelajari.Karenanya pula bahasa sebagai 
wujud budaya perlu dipelajari, dilatih, dan dibiasakan. 
 
Di dalam pemakaian bahasa tersebut, sejalan dengan yang disampaikan 
Hymes di atas, bahwa bahasa sebagai alat komunikasi dipengaruhi oleh 
faktor sosial dan faktor situasional (Nababan dalam Yulianti; 
http://eprints.undip.ac.id). Faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian 
bahasa tersebut, yaitu status sosial, jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, 
tingkat ekonomi, dan sebagainya. Sementara, faktor situasional yang 
mempengruhi, meliputi siapa yang berbicara, dengan  bahasa apa, kepada 
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siapa, kapan, di mana, mengenai hal apa, dalam situasi yang  bagaimana, 
jalur apa yang digunakan, ragam bahasa apa yang dipakai, dan apa tujuan 
pembicara.  
 
Adanya berbagai hal yang mempengaruhi bahasa sebagai alat komunikasi 
tersebut berdampak pada wujud variasi bahasa. Chaer dan Agustina  (2004: 
62-72) membedakan variasi bahasa berdasarkan penutur, berdasarkan 
pemakaian, berdasarkan keformalan, dan berdasarkan sarana. Ada berbagai 
istilah dalam variasi bahasa berdasarkan penuturnya ini, seperti ada istilah 
idiolek (variasi bahasa yang bersifat perseorangan), dialek (variasi bahasa 
dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada satu 
tempat, wilayah, atau area tertentu), kronolek (variasi bahasa yang digunakan 
oleh kelompok sosial pada masa tertentu), dan sosiolek (variasi bahasa yang 
betkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya).  
 
Dari segi pemakaiannya atau fungsinya, variasi bahasa itu disebut fungsiolek 
(Nababan dalam Chaer, 2004: 68) ragam atau register. Variasi ini didasarkan 
pada bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan, dan sarana 
penggunaan. Dari segi keformalannya, variasi bahasa meliputi gaya atau 
ragam beku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab.Dari 
segi sarana atau jalur yang digunakan, adanya ragam lisan dan ragam tulis. 
 
Semua ragam tersebut, sebagaimana halnya sifat bahasa sebagai sebuah 
budaya, maka di dalam penggunaannya diperlukan pembudayaan melalui 
belajar dan berlatih berbahasa dengan santun. Pembudayaan kesantuan 
berbahasa dimaknai dengan pembiasaan menggunakan bahasa dengan  baik 
dan benar, sopan dan santun, beradab sesuai dengan konteks yang digunakan.  
Sariyan (2012:1) menyebutkan bahwa “kesantunan berkaitan dengan sifat 
kehalusan budi bahasa atau budi pekerti dan kesopanan”. Pada bagian lain, ia 
menyebutkan bahwa kesantunan berbahasa itu diukur dengan kepatuhan 
pengguna bahasa pada aturan bahasa yang digunakan.  
 
Mengutip pendapat Asmah Haji Omar, Sariyan (2012:3) menyebutkan 
bahwa aturan bahasa yang dimaksud meliputi peraturan linguistik, peraturan 
sosiolinguistik, dan peraturan pragmatik.Peraturan linguistik berkenaan 
dengan peraturan penggunaan bahasa yang menitikberatkan masalah 
ketepatan bentuk bahasa. Peraturan sosiolinguistik berkaitan dengan 
penggunaan bahasa yang menitikberatkan hubungan sosial antara pembicara 
dan pendengar atau antara penulis dan pembaca. Sementara yang dimaksud 
dengan peraturan pragmatikadalah  peraturan yang menekankan pada 



14 
 
penggunaan bahasa sesuai dengan tujuan komunikasi. Peraturan ini berkaitan 
dengan penggunaan bahasa yang sopan dan berkesan. 
 
Kesantunan berbahasa menurut Brown dan Levinson (dalam Hasibuan, 
2005:90-91; dalam Chaer, 2010: 11) adalah upaya sadar seseorang dalam 
menjaga keperluan muka orang lain.Istilah muka dimaknai sebagai citra diri 
seseorang di dalam masyarakat. Berkenaan dengan aspek muka itu, 
dikatakannya ada muka positif, ada juga muka negatif. 
 
Muka positif merujuk pada kebutuhan seseorang  untuk diterima dan disukai 
orang lain dalam kehidupan sosial. Muka positif ini disikapi dengan 
pendekatan kesantunan positif. Artinya, kesantunan yang berorientasi pada 
usaha untuk menjaga dan menyelamatkan muka positif orang lain. Dalam 
praktik bahasa, kesantunan positif dilakukan dengan siasat bertutur yang 
menggambarkan adanya rasa solidaritas dengan pendengarnya.Karena ada 
rasa solidaritas tersebut, tuturan sering ditandai dengan munculnya 
penggunaan tuturan informal, seperti digunakannya bahasa dialek atau 
bahasa slang. 
 
 
Sementara muka negatif, yaitu hak seseorang untuk dapat bertindak secara 
independen dan tidak beroleh paksaan dari orang lain. Muka negatif disikapi 
dengan pendekatan kesantunan negatif, yaitu kesantunan yang merujuk pada 
tuturan yang berorientasi pada usaha untuk menjaga atau menyelamatkan 
muka negatif orang lain. Kesantunan negatif ini sering terjadi pada penutur 
yang belum akrab dalam interaksi sosial di lingkungan masyarakat.Pada 
kesantunan negatif, seseorang menggunakan siasat bertutur yang 
menekankan adanya rasa hormat dan saling menghargai. 
 
Pikiran, Bahasa, Perbuatan, dan Kebiasaan 
 
Betapa besar pengaruh pikiran terhadap bahasa yang digunakan, dan 
pengaruh bahasa terhadap perilaku yang ada. Seperti yang dikatakan di muka 
bahwa ada pernyataan tidaklah salah jika kita harus berhati-hati dengan apa 
yang kita pikirkan, karena pikiran akan mendorong perkataan. Begitu pula 
kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan, karena perkataan sering 
berbuah perbuatan. Begitupun dengan yang kita perbuat, haruslah kita 
berhati-hati, karena perbuatan yang sering dilakukan tentu akan menjadi 
kebiasaan. Jika kebiasaan itu melekat pada seseorang, maka tentu akan 
terbungkus menjadi sebuah karakter. Karakter bisa terbentuk oleh kebiasaan 
berbahasa yang digunakan.Bahasa yang digunakan bisa bervariasi, karena 
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bahasa merupakan ilmu dan seni.Sebagai sebuah ilmu dan seni, penggunaan 
bahasa dapat dilatih dan dikaji dari segi kesantunan berbahasa.Menggunakan 
bahasa dengan santun berarti menggunakan bahasa dengan baik dan benar. 
 
Pembinaan Karakter 
Karakter dalam KBBI cetakan ketiga (1990: 389) diartikan “sifat-sifat 
kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 
yang lain; berkarakter bermakna mempunyai kepribadian”. Istilah lain yang  
bermakna sama seperti yang disebutkan dalam KBBI adalah kata ‘moral’. 
“Moral diartikan sebagai ajaran tentang  baik buruk yang diterima umum 
mengenai perbuatan, sikap, kewajiban,dsb.; akhlak, budi pekerti; bermoral 
berarti mempunyai pertimbangan baik buruk; berakhlak baik”. Berdasarkan 
hal itu, pembinaan karakter bermakna juga pembinaan moral. 
 
Pembinaan karakter yang dipupuk dalam pembelajaran melalui pemanfaatan 
media facebook ini antara lain melatih para peserta didik untuk disiplin 
(dilatih untuk memahami materi sesuai silabus, dan memberikan tanggapan, 
baik pernyataan, maupun pertanyaaan). Dengan itu pula, para peserta didik 
dilatih untuk berani dalam menyampaikan pendapat dengan tetap 
menghargai pendapat orang lain. Memupuk rasa ingin tahu, dan kejujuran 
yang tinggi. Pesereta pun dilatih untuk berkreasi dan peduli terhadap yang 
lain dengan tetap menjaga dan memanfaatkan kesantunan berbahasa di dalam 
berkomunikasi dengan sesama.  
 
Selain membina karakter melalui kaidah kesantunan berbahasa dalam media 
facebook, pembinaan karakater juga dipupuk melalui materi-materi atau 
muatan-muatan yang dihadirkan di dalam media facebook tersebut. Ada 
muatan-muatan yang secara substantif dapat dikomentari, dan ada pula 
muatan atau materi yang tidak perlu dikomentari.  
 
Simpulan 

Bahasa sebagai salah satu sarana pembinaan jati diri bangsa tentu saja 
perlu diperhatikan, dirawat, dan dikelola dengan baik melalui pembinaan dan 
pengembangan fungsinya.Tidak hanya menuntut pemerintah di dalam 
mengelolanya, tetapi juga pada semua kalangan, pengguna bahasa. 
Keseimbangan pembinaan bahasa melalui aspek kebahasaan dan pembinaan 
sastra melalui aspek kesastraan.Keduanya merupakan media dalam 
membangun karakter bangsa, yang sekaligus membangun jatidiri 
bangsa.Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berperan 
penting di dalam pembinaan bahasa.Peran langsung guru di dalam 
pembelajaran sangat mewarnai hasil pembelajaran. Dalam praktiknya, 
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bahasa tidak terlepas dari budaya.Sebagai jatidiri bangsa, b ahasa tidak  dapat 
dipisahkan dari budaya yang ada. Oleh karena itu, seseorang atau sebuah 
komunitas (masyarakat atau suatu bangsa) sejatinya menunjukkan hakikat 
budayanya. Begitu juga sebaliknya, budaya suatu bangsa akan tampak di 
dalam perilaku lahiriah manusia dan masyarakatnya. Maka bahasa yang 
digunakan oleh sebuah masyarakat dalam suatu bangsa menjadi cermin 
budayanya.Karenaya, pembudayaan kesantunan berbahasa memegang peran 
penting di dalam membina peserta didik yang berbudaya dan berkarakter. 

 
Penutup 

Melalui pembudayaan kesantunan  berbahasa, diharapkan kesantunan 
bahasa yang ada mampu melahirkan para pemakai bahasa yang berbudaya 
dan berkarakter. Darinya diharapkan terlahir generasi yang tidak hanya maju, 
mandiri, dan modern, tetapi juga insan-insan yang berbudaya santun. Untuk 
itu pula, bahasa Indonesia yang kita gunakan diharapkan dapat menjadi 
bahasa komunikasi yang efektif dan praktis di tengah-tengah peradaban 
global yang semakin hari semakin terasa kedinamisannya. Dengan kata lain, 
diharapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mampu dan tetap 
menjadikan jatidiri bangsa Indonesia yang beradab dan berbudaya. 
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Kesadaran berbahasa adalah sikap positif seseorang baik se-
cara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertang-
gung jawab sehingga menimbulkan rasa memiliki suatu ba-
hasa dan berkemauan untuk ikut membina dan mengem-
bangkan bahasa itu.

Kesadaran

Kesadaran berasal dari kata “sadar” yang menurut kamus be-
sar bahasa Indonesia (KBBI), berarti "insaf", "merasa", 
"tahu" dan "mengerti". 

Sedangkan “kesadaran” diartikan sebagai "keinsyafan" atau 
"keadaan mengerti" dan "merupakan hal yang dirasakan 
atau dialami seseorang". 

Secara umum kesadaran merupakan suatu keinsyafan dalam 
diri manusia dan menjadi dasar untuk merefleksikan sesu-
atu.
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Berbahasa

Berbahasa bukan sekedar menyusun kata-kata. Berbahasa 
adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi. 
Penuturnya harus memiliki sikap bahasa yang positif. 
Garvin dan Mathiot (1968) merumuskan tiga ciri sikap ba-
hasa yaitu:

1. Kesetiaan Bahasa (Language Loyalty) yang mendorong 
masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya 
dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa 
lain.

2. Kebanggaan Bahasa (Language Pride) yang mendorong 
orang mengembangkan bahasanya dan menggunakan-
nya sebagai lambang identitas dan kesatuan 
masyarakat.

3. Kesadaran adanya norma atau kaidah bahasa (Awareness 
Of The Norm) yang mendorong orang menggunakan ba-
hasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor 
yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan 
yaitu kegiatan menggunakan bahasa (language use).

Kesetiaan dan kebanggaan kita  pada bahasa Indonesia sa-
ngat tergantung pada kesadaran adanya norma bahasa yang 
pada gilirannya menentukan kemampuan kita untuk mewu-
judkan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

"Apa dan bagaimana wujud bahasa Indonesia yang baik dan 
benar itu?" Pertanyaan itu kerap muncul ketika kita berbi-
cara bahasa Indonesia di masyarakat.

Sikap Negatif
Sikap negatif terhadap 
bahasa terjadi jika kita 
tidak lagi mempunyai rasa 
bangga terhadap bahasa 
kita sendiri yaitu bahasa 
Indonesia.



Bahasa yang Baik

Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma 
kemasyarakatan yang berlaku. Dalam situasi santai dan akrab kita menggunakan bahasa In-
donesia yang santai dan akrab tanpa perlu terlalu terikat pada kaidah-kaidah bahasa. Da-
lam situasi resmi dan formal, seperti dalam kuliah, rapat, seminar, sidang, atau pidato kene-
garaan sangatlah penting untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang resmi dan for-
mal dengan memperhatikan norma bahasa.

Bahasa yang Benar

Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kai-
dah yang berlaku yang mengatur pemakaian bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa 
Indonesia meliputi kaidah ejaan, pembentukan kata, penyusunan kalimat, penyusunan 
paragraf, dan penataan penalaran serta mengurangi sedapat mungkin pema-kaian lafal 
daerah, seperti lafal bahasa Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan Banjar dalam bahasa Indonesia 
pada situasi resmi dan formal.

Kesadaran Berbahasa Indonesia

Sebagai bahasa pemersatu dan bahasa negara, kedudukan bahasa Indonesia seharusnya seja-
jar dengan bendera, maupun lambang garuda dan lagu kebangsaan seperti tercantum pada 
Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta 
lagu kebangsaan. Undang-undang tersebut merupakan amanat dari Pasal 36 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus merupakan realisasi 
dari tekad para pemuda Indonesia sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda, tanggal 
28 Oktober 1928, yakni menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun demikian, 
aturan di atas masih sulit dilaksanakan mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat 
akan bahasa negara tersebut
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Sejak jaman sebelum kemerdekaan, berbagai kegiatan yang 
berkaitan dengan bahasa persatuan Indonesia telah dilaku-
kan. Mulai dari perubahan ejaan, pengembangan peristila-
han, penyusunan kamus besar bahasa Indonesia, hingga pe-
rumusan tata bahasa agar dicapai suatu bahasa yang standar 
yang dapat menjadi patokan seluruh jajaran masyarakat. Pe-
nelitian bahasa dan seminar serta kampanye penggunaaan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar lewat pers, media 
televisi dan sekolah-sekolah terus dilakukan.

Semua pihak, setiap bidang dan setiap profesi bahu mem-
bahu memelihara bahasa Indonesia. Simak saja lagu anak-
anak ‘Naik Delman’ yang diciptakan pak Kasur sebelum 
pembukaan Ganefo tahun 1962.

Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota.  
Naik delman istimewa kududuk di muka  
Duduk di samping pak kusir yang sedang bekerja 
Mengendali kuda supaya baik jalannya 
Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk 
Tuk tik tak tik tuk tik tak  … suara sepatu kuda.
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Bagi generasi yang lahir di tahun 50-an hingga 70-an, lagu 
ciptaan pak Kasur di atas adalah lagu yang sangat kental 
dengan masa kanak-kanak. Hingga kini, dimana sebagian be-
sar sudah memasuki masa pensiun, lagu itu tidak pernah lun-
tur dari ingatan. Perhatikanlah struktur dan tata bahasa 
serta kosa kata yang digunaan dalam syair lagu tersebut. 
Tanpa disadari sejak kecil generasi ini sudah diajarkan bagai-
mana berbahasa Indonesia yang baik dan benar lewat lagu.

Di dalam pidato peringatan kemerdekaan Republik Indone-
sia di Istana Negara pada tahun 1972 almarhum Presiden 
Soeharto bahkan dengan tegas menyatakan bahwa pemben-
tukan bahasa Indonesia adalah tanggung jawab nasional 
karena bahasa yang baik berkaitan erat dengan pembangu-
nan bangsa. Himbauan ini diulang setiap tahun di dalam 
setiap pidato peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 
di Istana Negara. 

Pemerintahan di era Suharto sangat gencar mengampa-
nyekan penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik dan be-
nar. Media masa seperti televisi, radio, majalah dan koran di-
wajibkan menjadi acuan masyarakat dalam berbahasa. Ge-
dung - gedung dan perkantoran di Jakarta yang masih me-
makai nama yang berbau asing mendapat surat edaran keras 
dari pemerintah DKI Jaya agar segera membuang istilah 
yang tidak Indonesia itu. Dulu, seminggu sekali ada acara 
Pembinaan Bahasa Indonesia di televisi.

Kita semua menyadari bahwa sebagai simbol jati diri 
bangsa, bahasa Indonesia harus terus dikembangkan agar 
tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi 
yang mo-dern dalam berbagai bidang kehidupan. 

Nama-nama Gedung
Dulu, gedung - gedung dan 
perkantoran di Jakarta 
yang masih memakai nama 
yang berbau asing 
mendapat surat edaran 
keras dari pemerintah DKI 
Jaya agar segera 
membuang istilah yang 
tidak Indonesia itu. 



Penggunaan Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari 
kini semakin menurun. Terselipnya kata-kata bahasa Inggris 
di dalam percakapan bahasa Indonesia di kalangan anak-
anak kini bisa kita dengar dimana-mana. Orang tua pun kini 
merasa bangga jika anak-anak mereka sudah mulai menyelip-
kan kata-kata bahasa Inggris di dalam percakapannya sejak 
dini.

Kalau kita menonton acara wawancara resmi, dialog atau 
perdebatan politik dan ekonomi di televisi jarang sekali kita 
temukan satu wawancara atau dialog dimana baik yang mela-
kukan wawancara maupun yang diwawancarai mengguna-
kan seratus persen bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
Mereka tampak kewalahan untuk berkomunikasi dalam ba-
hasa Indonesia sepenuhnya. Selalu saja ada kata-kata, 
istilah-istilah, dan ungkapan-ungkapan asing yang diselip-
kan di sela-sela bahasa Indonesia. 

Demikian juga jika kita membaca laporan wawancara di ko-
ran atau majalah. Selalu ada kata-kata yang ditulis miring da-
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lam kutipan wawancara yang menunjukkan bahwa kata yang diucapkan tersebut meru-
pakan ungkapan asing.

Banyak pengamat mengatakan kondisi bahasa Indonesia sudah mencapai titik nadir. Kema-
juan teknologi kini menyuguhkan kita dengan pilihan sarana komunikasi yang semakin ber-
agam dan semakin canggih seperti internet, facebook, twitter, chatting, email, sms, dan se-
bagainya. Bahasa yang digunakan pun menjadi sangat beragam dan mengalami kemajuan 
varian yang sangat pesat bergantung pada penggunanya, kebutuhannya dan tujuannya. 

Bermunculannya ragam-ragam bahasa baru, seperti bahasa SMS dan Alay di media elek-
tronik dan jejaring media sosial dianggap sebagai biang kerok yang secara perlahan 
menghancurkan kaidah bahasa Indonesia. 

Saat ini sudah semakin sulit ditemukan generasi muda bangsa Indonesia yang bangga dan 
mencintai bahasa Indonesia yang memiliki kemampuan berbahasa, menulis, dan berbicara  
dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Di antara mata pelajaran yang diujikan, nilai hasil Ujian Nasional mata pelajaran Bahasa In-
donesia menempati peringkat terendah dibandingkan mata pelajaran lainnya. Berdasar ha-
sil UN tahun 2012 ada 25 % siswa jurusan Bahasa yang tidak lulus mata pelajaran Bahasa In-
donesia. Pada jurusan IPA ada sekitar 12 % dan jurusan IPS ada sekitar 19% yang tidak lu-
lus mata pelajaran Bahasa Indonesia. (Republika, 24/5/2013)

Apa Yang Terjadi?

Apakah ini gejala ketidak perdulian bangsa kita pada bahasa Indonesia? Apakah ini gejala 
mundurnya sistem pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah? 

Dunia abad 21 ini sebetulnya hanya menggunakan tiga landasan dalam berkomunikasi: ba-
hasa Inggris, bahasa teknologi komunikasi & informasi (ICT) dan bahasa analisa yang ra-
sional dan sistematis.

Seperti halnya dengan bahasa-bahasa lain di dunia, bahasa Indonesia juga sangat gencar 
didesak oleh bahasa Inggris. Banyak sekali istilah yang belum disamakan atau dipadankan. 
Kurikulum pendidikan tidak bergerak secepat kemajuan teknologi. Akibatnya, di dalam 
dunia komunikasi yang serba cepat ini, ketika mereka diharuskan berkomunikasi - baik da-
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lam bentuk lisan maupun tulisan - dalam konteks bahasa Indonesia, mereka sering tidak 
ada waktu untuk berpikir karena tidak memiliki perbendaharaan bahasa Indonesia yang cu-
kup. Akhirnya keluarlah bahasa yang campur aduk.

ICT (Information Communication Technology) atau Teknologi Komunikasi dan Informasi ti-
dak bisa dipungkiri didominasi oleh apa yang terjadi di negara-negara barat terutama di 
Silicon Va#ey di Amerika Serikat yang nota bene berbahasa Inggris juga. Mulai dari perang-
kat keras, perangkat lunak, aplikasi hingga ke sistem. &

Hampir semua bidang atau disiplin ilmu kini menuntut metode analisa yang rasional, run-
tut dan sistematis. Cara berpikir analitis juga ikut terpengaruh di mana pengaruh ICT  me-
maksa kita untuk berpikir lebih cepat.

Tuntutan berpikir cepat ini bertentangan dengan budaya Indonesia di mana seringkali kita 
masih diam atau tersenyum sebagai pernyataan sikap kita. Sikap diam dan senyum ini jelas 
tidak tertangkap oleh ICT (Information Communication Technology) yang semuanya harus 
serba eksplisit. Hal-hal semacam inilah yang membuat Dewan Bahasa di setiap nega-ra ke-
walahan.

Wilayah Indonesia bagian barat terutama Jakarta adalah wilayah yang paling p;arah terkena 
dampak dari tiga gelombang pasang di atas. Jika kita bergerak ke arah ke timur, maka ba-
hasa Indonesia penduduk di wilayah Indonesia timur seperti Maluku, Papua justru masih 
lebih baik dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah barat. Bahasa 
Indonesia mereka secara murni diperoleh dari buku teks dan merupakan bahasa formal 
yang digunakan sehari-hari.

Para generasi muda sebaiknya menyadari pentingnya menguasai bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. Apalagi kalau mereka ingin menjadi tokoh-tokoh politik. Ketidakmampu-
an mereka berbahasa Indonesia akan menimbulkan kesenjangan mental dan jarak dengan 
rakyat Indonesia. Karena bahasa Indonesia orang-orang Jakarta sudah melangkah terlalu 
jauh.
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Rakyat Indonesia saat ini memerlukan panduan dan tuntu-
nan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan be-
nar secara konsisten dan terpadu dari pemerintah Indonesia 
dan Badan Bahasa yang berada di bawah naungan Kemente-
rian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

Telah banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Ba-
hasa maupun berbagai lembaga Balai Bahasa untuk me-
masyarakatkan Bahasa Indonesia, diantaranya penerbitan 
buku-buku, pembenahan kurikulum, penyuluhan, lomba pi-
dato, seminar maupun lomba penulisan cerpen dan esai. 
Apakah ini cukup? Tidak ada data yang mengukur secara 
pasti seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang 
kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

Untuk meminimalkan tiga gelombang pasang ini terhadap 
bahasa Indonesia harus ada kegiatan yang secara terus 
menerus dilakukan melalui kelompok-kelompok besar 
seperti birokrasi, militer, partai politik, dunia pendidikan/
akademik, dunia hiburan dan kelompok generasi muda yang 
kini ada di garis depan pembangunan bangsa. 
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ICT (Information Communication Technology) bisa dimanfaat-
kan tidak hanya untuk saling bertukar informasi tapi juga 
untuk meningkatkan kesadaran berbahasa.

Makalah ini hanya akan menyentuh bagaimana kita memini-
malkan terjangan tiga gelombang landasan komunikasi me-
lalui dunia hiburan dan kelompok generasi muda.

Dunia Hiburan

Dunia hiburan memiliki peran yang cukup besar dalam 
membentuk opini masyarakat. Program-program televisi da-
pat menjadi saluran yang efektif untuk mendidik 
masyarakat dalam kemasan yang menghibur. Tokoh-tokoh 
dunia hiburan sendiri adalah figur-figur contoh yang dapat 
menimbulkan inspirasi yang positif bagi masyarakat.

Kita semua tentu masih ingat ketika kosa kata ‘sesuatu’ 
tiba-tiba menjadi populer hanya karena penyanyi Syahrini 
menyebut kata itu dalam wawancaranya. Akhir-akhir ini 
video Vicky Hendrianto mewabah di ranah media sosial 
hanya karena hasil wanwancaranya penuh dengan istilah 
dan kata-kata yang tidak dimengerti. 

Bayangkan jika kita bisa memiliki Duta Bahasa Indonesia 
dari kalangan dunia hiburan, mungkin pekerjaan Badan Pen-
gembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi sedikit lebih ri-
ngan, masyarakat lebih terhibur dan kampanye kesadaran 
bahasa bisa tercapai.

Dunia hiburan generasi muda Indonesia lainnya adalah jejar-
ing media sosial.

 

Kicauan Twitter
Jakarta memiliki 
persentase kicauan tweeter 
yang luar biasa sebesar 
2,4% dari total 10,5 Miliar 
kicauan secara global. Lima 
belas kicauan dari 
Indonesia terkirim ke 
Twitter setiap detiknya.



Jejaring media sosial dapat menjadi saluran yang efektif bah-
kan mungkin satu-satunya cara untuk menandingi berkem-
bangnya keragaman bahasa Indonesia yang tidak sesuai den-
gan kaidah sekaligus sarana mendidik generasi muda agar 
memiliki sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia.

97% dari 240 juta orang Indonesia menggunakan media so-
sial. Mereka tidak lagi membaca koran atau mendengarkan 
radio. Menjelajah situs pun kurang digemari. Media sosial 
sudah menjadi sarana komunikasi  utama tempat  mereka 
mendulang dan berbagi berbagai informasi terkini. Orang 
Indonesia lebih suka berkomunikasi di Facebook dan berki-
cau di Twitter. Dengan jumlah pengguna Twitter di Indone-
sia sebanyak 29 Juta orang, Indonesia menduduki peringkat 
kelima pengguna terbanyak setelah Amerika, Brazil, Jepang 
dan Inggris.

Berteman, bersosialisasi, berkomunikasi, berdiskusi, bergun-
jing, bermain game dan berkelompok di dunia maya sudah 
menjadi bagian integral kehidupan generasi milenial. Tidak 
heran jika Indonesia menduduki posisi ke4 sebagai negara 
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pengguna facebook terbesar di dunia, per bulan Januari 2013 telah menembus angka 50 
juta. Dengan pengguna Internet diperkirakan mencapai 61 juta, artinya 80% di antaranya 
memiliki akun Facebook.

Hasil penelitian Brand24 menunjukkan bahwa Jakarta memiliki persentase kicauan 
tweeter sebesar 2,4% dari total 10,5 Miliar kicauan secara global. 15 kicauan dari Indonesia 
terkirim ke Twitter setiap detiknya. 53% dari kicauan tersebut adalah kicauan yang diterus-
kan kepada pengguna lainnya (retweet). Itu sebabnya topik-topik Indonesia seringkali men-
jadi berita utama di ranah topik yang tren di Twitter.  

Jadi, jika kita ingin mengikut sertakan, mengajak, berbagi informasi dan berkomunikasi 
dengan generasi muda Indonesia kita harus mampu berkomunikasi lewat media sosial.  

160 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun dan semuanya memiliki minimal satu 
telepon genggam. Sudah lebih dari 60 juta telepon genggam terjual di tahun 2013 ini dan 

akan terus meningkat. 114% tingkat 
penetrasinya disebabkan karena 
mereka mengganti telepon genggam 
ke model yang lebih baru dan kekua-
tan pengaruh media sosial. Terinte-
grasinya hampir setiap saluran media 
sosial ke dalam telepon cerdas (smart-
phone) membuat hampir setiap orang 
menjadi semakin cepat, terbuka, ber-
ani dan bebas dalam mengemukakan 
pendapat dan berkomunikasi. 87% 
dari seluruh kicauan dikirim melalui 
telepon genggam.
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Mengapa Media Sosial?

Media sosial sudah menjadi perangkat komunikasi yang am-
puh dan jitu untuk memasyarakatkan suatu informasi, mem-
bentuk hubungan sosial dan berkomunikasi dengn publik 
secara sekaligus.

Target dan Sasaran

Target kita yang utama adalah generasi muda yang suatu 
hari akan menjadi pemimpin - pemimpin bangsa agar 
mereka memiliki sikap yang positif terhadap kesadaran ber-
bahasa Indonesia.

Memilih Platform Media Sosial 

Saluran media sosial yang mana yang harus kita pilih? Be-
gitu banyak jumlah saluran sosial media sosial yang ada saat 
ini. Perlukah kita menggunakan semuanya?  

14

Strategi 
Media Sosial

6



15

Sumber: Social Media Landscape in Indonesia 

Pada dasarnya setiap saluran media sosial itu saling ber-
hubungan. Untuk memilih saluran yang cocok kita harus 
memilih saluran media sosial yang paling banyak digunakan 
oleh masyarakat yang sesuai dengan target sasaran dan tu-
juan memasyarakatkan kesadaran berbahasa Indonesia yang 
baik dan benar.

Sebagai pengguna Facebook nomor 4 terbesar dan peng-
guna Twitter paling aktif di dunia, kedua saluran tersebut cu-
kup efektif untuk dijadikan jalur komunikasi utama di Indo-
nesia. Setiap saluran media sosial memiliki kelompok komu-
nitas sendiri-sendiri. 

Dengan mengaitkan keduanya kita dapat berkomunikasi 
dengan dan menjaring kedua jenis komunitas tersebut seka-
ligus. Apalagi jika kita juga menggunakan saluran media so-
sial lainnya yang juga cukup populer di Indonesia seperti 
Youtube dan Wikipedia.

Pengguna Facebook
Berdsarkan hasil penelitian 
Social Media Landscape in 
Indonesia pada bulan 
Deember 2012, 97% 
penduduk Indonesia usia 13 
- 34 tahun menggunakan 
Facebook.



Konten

Informasi apa yang dapat kita sebarkan? Bagaimana kita mengemasnya? Bagaimana kita 
menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lewat media sosial? 

Strategi konten sangat menentukan keberhasilan kita menerapkan strategi media sosial: 

1. Singkat, Jelas dan Padat

Jangan menulis terlalu panjang karena rentang konsentrasi generasi milenial hanyalah be-
berapa detik dan ruang di Twitter hanya mampu mengakomodasi maksimum 140 karak-
ter. 

2. Informasi yang Mendidik

Publik menyukai jenis informasi yang mendidik dan relevan dengan situasi dan kondisi 
saat itu.

3. Cerita

Publik juga menyukai cerita cerita seperti sejarah Sumpah Pemuda dan sejarah perkem-
bangan bahasa Indonesia tanpa harus membaca berlembar-lembar buku sejarah atau hala-
man situs.

4.Mengusik Emosi Kebanggaan Nasional

Awalilah dengan jenis informasi yang sangat relevan dengan situasi dan kondisi saat itu 
untuk menimbulkan rasa kebersamaan dan keterkaitan emosi tanpa mengurangi unsur 
pendidikan. 

Informasi yang mengena dan mampu membangkitkan rasa nasionalisme atau kecintaan 
pada bahasa Indonesia umumnya mengusik emosi dan dengan sendirinya akan disebar 
oleh anggota komunitas maya tersebut.

5. Kata Kunci dan Hashtag

Penggunaan kata kunci dengan hashtag # akan membawa kata kunci itu ke dunia hash-
tag dan dilihat oleh seluruh pengguna Twitter, Instagram dan Google+ di seluruh dunia 
termasuk orang-orang yang belum atau tidak mengikuti kicauan Twitter kita. Batasi 
penggunaan hashtag 1-3 kata saja per kicauan.
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6.Menulis dengan Sepenuh Hati

Jangan sekedar berbagi dan menulis. Menulislah dengan sepenuh hati karena pembaca 
dapat merasakan itikad si penulis. Walaupun topik tulisan Anda tidak baru, tulislah den-
gan ciri kas gaya Anda karena pembaca tidak suka membaca sesuatu yang sekedar 
disalin-rekat dari sumber lain. 

7. Tulisan Kutipan

Jika Anda mengutip tulisan orang lain, sebutkanlah sumbernya. Selain pembaca akan 
menghargai dan menghormati sikap Anda, mereka juga merasa Anda baik hati dengan 
selalu berbagi informasi.

8. Berkomunikasi

Dengarkan dan perhatikan reaksi yang timbul. Berapa orang yang  menyukai tulisan 
kita, berapa orang yang memberikan komentar. Mulailah berkomunikasi dengan mem-
berikan timbal balik yang mendidik. Jangan terpancing emosi jika timbul reaksi yang ti-
dak berkenan. Dinamika pembicaraan di dunia maya harus dimoderasi dengan kedewa-
saan dan kebesaran hati tanpa melenceng dari tujuan kita untuk memberikan informasi 
yang baik dan benar.

Kadang topik yang menarik seringkali tidak perlu dimoderasi karena setiap anggota 
komunitas maya terpancing untuk saling memberikan pendapat, komentar dan berbagi 
informasi. Dinamika komunikasi yang hidup pada gilirannya membuat mereka saling 
mengenal dan membentuk komunitas yang kukuh.

9.Mendengar Publik

Menyimak keinginan/kemauan publik adalah salah satu syarat utama untuk menciptakan 
komunikasi, percakapan dan hubungan yang akrab dengan pembaca. Selanjutnya, loyali-
tas, rasa ketergantungan dan keberhasilan penyebaran informasi akan terjadi dengan sen-
dirinya. 

Perhatikan apa yang dianggap penting oleh pembaca dan ikuti arah ketertarikan mereka 
dengan menulis hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Sudahi sebuah topik jika 
topik tersebut tidak menarik lagi, tidak lagi mendapat banyak tanggapan dari pembaca 
atau bahkan menimbulkan keresahan.
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10.Melibatkan Publik

Masyarakat pembaca sangat senang dilibatkan dan berinteraksi jika mereka sudah 
menyukai saluran media sosial Anda. Buatlah tulisan-tulisan yang menggugah seperti me-
lempar pertanyaan, menanyakan pendapat atau bahkan menyelenggarakan kontes kecil 
dan lain-lain.

11.Tautan

Tampilkan juga tautan ke situs-situs yang bermanfaat untuk mereka yang tertarik ingin 
mengetahui informasi yang lebih detil dan rinci. Cara ini membuat And tidak terlalu 
bekerja keras dalam mencari konten. Memberikan tautan juga dapat menjadi salah satu 
sarana yang efektif untuk mempromosikan situs Anda.

12.Gambar

Gambar berbicara lebih kuat dari sekedar kata-kata. Ilustrasi yang menarik yang mene-
mani tulisan Anda dapat membuat tulisan Anda lebih mudah diingat.

13.Rutinitas dan Kesinambungan

Menulislah setiap hari pada waktu-waktu yang sama karena jika keterikatan emosi di 
jaluran media sosial sudah terbentuk, tulisan atau informasi Anda selalu ditunggu. 
Hubungan emosi di jaringan media sosial itu seperti hubungan kita dengan pacar, kita ha-
rus memeliharanya terus dari waktu ke waktu. 

14.Daur Ulang

Jangan segan-segn mendaur ulang informasi karena masyarakat itu pelupa. Sajikanlah 
dengan format yang berbeda yang relevan dengan situasi dan kondisi yang menjadi tren 
saat itu.
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Di awal abad ke20 para pejuang kemerdekaan Indonesia su-
dah menyadari pentingnya kebutuhan satu bahasa nasional 
yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia jika ne-
gera ini ingin merdeka dari penjajahan Belanda. Dengan 
Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 1928, sekelom-
pok pemuda tersebut bersumpah satu tumpah darah, satu 
bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia.

Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan 
pada tanggal 17 Agustus 1945, Bahasa Indonesia pun resmi 
menjadi bahasa nasional dalam arti yang sesungguhnya. 
Teks proklamasi kemerdekaan adalah dokumen resmi pe-
merintah pertama yang ditulis dalam bahasa Indonesia.

Dalam proses perkembangannya bahasa Indonesia berkem-
bang menjadi tombak kekuatan yang menyatukan bangsa In-
donesia. Sebuah proses yang menakjubkan dan dikagumi 
oleh banyak ahli bahasa di seluruh dunia. Bayangkan, rakyat 
suatu negara kepulauan yang terdiri dari berpuluh puluh 
suku dengan bahasanya yang berbeda beda berhasil digiring 
untuk menerima satu bahasa di luar bahasa daerah mereka 
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sebagai bahasa persatuan bangsa, bahasa nasional. Tanpa konflik dan tanpa perdebatan. Ba-
hasa Indonesia adalah bahasa yang mampu menjembatani jurang komunikasi antar suku 
yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Sarana utama yang mewujudkan dan me-
melihara Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bahasa yang dipilih menjadi bahasa nasional, ba-
hasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang lahir karena suatu keputusan dan perenca-
naan. 

Bahasa Indonesia adalah anugerah Tuhan yang pantang kita sia-siakan. Bahasa persatuan 
yang dirumuskan dengan teliti lewat perjuangan darah, keringat, dan nyawa delapan puluh 
satu tahun yang lalu adalah sebuah keajaiban yang mampu menyatukan bangsa tanpa kekua-
tan politik dan militer yang tidak mampu dilakukan oleh negara mana pun. 

Kesadaran berbahasa Indonesia amatlah penting agar tidak mengancam eksistensi Bahasa 
Indonesia itu sendiri. Karena bahasa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia.

Bahasa Indonesia pernah menjadi elemen terpenting dalam mempersatukan negara kepu-
lauan Indonesia; kini persatuan Indonesia akan menjadi sangat penting dalam menentukan 
masa depan bahasa Indonesia”.

Layakkah jika sosok-sosok yang duduk di pemerintahan tidak mampu berbahasa Indone-
sia? Relakah kita jika kedudukan bahasa Indonesia tergeser oleh bahasa asing seperti yang 
terjadi di negara tetangga? Haruskah kita menunggu sampai UNESCO memasukkan ba-
hasa Indonesia ke dalam daftar bahasa yang diancam kepunahan? Pantaskah kita tersing-
gung jika suatu hari negara tetangga kita mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa na-
sional mereka jika kita sendiri tidak memeliharanya?

Kekuatan dan kemauan politik dari pemerintah sangat penting dalam menentukan ke 
mana bahasa Indonesia akan dibawa. Namun sebagai anggota masyarakat yang mencintai 
bahasa Indonesia, pemeliharaan bahasa Indonesia juga menjadi kewajiban kita semua. Se-
mua pihak, setiap bidang dan setiap profesi harus bahu membahu meningkatkan kesadaran 
berbahasa Indonesia. 

Mari kita kembalikan lagi semangat Sumpah Pemuda di antara kita sebelum anak cucu kita 
berkata dengan lafal dan aksen asing,”Maaf, saya tidak bicara bahasa Indonesia … “.

20



Subtema: 7 
Optimalisasi Rekayasa Bahasa: 

Menuju Media Massa yang Logis dan Santun 
Miftahul Khairah A.1 

 
Abstrak 

Makalah ini bertumpu pada realitas penggunaan bahasa media 
pascareformasi yang kurang memerhatikan aspek kelogisan dan kesantunan. 
Padahal media massa merupakan lahan subur untuk menumbuhkembangkan 
bahasa Indonesia. Hampir setiap hari masyarakat disuguhi oleh penggunaan 
ungkapan-ungkapan yang tidak logis dan destruktif, baik melalui media cetak 
maupun eletronik.  Jika ungkapan-ungkapan destruktif itu disajikan berulang-
ulang, berpotensi mengarahkan masyarakat untuk berbahasa dan bersikap 
seperti itu. Makalah ini menyajikan upaya pengoptimalan rekayasa bahasa di 
media massa sebagai alat untuk menggambarkan realitas dunia fakta apa 
adanya, tanpa destruktif, distorsi, dan pembohongan publik. Agar rekayasa 
bahasa berjalan secara optimal, dibutuhkan kerjasama semua pihak: Badan 
Bahasa, pejabat negara, aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, 
wartawan, Dewan Pers, lembaga sekolah, perguruan tinggi, pendidik, dan 
masyarakat.  

 
Kata Kunci: Rekayasa Bahasa, Bahasa Media Massa 

A. Pendahuluan  
Perubahan sosial selama masa reformasi telah mengubah wajah teks 

media massa di Indonesia, baik media elektronik maupun media cetak. 
Semakin menguatnya nilai-nilai  transparansi dan demokrasi  di Indonesia 
menyebabkan media massa leluasa  mengungkapkan segala hal untuk 
mengkritisi fenomena sosial, tanpa ada intervensi dan tekanan dari penguasa. 
Keberadaan media massa di era reformasi lebih terbuka dan bebas.  

Era keterbukaan dan kebebasaan ini berimplikasi pada penggunaan 
bahasa Indonesia di media massa yang cenderung provokatif, penuh hujatan, 
vulgarisme, sarkasme, destruktif, dan pembongkaran aib. Ali Masri (dalam 
Kasmansyah, 2011:731) menyebutkan bahwa  bahasa Indonesia yang 
digunakan dalam media massa cenderung lebih banyak menggunakan kata 
atau bentuk bahasa pengasaran (disfemisme) yang merupakan kebalikan 
bentuk eufemisme (penghalusan).  

Situasi penggunaan bahasa yang demikian juga terlihat dari hasil 
penelitian Artini (2006). Menurut  Artini (2006) simbol-simbol  dan bahasa 
yang digunakan dalam pemberitaan di media massa telah melanggar prinsip 
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kesantunan berbahasa. Pelanggaran ini ditunjukkan oleh penggunaan diksi 
yang vulgar dan kasar, terutama saat media merepresentasikan sosok 
perempuan. Senada dengan itu, Moeliono (2009) menyebutkan bahwa ciri 
yang paling menonjol di era reformasi ialah kebebasan berpendapat dan 
berbuat yang kadang-kadang tanpa rambu.  Pengaturan dan penertiban 
selama Orde Baru tentang pemakaian bahasa di tempat umum, yang dilandasi 
berbagai peraturan daerah dan putusan pejabat negara, di era reformasi 
ditafsirkan sebagai tindakan pemaksaan. Pemakaian ragam adab dan ragam 
dasar mulai dicampurkan. Batas-batas ranah ragam bahasa menjadi kabur.  

Penggunaan bahasa di media massa sering dianggap sebagai pemicu 
dan pencetus munculnya konflik dan gesekan sosial. Penggunaan diksi yang 
kurang tepat, vulgar, kasar, destruktif, sering dijumpai di media massa. Inilah 
yang berpotensi menyinggung dan merugikan pihak lain. Kondisi ini tentu 
memprihatinkan karena media massa mempunyai pengaruh besar dalam 
membina dan mendidik masyarakat. Media massa senantiasa bersentuhan 
dengan berbagai lapisan masyarakat dan acapkali bahasa yang digunakan 
oleh media dijadikan model oleh para pembacanya.  

Kebebasan pers seringkali dijadikan dalih untuk berbahasa mana 
suka. Padahal, konteks kebebasan pers kurang tepat apabila hanya  dimaknai 
dari sudut pandang normatif sebagai hak dari media untuk berpendapat dan 
berbahasa sebebas-bebebasnya. Bagaimanapun, pers lahir dan hadir di 
masyarakat sehingga pers dibatasi oleh kaidah acuan nilai kultural bersama 
dalam kehidupan publik. Nilai kultural ini mencakup kesepakatan dan 
penghayatan rasional tentang apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan 
dalam interaksi sosial.  

Selain itu, jika dimaknai dari sudut pandang filsafat, kebebasan pers 
harus diletakkan dalam tiga tataran: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 
Secara ontologi, muatan berita harus didasari oleh fakta. Secara epistemologi, 
muatan berita harus didasari oleh kebenaran metodik yang akurat dan valid. 
Secara aksiologi, muatan berita harus dilandasi oleh nilai sosial kultural.  
Dengan demikian, kebebasan pers harus ditempatkan di dalam kerangka logis 
dan etis karena bahasa media massa adalah bahasa yang tercipta dari realitas 
sosial yang tidak bebas nilai. Artinya, bahasa media harus memerhatikan 
aspek logika dan etika.  

Namun, fakta menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan oleh 
media massa kurang memerhatikan aspek tersebut. Akibatnya, konflik dan 
gesekan sosial sulit dihindari. Berbagai kebijakan  telah dilakukan untuk 
meminimalisasi terjadinya penggunaan bahasa yang “chaos”. Hanya saja, 
upaya tersebut belum dapat terlaksana secara optimal. Tulisan ini 
menawarkan gagasan bagaimana mengoptimalkan rekayasa bahasa menuju 
media massa yang logis dan santun. Rekayasa bahasa (language engineering) 
yang dimaksud dalam tulisan ini adalah penerapan rancangan dalam 
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konstruksi bahasa yang dikembangkan sesuai  dengan tujuan tertentu, bukan 
rekayasa yang bermakna rencana jahat atau persekongkolan. Data  
ketidaklogisan dan ketidaksantunan bahasa dalam tulisan ini dikumpulkan 
secara acak dari judul berita yang dimuat di Harian Kompas, Seputar 
Indonesia (Sindo), serta Rakyat Merdeka,  mulai 10 Juli-17 Juli 2013.   

B. Media Cetak: Realitas Ketidaklogisan dan Ketidaksantunan 
Berbahasa  

Media cetak menyampaikan informasi kepada pembaca dengan laras 
bahasa khas yang disebut laras bahasa jurnalistik (Wimmer dan Dominick, 
1994). Berdasarkan pendapat berbagai pihak, baik praktisi pers maupun ahli 
bahasa, diketahui bahwa laras jurnalistik memiliki karakteristik tertentu. 
Seperti dikemukakan Hadi (1998), di samping masih terikat pada prinsip 
bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa pers memiliki karakteristik 
yang berpegang pada prinsip singkat, padat, lugas, dan menarik. Sementara 
itu, Sugono (1998) mengemukakan ciri laras jurnalistik, khususnya dalam 
struktur sintaksis, sebagai adanya bentuk partisipial, adanya penggantian 
konjungtor bahwa dengan tanda koma, adanya frasa nominal penyulihan, dan 
verba transitif tanpa objek, serta penggunaan konjungtor sedangkan dan 
sehingga di awal kalimat. Selanjutnya, Purnomo (2011:708) menyebutkan 
bahwa laras jurnalistik ditandai oleh adanya pemadatan atau penyederhanaan 
struktur sintaksis. Penyederhanaan itu bisa berupa penghilangan konjungtor 
tertentu atau butir leksikal tertentu. Ciri lainnya adalah penggunaan bahasa 
daerah dan bahasa asing tertentu di tengah-tengah kalimat bahasa Indonesia. 

Bahasa media massa memang memiliki karakteristik, tetapi bukan 
berarti boleh melanggar kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. Bagaimanapun, insan pers harus mampu  mengungkapkan fakta 
dengan pilihan kata dan susunan kalimat yang tepat agar informasi itu dapat 
dimengerti dan diterima  dengan baik oleh pembaca, tidak menimbulkan 
ketaksaan tafsir dan kesalahan persepsi. Ketepatan pilihan kata dan kalimat 
sangat berperan dalam menentukan komunikatif tidaknya suatu pesan yang 
akan disampaikan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus tepat, 
akurat, dan jelas dengan memerhatikan makna denotasi dan konotasinya. 

Menurut  Vance (2011:781), akhir-akhir ini media massa sering 
mendapat kritikan baik karena isi berita maupun karena bahasa yang 
digunakan. Media massa sering dikatakan tidak mendidik, juga dikatakan 
sebagai pencetus dan pemicu perpecahan karena berita-berita yang 
diturunkannya. Individu dengan individu, individu dengan institusi, institusi 
dengan institusi saling tuntut atau saling mengajukan somasi setelah 
mendengar  atau membaca pemberitaan media massa.  
 Salah satu pemicu perpecahan tersebut adalah penggunaan bahasa 
yang mengabaikan aspek logika dan etika. Biasanya, penggunaan bahasa 
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yang destruktif dan vulgar terkait dengan kehebohan kasus sosial politik yang 
terjadi saat itu. Akan tetapi, penelusuran terhadap tiga surat kabar nasional  
(Harian Kompas, Harian Sindo, dan Harian Rakyat Merdeka)  pada  10 -17 
Juli 2013 menunjukkan adanya penggunaan bahasa yang  tidak logis dan 
tidak santun.  Padahal, tidak ada kejadian khusus terkait dengan kondisi 
sosial politik pada saat itu. Apalagi, saat itu bertepatan dengan bulan 
ramadan, waktu bagi  masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim 
untuk  berlomba berbuat kebajikan. Dengan demikian, bisa jadi pengabaian 
aspek kelogisan dan kesantunan berbahasa menjadi suatu hal yang wajar dan 
lumrah dilakukan oleh media cetak. Berikut ini adalah beberapa contoh 
penggunaan bahasa yang mengabaikan aspek kelogisan dan kesantunan 
berbahasa.  

1. Pengabaian Aspek Kelogisan 
Pernyataan-pernyataan yang dimuat di media massa harus disusun 

atas dasar logis agar tidak terjadi pembohongan dan pembodohan publik. 
Masalah logis atau tidaknya suatu pernyataan dikaji oleh filsafat analitik 
bahasa. Filsafat analitik bahasa meletakkan bahasa dalam posisi logik, yakni 
struktur bahasa harus menggambarkan struktur realitas dunia. Rusell 
menyebutnya dengan istilah isomorfi (kemiripan), Wittgenstein menyebutnya 
theory picture dan language game, serta Ayer menyebutnya analisis empiris. 
Meski menggunakan istilah berbeda, tetapi pada dasarnya mereka bersepakat 
bahwa bahasa hendaknya dibangun atas dasar refleksi logis dari nalar yang 
dapat diverifikasi secara empiris (Wittgenstein, 1963; Wittgenstein, 1988; 
Khairah, 2008). Oleh karena itu, logis atau tidaknya suatu pernyataan dapat 
diukur dari tiga hal berikut ini (Khairah, 2012).  
- Suatu pernyataan  dianggap bermakna dan benar  jika menggambarkan 

fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, ukuran untuk menentukan 
apakah suatu pernyataan itu benar dan bermakna bergantung pada 
kesesuainnya dengan kenyataan. Pernyataan atau pun pemikiran haruslah 
didasari oleh kenyataan. Meskipun suatu pernyataan itu logis, jika tidak 
didasari oleh fakta, maka pernyataan tersebut dianggap tidak benar. Inti 
makna dari kalimat adalah “kondisi kebenarannya”. Artinya, sifatnya 
menjadi benar jika situasi tertentu di dunia diperoleh dan tidak benar  jika 
situasinya tidak diperoleh.  Oleh karena itu, kalimat seperti ‘Hera menjadi 
dosen’ akan menjadi benar hanya jika Hera benar-benar menjadi dosen. 

- Suatu pernyataan dianggap bermakna dan benar jika disertai dengan 
alasan-alasan logis dan tepat.  Hal ini berarti bahwa kebermaknaan dan 
kebenaran dalam suatu tuturan merupakan suatu rangkaian yang disusun 
secara logis.  

- Kebermaknaan dan kebenaran dalam suatu pernyataan bergantung pada 
konteks dan tata aturan permainan. Setiap konteks kehidupan manusia 
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menggunakan bahasa tertentu dengan  aturan mainnya sendiri-sendiri.  
Sebagaimana layaknya permainan, maka terdapat seperangkat aturan 
yang harus dipatuhi yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan 
permainan tersebut. 

Bentuk tidak logis yang terdapat di dalam judul Harian Kompas, 
Sindo, dan Rakyat Merdeka diidentifikasi sebagai berikut.  

a. Judul Tidak Menggambarkan Fakta  
Pernyataan judul di media cetak kadang-kadang tidak 

menggambarkan fakta isi berita.  Judul dibahasakan secara bombastis, tetapi 
tidak didukung oleh fakta isi berita. Berikut ini  beberapa contohnya. 

(1) Sejumlah Wilayah Batam Tergenang (Kompas, 10 Juli 2013) 
Pernyataan  ini tidak didukung oleh data yang mamadai. Kata 

sejumlah pada pernyataan tersebut mengacu pada entitas yang jamak. Akan 
tetapi, isi berita hanya menyebutkan satu daerah yang tergenang banjir, yaitu 
genangan air terjadi di kawasan Batu Aji.  

(2) Ribuan Benda Sejarah Indonesia di Luar Negeri (Kompas, 10 Juli 
2011) 

Secara keseluruhan isi berita tidak menyebutkan kuantitas ribuan, 
tetapi hanya sejumlah.  Ini menujukkan bahwa judul dan isi tidak selaras.  

(3) Jenderal Djoko Susilo Beli Keris Rp 8 Miliar (Rakyat Merdeka, 
17 Juli 2013) 

Kata keris pada judul di atas bermakna sebuah. Artinya, bisa 
dimaknai bahwa satu keris berharga 8 miliar. Akan tetapi, maksud isi berita 
bukan satu keris berharga 8 miliar, tetapi 200 keris. Penciptaan judul yang 
demikian berpotensi provokasi. 

b. Judul Berita Bersifat Simpulan yang Melompat (Jumping 
Conclusion)  
Dengan dalih “lebih menggigit” dan “lebih hidup”, judul sering 

dikemas dalam bahasa hiperbolis. Pernyataan di dalam judul juga kadang 
tidak dibangun dari premis yang ada di dalam isi berita. Akibatnya, sulit 
untuk dibedakan apakah pernyataan di dalam judul itu disimpulkan dari fakta 
atau sekadar opini wartawan. Yang jelas, penelusuran terhadap judul di 
media cetak menunjukkan adanya penyimpulan yang kurang tepat.  

(4) Dikecam, laporan Ahmad Yani dan Sarifuddin Sudding (Kompas, 
10 Juli 2013) 

Secara eksplisit, isi berita tidak menyebutkan adanya kecaman. 
(5) Fahri Ancam Ungkap Peran Sudi Silalahi (Sindo, 11 Juli 2013) 

Secara eksplisit, isi berita tidak menyebutkan adanya ancaman. 
(6) KPU Jatim Ditekan (Kompas, 13 Juli 2013) 

Secara eksplisit, isi berita tidak menyebutkan adanya tekanan. 



6 
 

(7) Pemerintah Desak  RUU ASN Disahkan (Sindo, 15 Juli 2013) 
Secara eksplisit, isi berita tidak menyebutkan adanya desakan. 

(8) DPR dituding Setengah Hati Dukung OJK (Rakyat Merdeka, 15 
Juli 2013) 

Secara eksplisit, isi berita tidak menyebutkan adanya tudingan. 
(9) Prabowo Posisikan Diri di atas Jokowi (Kompas, 17 Juli 2013)  

Secara eksplisit, Prabowo tidak menyebutkan bahwa posisinya 
berada di atas Jokowi. 

c. Ketidakjelasan Struktur  
Ketidakjelasan struktur berimplikasi pada ketidaklogisan suatu 

pernyataan. Berikut ini beberapa contoh judul berita yang strukturnya tidak 
jelas.  

(10) Konflik Wajar, Jangan Ditunggangi (Kompas, 10 Juli 2013) 
Pernyataan ini mengandung ketidaklogisan karena ketidakjelasan 

struktur. Struktur ini berpotensi menciptakan asumsi publik, yaitu larangan 
untuk menunggangi konflik yang wajar. Hal ini bisa berarti, pembolehan 
untuk menunggangi konflik yang tidak wajar.  

(11) Jaga Kekhusyukan dan Perbedaan (Kompas, 10 Juli 2013) 
Pernyataan ini merupakan judul dari sebuah berita tentang himbauan 

Yusuf Kalla, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, untuk menjaga 
kekhusyukan ibadah selama bulan Ramadan serta menghargai perbedaan 
penentuan awal puasa antara pemerintah dan ormas tertentu. Akan tetapi, 
Judul itu tidak mengajak publik untuk menghargai perbedaan penentuan awal 
puasa, tetapi justru meminta publik untuk selalu melanggengkan perbedaan 
itu. Logikanya, sulit untuk mencapai kesepakatan penentuan awal puasa 
akibat adanya asumsi untuk selalu menjaga perbedaan itu.        

(12) Sedikitnya 28 Orang Tewas (Kompas, 12 Juli 2013) 
Secara logika, pernyataan ini menganggap bahwa yang tewas hanya 

sedikit.   
(13) Larangan Menerima Parcel Perlu Sanksi (Rakyat Merdeka, 15 

Juli 2013) 
Pernyataan ini mengandung makna bahwa siapapun yang melarang 

menerima parcel akan mendapat sanksi. Hal ini berarti ada pembolehan 
menerima parcel. Padahal berita berisi sanksi yang akan diterima oleh pejabat 
penerima parcel.   

d. Ketiadaan Konjungsi 
Dalam struktur majemuk bertingkat, klausa bawahan selalu dilekati 

oleh konjungsi. Penggunaan koma dilakukan apabila klausa bawahan 
mendahului klausa utama. Dalam media cetak, klausa utama dan klausa 
bawahan tidak dapat dibedakan secara jelas karena ketiadaan konjungsi. 
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Biasanya, konjugsi tidak digunakan dengan alasan penghematan ruang. Akan 
tetapi, ketiadaan konjungsi kadang berpotensi menghadirkan ketidaklogisan 
makna karena pada dasarnya konjungsi hadir untuk menunjukkan relasi 
makna antarklausa. Contohnya sebagai berikut.  

(14) Pemerintah panik, harga meroket (Sindo, 11 Juli 2013) 
(15) Gawangnya Dijebol 7 Gol, Mega Dapat Piala (Rakyat 

Merdeka, 15 Juli 2013) 
(16) Jokowi Absen, Bos Club Duduk Berdampingan (Rakyat 

Merdeka, 16 Juli 2013)  
(17) Umumkan daftar pemilih, KPU pusat terhambat internet 

(Rakyat Merdeka, 11 Juli 2013) 

e. Penggunaan Imbuhan yang Tidak Tepat 
Kerancuan makna suatu judul juga dapat disebabkan oleh adanya 

penggunaan imbuhan yang tidak tepat. Berikut ini adalah contohnya.  
(18) Sekolah Master Tergusur Apartemen (Sindo, 16 Juli 2013)  
(19) KPU Tak Bisa Menolak Keputusan Bawaslu (Rakyat 

Merdeka, 11 Juli 2013) 
(20) Bawaslu Anulir Keputusan KPU Dapil PAN dan HANURA 

pulih 100% (Rakyat Merdeka, 11 Juli 2013) 
Awalan ter pada kata tergusur bermakna perbuatan yang tak 

disengaja. Artinya, penggusuran Sekolah Master oleh pihak apartemen 
dilakukan secara tidak sengaja. Makna ini menjadi rancu karena tidak 
mungin suatu penggusuran dilakukan secara tidak sengaja. Oleh karena itu, 
kata tergusur tidak tepat jika disematkan pada pernyataan (18). Yang tepat 
adalah digusur.  

Kata keputusan dan putusan sering digunakan untuk memaknai hasil 
dari memutuskan sesuatu. Padahal makna kedua kata ini berbeda. Keputusan 
bermakna perihal yang berhubungan dengan putusan, sedangkan putusan 
bermakna hasil memutuskan. Oleh karena itu, penggunaan keputusan pada 
pernyataan (19) dan (20) kurang tepat. Yang tepat adalah putusan.  

2. Pengabaian Aspek Kesantunan 
Selain mengabaikan aspek kelogisan, media massa juga sering 

mengabaikan aspek kesantunan dalam menyajikan berita. Ada beberapa teori 
kesantunan berbahasa, diantaranya adalah Teori Relevansi. Dalam konteks 
media, McQuail (1987:130 dalam Arlini, 2006) melihat teori ini sama 
pentingnya dengan kebenaran faktual dan berhubungan erat dengan proses 
seleksi data dan fakta di media massa, bukan hanya dengan bentuk penyajian 
informasi. Menurut Siregar (2003:56-57) jika ditinjau dari perpektif teori 
relevansi, media massa perlu memperlakukan fakta secara lebih luas, tidak 
sekadar mengandalkan peristiwa momentum. Fakta-fakta yang relevan bagi 
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pembaca, tidak hanya kebenaran faktual, tetapi lebih luas lagi yakni 
sumbangan pada pembentukan harkat manusiawi dalam kerangka peradaban. 
Adapun menurut Pranowo (2011:16), penanda pemakaian bahasa yang tidak 
santun dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) penutur menyatakan kritik 
secara langsung atau (menohok mitra tutur) dengan kata-kata kasar, (2) 
penutur didorong rasa emosi ketika bertutur, (3) penutur protektif terhadap 
pendapatnya, (4) penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur dalam 
bertutur, (5) penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap 
mitra tutur.  Berikut ini merupakan bentuk aktual ketidaksantunan bahasa di 
Harian Kompas, Sindo, dan Rakyat Merdeka.  

a. Diksi Berkonotasi Negatif 
Ketidaksantunan berbahasa ditunjukkan oleh penggunaan diksi yang 

berkonotasi negatif. Dengan dalih “lebih menggigit” dan “lebih hidup”, 
media cetak sering memilih kata-kata yang  berkonotasi negatif, misalnya 
kata-kata yang identik dengan dunia binatang, identik dengan barang, 
bernuansa kekerasan, bernuansa emosi, bernuansa perendahan martabat,  dan 
vulgar.  

1) Identik dengan Dunia Binatang 
Berikut ini beberapa contoh penggunaan diksi  yang  identik dengan 

dunia binatang.  
(21) KPK sudah mengendus tindak pidana (Sindo, 11 Juli 2013) 
(22) Mereka Yang Bertarung di Pilkada Kota Tangerang (Sindo, 15 

Juli 2013). 
(23) Dari Pejabat Rendah Setingkat Lalat Hingga Paling Berkuasa 

Berkelas Harimau (Rakyat Merdeka, 11 Juli 2013) 
(24) Bisa Jadi Itu Proyek Gagal dan Harga Semakin Liar (Rakyat 

Merdeka, 11 Juli 2013) 
(25) Petinggi Banteng Tak Nyangka Emir Ditahan (Rakyat Merdeka, 

12 Juli 2013)  
(26) Alex-Herman Siap Bertarung (Kompas, 13 Juli 2013) harusnya 

bersaing secara sehat 
(27) Siswa dan Guru Jadi Tumbal Penerapan Kurikulum (Rakyat 

Merdeka, 15 Juli 2013) 
(28) Khofifah Merasa Dicurangi dan Dijegal (Kompas, 16 Agustus 

2013)  
(29) Ngaku Tak Ingin Jegal Capres dan Cawapres (Rakyat Merdeka, 

17 Juli 2013) kekerasan 
Kata mengendus, yang bertarung, lalat, harimau, liar, banteng, 

bertarung, tumbal, dijegal  merupakan kata-kata yang lebih tepat digunakan 
untuk dunia binatang.   

2) Identik dengan Barang 
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Selain diidentikkan dengan binatang, ketidaksantunan berbahasa juga 
ditunjukkan oleh adanya penggunaan kata yang lebih cocok digunakan untuk 
barang dari pada manusia. 

(30) Tak Puas, PAN seret Bawaslu ke DKPP (Rakyat Merdeka, 12 
Juli 2013)  

(31) Pengemis Marak Berkeliaran, Sikat Gembong Sindikatnya 
(Rakyat Merdeka, 15 Juli 2013) 

(32) Caleg PAN seret Bawaslu ke DKPP (Rakyat Merdeka, 17 Juli 
2013)  

Kata seret dan sikat lebih cocok diatributkan untuk barang dari pada 
manusia. 

3) Bernuansa Kekerasan 
Berikut ini beberapa contoh judul yang mengandung kata bernuansa 

kekerasan.  
(33) Posisi Menteri Amir Syamsuddin Dikepung Istri-Istri Pejabat 

Daerah (Rakyat Merdeka, 15 Juli 2013) 
(34) Tanjung Gusta rusuh (Kompas, 12 Juli 2013) 
(35) Perang Caleg di Jakarta (Rakyat Merdeka, 12 Juli 2013) 
(36) KPK Bidik Bupati Bogor (Kompas, 11 Juli 2013) 
(37) Timnya Digebuk Singha, Mayes Tetap Kalem (Rakyat 

Merdeka, 15 Juli 2013) Kekerasan 
(38) Amuk Massa di Arena Tinju (Sindo,16 Juli 2013) Kekerasan  
(39) Kerusuhan Massa di Arena Tinju GOR Kota Lama Nabire 

(Sindo, 16 Juli 2013)  
(40) Mesir Membara, 7 tewas  (Sindo, 17 Juli 2013)  
(41) Kejuaraan Tinju Rusuh, 18 Orang Tewas (Kompas, 15 Juli 

2013) 
(42) Penjara Penuh Sesak, Napi Berontak (Sindo, 15 Juli 2013) 
(43) Pilkada Pongi Wou Tong, Kecewa Massa Unjuk Rasa dan 

Rusak Tiga Kendaraan (Kompas, 17 Juli 2013) 
Kata dikepung, rusuh, perang, digebuk, amuk, kerusuhan, membara, 

bom, bidik, berontak, dan rusak pada konteks judul di atas bernuansa 
kekerasan. Penggunaan kata-kata ini berpotensi memunculkan konflik.  

4) Bernuansa Perendahan Martabat 
Ketidaksantunan berbahasa di media cetak tampak pula dari  adanya 

pemilihan diksi bernuansa perendahan martabat sebagai berikut.  
(44) Jusuf Kalla Bekas Wapres (Rakyat Merdeka, 11 Juli 2013) 
(45) Mahfud MD Bekas Ketua MK (Rakyat Merdeka, 12 Juli 2013)  
(46) Eks Ketua Pengadilan Tinggi Jabar Dibela (Rakyat Merdeka, 

11 Juli 2013)  
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(47) Nasib Baswedan Seperti Cak Nur, Terhempas Karena kurang 
Gizi (Rakyat Merdeka, 12 Juli 2013).  

Diksi yang dipilih oleh media cetak untuk menggambarkan sosok 
pejabat publik dan tokoh masyarakat  pada judul di atas bernuansa 
perendahan martabat. 

5) Bernuansa Emosi 
Berikut ini beberapa contoh judul yang mengandung kata bernuansa 

emosi. 
(48) Siti berang dan membantah  ucapan Ratna (Kompas, 11 Juli 

2013) 
(49) Perpecahan Makin Tajam (Kompas, 11 Juli 2013)  
(50) Presiden SBY bukan saja dikritik tetapi juga diejek di jejaring 

sosial (Kompas, 10 Juli 2013)  
(51) Asosiasi Logistik Tantang Chatib Usut Importir Bawel 

(Rakyat Merdeka, 11 Juli 2013) 
(52) Dirjen Dikti paling Ngotot agar Publikasi Intarnasional 

Dijadikan Dasar Penilaian Sebuah PT (Kompas, 16 Juli 2013) 

6) Bernuansa Vulgar 

Ketidaksantunan berbahasa di media cetak juga ditunjukkan oleh 
adanya pemilihan diksi bernuansa vulgar sebagai berikut. 

(53) Bagaimana Bisa Buron Tidur Sama Orang Istana? (Sindo, 11 
Juli 2013) Vulgar 

(54) Biar Bunting Ingin Tetap Seksi di Ultah (Rakyat Merdeka, 11 
Juli 2013)  

(55) Larangan Menerima Parcel Dianggap Mandul (Rakyat 
Merdeka, 15 Juli 2013)  

b. Tidak Mengutamakan Unsur Inti 
Selain diksi berkonotasi negatif, ketidaksantunan berita juga tampak  

dari tidak diutamakannya unsur inti di dalam judul. Judul berita dibuat 
semenarik mungkin untuk mengundang rasa penasaran pembaca. Akan 
tetapi, dalam membuat judul, wartawan seringkali tidak memerhatikan mana 
unsur inti dan bukan inti dari suatu berita. Bahkan, demi untuk mengejar 
lakunya suatu surat kabar, tak jarang judul dibuat dengan bahasa bombastis, 
jauh dari muatan berita secara keseluruhan. Yang dijadikan judul bukanlah 
inti berita, tetapi hanya sepenggal wawancara dari nara sumber. Hal ini tentu 
berpotensi memicu konflik karena judul tidak  hanya diambil dari penggalan-
penggalan wawancara. Berikut ini beberapa contoh judul tersebut.    

(56) Presiden: Penanganan Lambat dan Tuntas (Kompas, 14 Juli 
2013)  
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(57) JK: Jokowi Baru Sebatas Jago Susun Program (Rakyat 
Merdeka, 11 Juli 2013) 

(58) Gus Solah: Ada Kekuatan Ingin Cegat Cagub Khafifah 
(Rakyat Merdeka, 12 Juli 2013) 

(59) DPR: Solusi Perkara Boikot Tol Jakarta Cikampek di BPN 
(Rakyat Merdeka, 15 Juli 2013) 

c. Campur Aduk Ragam Bahasa di dalam Judul 
Ketidaksantuna berbahasa juga ditunjukkan oleh bercampurnya 

ragam lisan dan tulisan atau ragam formal dan nonformal dalam judul. 
Berikut ini beberapa contoh penggunaan tersebut. 

(60) Bawaslu Pelototin Laporan Keuangan Kampanye Caleg 
(Rakyat Merdeka, 12 Juli 2013) 

(61) Pengumuman WK Migas Molor Iklaim Investasi Terancam 
Jeblok (Rakyat Merdeka, 15  Juli 2013) 

(62) Remehin Marques, The Doctor Gigit Jari (Rakyat Merdeka, 15 
Juli 2013) 

(63) Ditongkrongi Satpol PP, Sekolah Bersih dari PKL (Rakyat 
Merdeka, 16 Juli 2013) 

C. Rekayasa Bahasa: Suatu Keniscayaan 
Penulisan judul yang tidak memerhatikan aspek kelogisan dan 

kesantunan berpotensi disikapi secara berbeda oleh pembaca. Bisa jadi 
pembaca menafsirkan judul tersebut secara tekstual apa adanya atau pembaca 
menafsirkan secara konotatif. Yang jelas, sangat terbuka munculnya 
penafsiran ektra dari judul-judul itu. Inilah yang seringkali memicu konflik 
dan gesekan sosial. Oleh karena itu, media massa tetap harus memerhatikan 
kaidah-kaidah hasil rekayasa bahasa.   

Rekayasa bahasa adalah penerapan rancangan dalam konstruksi 
bahasa yang dikembangkan sesuai  dengan tujuan tertentu. Berdasarkan 
pendapat Alisjahbana (2004), pendidikan dan media merupakan dua lahan 
subur untuk menumbuhkembangkan bahasa Indonesia (Lestari, 2010:86). 

Rekayasa bahasa memerlukan adanya: (1) pendekatan garis haluan 
untuk menangani masalah pemilihan bahasa kebangsaan, tata ejaan, dan 
pelapisan bahasa yang beragam, (2)  pendekatan pembinaan untuk mengatasi 
masalah ketepatan dan keefisienan dalam pemakaian bahasa, soal langgam 
bahasa, dan kendala dalam komunikasi (Sumarsono dan Partana, 2002: 378; 
Gottlieb dan Chen, 2001: 54). Moeliono (1985) menyebutkan bahwa hal ini 
dilakukan sebagai usaha untuk membuat penggunaan bahasa atau bahasa-
bahasa dalam satu negara menjadi lebih baik dan lebih terarah di masa depan. 

Menurut Moeliono (1985: 19), selain Pusat Bahasa (sekarang berganti 
nama menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), ada beberapa 
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kelompok  yang dipandang  ikut serta dalam menangani pengembangan dan 
pembinaan  bahasa, diantaranya adalah organsasi keagamaan, para penerbit, 
dan organisasi profesi. Salah satu organisasi  profesi yang berkaitan dengan 
media massa adalah Persatuan Wartawan Indonesia.   
 Berkenaan dengan pengembangan dan pembinaan bahasa di media 
massa, beberapa kebijakan telah dilakukan, di antaranya rumusan seminar 
politik bahasa tahun 1999,  rumusan dan rekomendasi Kongres Bahasa I-X, 
realisasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009, realisasi  
UU Pers No 40 Tahun 1999,  Kode Etik Jurnalistik; dan Sepuluh  Pedoman 
Pemakaian Bahasa dalam Pers.  Menurut Suryanto (1995: 152), usaha-usaha 
positif untuk mengantisipasi kondisi bahasa terus dilakukan, misalnya 
pembakuan ejaan, pedoman pembentukan istilah,  kamus bahasa Indonesia, 
pembinaan bahasa di TVRI dan radio,  diselenggarakan kongres, seminar, 
dan penyuluhan yang berkait dengan seluk beluk bahasa Indonesia serta 
penyebaran lembar komunikasi yang memuat permasalahan bahasa Indonesia 
oleh Pusat Bahasa. 

Usaha-usaha tersebut dibuat agar media massa benar-benar berfungsi 
sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Akan 
tetapi, adanya bentuk tidak logis dan tidak santun justru mengurangi 
fungsional dari media massa. Selain itu, keluhan terhadap mutu bahasa 
Indonesia yang digunakan dalam media massa juga banyak terjadi. Bahkan, 
apa yang dianggap sebagai kekurangan dan pelanggaran seperti yang dicatat 
oleh kongres-kongers bahasa sebelumnya semakin menjadi-jadi. Hal ini 
menunjukkan bahwa upaya rekayasa bahasa belum terlaksana secara optimal. 
Agar optimal, diperlukan peran semua pihak.  Berikut ini beberapa langkah 
yang dapat dilakukan agar rekayasa bahasa terimplementasi secara optimal di 
media massa. 

1. Pasal 41 UU No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan berbunyi “ Pemerintah wajib 
mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia 
agat tetap memenuhi fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman”. Hal ini 
dilakukan dibawah koordinasi Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa. Untuk melaksanakan amanat UU ini, Badan Bahasa harus 
bertindak cepat dan tegas dalam menyikapi situasi bahasa saat ini. 
Jangan sampai terkesan adanya “pembiaran”. Berbagai kebijakan yang 
telah ditetapkan berkaitan dengan upaya pengembangan dan pembinaan 
bahasa di Indonesia harus segera ditinjau ulang dan disesuaikan dengan 
tuntutan situasi sosial politik pascareformasi. Dalam upaya 
meningkatkan mutu bahasa Indonesia, misalnya, Badan Bahasa harus 
melakukan pengkajian mendalam terhadap penggunaan bahasa media 
massa, terutama dalam hal kesantunan dan kelogisan berbahasa. 
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Rancangan tentang kesantunan dan kelogisan berbahasa di media massa 
harus segera dirumuskan secara jelas agar tidak sekadar berwujud 
pernyataan abstrak “gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar” 
atau pernyataan abstrak “gunakan bahasa Indonesia yang santun dan 
logis”. Perlu ada patokan jelas mengenai bentuk kesantunan dan 
kelogisan berbahasa Indonesia. Tentu saja, ini adalah tugas Badan 
Bahasa untuk merumuskan dan menyosialisasikannya pada publik, 
termasuk pada wartawan dan Dewan Pers.  

2. Perlu ada sinergi antara Badan Bahasa, wartawan, dan Dewan Pers. 
Pasal 5 Ayat 1 UU Pers No 40 Tahun 1999 berbunyi “ Pers nasional 
berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati 
norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga 
tak bersalah”. Selain itu, Pasal 6 butir c juga berbunyi  “Pers nasional 
berfungsi mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang 
tepat, akurat dan benar”.  Di dalam pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa 
pelanggaran terhadap pasal 5 akan dipidana dengan denda paling banyak 
lima ratus juta. Secara implisit, UU ini meyiratkan perlunya 
memerhatikan aspek kelogisan dan aspek norma dalam pemberitaan. Hal 
ini berarti media massa perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar 
untuk menghasilkan berita yang tepat, akurat, benar, dan berita yang 
menghormati rasa kesusilaan masyarakat. Tentu saja, jika pasal-pasal ini 
dilaksanakan dengan baik, niscaya rekayasa bahasa pun akan berjalan 
secara optimal.   

3. Ahli Bahasa seharusnya masuk ke dalam keanggotaan Dewan Pers. Bab 
V Pasal 15 Ayat 3 UU No 40 Tahun 1999  berbunyi “Anggota Dewan 
Pers terdiri dari: (a) wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) 
pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; 
(c) tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan 
bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi 
perusahaan pers. Ayat ini tidak menyebutkan secara jelas tentang 
perlunya ahli bahasa dimasukkan dalam keanggotaan. Padahal untuk 
mendapatkan bahasa yang berkualitas di media massa, ahli bahasa 
sangat diperlukan. Dengan dimasukkannya ahli bahasa dalam UU Pers, 
rekayasa bahasa dapat terealisasi dengan baik. Oleh karena itu, perlu 
peninjauan ulang terhadap UU Pers ini demi menjaga kualitas berbahasa 
media massa.  

4. Pasal 3 UU No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan menyebutkan “Pengaturan bendera, 
bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bertujuan untuk: (a) 
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, (b) menjaga kehormatan yang menunjukkan 
kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (c) 
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menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan 
bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan”. Ini 
menunjukkan bahwa bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu 
kebangsaan memiliki kedudukan yang sama di dalam UUD 1945. 
Namun, ada ketentuan pidana untuk pelanggaran terhadap bendera, 
lambang negara, dan lagu kebangsaan (Pasal 66-71), tetapi tidak ada 
ketentuan pidana untuk pelanggaran bahasa. Padahal di dalam Pasal 26-
39 tercantum adanya kewajiban menggunakan bahasa Indonesia, 
termasuk di media massa. Sebagai sesuatu yang wajib, tentu ada 
konsekuensi  yang harus diberikan apabila kewajiban itu tidak 
dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu ada peninjauan ulang terhadap  UU 
No. 24 Tahun 2009, khususnya yang berkaitan dengan sangsi 
pelanggaran bahasa. Jika tidak ada sangsi yang mengikat, maka tujuan 
dari Pasal 3 sulit untuk tercapai.        

5. Wartawan harus mengimplementasikan secara konsisten dan 
berkelanjutan isi Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik ini tidak menyebutkan 
secara eksplisit tentang aturan penggunaan bahasa oleh wartawan. 
Aturan kelogisan dan kesantunan berbahasa hadir secara implisit pada 
Pasal 1 yang berbunyi  “Wartawan Indonesia bersikap independen, 
menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk” 
dan Pasal 8 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menulis atau 
menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap 
seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis 
kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, 
miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani”.  

6. Selain Kode Etik Jurnalistik, wartawan juga harus 
mengimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan Sepuluh  
Pedoman Pemakaian Bahasa dalam Pers, terutama butir 4, yaitu butir 
yang berhubungan dengan struktur kelogisan kalimat. Agar Sepuluh 
Pedoman Pemakaian Bahasa dalam Pers terlaksana dengan baik, perlu 
ada tindakan tegas dari Dewan Pers bagi wartawan yang tidak 
melaksanakannya.  Akan lebih optimal apabila Sepuluh  Pedoman 
Pemakaian Bahasa dalam Pers diintegrasikan ke dalam Kode Etik 
Jurnalistik.   

7. Selain implementasi Sepuluh Pedoman Pemakaian Bahasa dalam Pers, 
perlu juga dilakukan peninjauan ulang, khususnya butir 10 yang 
berbunyi  “Wartawan hendaknya mengingat bahasa jurnalistik ialah 
bahasa yang komunikatif dan spesifik sifatnya, dan karangan yang baik 
dinilai dari tiga aspek yaitu isi, bahasa, dan teknis persembahan”.  Butir 
ini belum menyebutkan aspek etis dalam pemberitaan padahal aspek ini 
merupakan aspek penting menuju media massa yang santun.  
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8. Perlu ada aturan yang mengakomodasi kesantunan bahasa di media 
massa. Artinya, kesantunan berbahasa menjadi terintegrasi ke dalam 
regulasi pers. Paling tidak, wartawan diperkenalkan dengan prinsip-
prinsip kesantunan berbahasa agar dapat menyajikan berita dengan diksi 
yang tepat. Tentu saja, kesantunan di sini bukan berarti membungkus 
realita dengan eufimisme sebegaimana yang sering dilakukan pada 
zaman Orde Baru, tetapi eufimisme ini adalah eufimisme realitas faktual 
tanpa manipulasi data. Eufimisme dalam perilaku berbahasa itu baik dan 
sah-sah saja. Yang tidak baik adalah apabila dalam eufimisme itu 
terdapat manipulasi makna secara sepihak, yang bisa berimplikasi 
dirugikannya pihak lain. Dengan demikian, pemahaman tentang prinsip 
kesantunan harus dimiliki oleh setiap wartawan agar dapat menyajikan 
berita dengan diksi yang tepat tanpa melanggar prinsip kesantunan 
berbahasa. 

9. Paradigma media harus dibangun atas dasar jurnalisme damai, bukan 
jurnalisme yang mengumbar konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, 
insan pers harus memiliki wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme, dan 
jiwa patriotisme yang mamadai agar menyajikan berita secara berimbang 
dengan bahasa yang baik dan benar. Media massa memang berfungsi 
sebagai media kontrol, akan tetapi bukan berarti secara terus menerus 
bisa memberi informasi yang menyiratkan  suatu pesimistik terhadap 
kemampuan negara mengatasi segala permasalahan.  

10. Dalam menyajikan berita, hendaknya media massa berorientasi pada 
profesionalitas, bukan berorientasi pragmatis yang sekadar menyajikan 
informasi berdaya jual tinggi. Biasanya, agar laku di pasaran, tak jarang 
media massa memanfaatkan penggunaan bahasa yang hiperbolis, 
destruktif, dan vulgar. Dengan berpijak pada profesionalitis, penggunaan 
bahasa yang baik dan benar dapat terealisasi.      

11. Sudah sering dianjurkan agar setiap media massa memiliki rubrik 
khusus tentang bahasa; memiliki pengasuh, pakar, atau redaktur bahasa 
Indonesia agar mutu bahasa dalam setiap sajian media tetap terpelihara 
dengan baik. Selain itu, menurut Assegaf (2011:198) perlu pembinaan 
yang berkesinambungan dari Pusat Bahasa terhadap para redaktur 
penyunting, dan jika perlu juga mendidik para penyunting bahasa. 
Bahkan lembar istilah-istilah baru dari komisi istilah hendaknya  
dikirimkan setiap minggu ke media massa untuk disebarluaskan.  

12. Redaktur harus cermat dan teliti dalam meloloskan tulisan yang akan 
dimuat. Seringkali nama besar para penulis membuat silau redaktur 
sehingga dengan mudah tulisannya lolos untuk dimuat. Tulisan mereka 
bisa saja benar secara substansi, tetapi belum benar dan baik secara 
bahasa. Pembaca biasanya tertarik membaca bila itu ditulis oleh orang 
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yang sudah terkenal. Oleh karena itu, redaktur wajib memeriksa ulang 
tulisan mereka.   

13. Agar upaya rekayasa bahasa berjalan secara optimal, perlu didukung 
oleh pemerintahan yang baik, bersih, dan beriwabawa. Pemerintah yang 
bersih, berwibawa, demokratis, adil, dan berpijak pada  kepentingan 
masyarakat sipil, akan selalu mendapat dukungan dan kepercayaan dari 
rakyat, termasuk media massa.  Sebaliknya, jika pemerintahan tidak 
berlaku demikian, semua program  kebijakan akan cenderung disikapi 
negatif oleh masyarakat dan disajikan oleh media massa dalam bentuk 
informasi yang juga negatif. Saat ini  masyarakat sangat gampang 
terprovokasi dan tersulut emosi. Kebencian dan kemarahan masyakat 
terhadap pemerintah hampir tiap hari dihadirkan oleh media massa 
dalam bentuk bahasa provokatif dan penuh emosi. 

14. Perlu ada mekanisme kontrol dan tim pengoreksi bahasa pejabat publik. 
Tuturan para pejabat publik sering kali dikutip secara langsung, bahkan  
tuturan itu dijadikan sebagai judul berita. Padahal, banyak di antara 
mereka yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 
benar.  Media massa jarang menyoroti penggunaan bahasa Indonesia 
oleh para pejabat. Akibatnya, judul-judul tersebut tersaji dengan bahasa 
ala kadarnya. 

15.  Mengoptimalkan pemberian penghargaan dan sanksi bagi pejabat 
publik dalam hal berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahasa 
pejabat publik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dianggap 
sebagai model berbahasa. Pejabat publik, baik pada tingkat pusat 
maupun pada tingkat daerah dalam segala jenjang, hendaknya berusaha 
menggunakan bahasa Indonesia yang cermat dan tepat di semua kondisi. 
Pejabat yang menggunakan bahasa secara baik dan benar perlu 
mendapat pernghargaan, sedangkan pejabat yang tidak menggunakannya 
secara baik dan benar perlu diberi sanksi teguran atau sanksi 
administratif. Kegiatan ini perlu dioptimalkan secara berkelanjutan. 

16. Upaya pembinaan bahasa Indonesia seyogyanya dilaksanakan melalui 
kerja sama atau koordinasi depdikbud (Badan Bahasa) dengan 
departemen lainnya yang sudah pasti sama-sama berkepentingan dengan 
pemakaian bahasa Indonesia. 

17. Badan Bahasa harus memberi perhatian yang seimbang antara ragam 
lisan dan ragam tulis. Selama ini, pembakuan bahasa lebih 
dititikberatkan pada ragam bahasa tulis. Padahal untuk menciptakan 
media massa yang berbahasa baik dan benar, diperlukan pula 
pengetahuan mamadai tentang ragam lisan. Dalam membuat berita, 
wartawan tak jarang menyadur hasil wawancara lisan menjadi tulisan. 
Karena itu, untuk menghasilkan bahasa yang apik, wartawan harus 
memiliki kemampuan berbahasa ragam lisan dan ragam tulis.    



17 
 

18. Perlu adanya lintas mata kuliah di jurusan yang berkait  dengan media 
massa, seperti Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Jurusan 
Komunikasi. Contoh: mengajarkan ilmu komunikasi dan ilmu jurnalistik 
di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Atau, mengajarkan prinsip-
prinsip pragmatik dan filsafat bahasa di Jurusan Komunikasi. 

19. Saat mengajarkan unsur kebahasaan di perguruan tinggi, Bentuk-bentuk 
kesalahan berbahasa di media massa perlu  diperkenalkan agar  
mahasiswa sadar dan tahu bentuk satuan bahasa yang tidak tepat. Lebih 
jauh, ia mampu mengevaluasi penggunaan bahasa di media massa. 

20. Penelitian linguistik yang mengambil media massa cetak sebagai 
sumber data harus  membuat klasifikasi antara temuan yang sesuai 
dengan rekayasa bahasa dan temuan yang tidak sesuai. Sebagian besar 
hasil penelitian hanya memaparkan tentang temuan pola-pola linguistik, 
tetapi tidak memberi penjelasan tambahan tentang kesesuaian pola itu  
dengan rekayasa bahasa yang sudah ada. Akibatnya, pembaca berasumsi 
bahwa semua temuan penelitian itu sudah tepat dan dapat dijadikan 
sebagai acuan penulisan. Padahal, masih terjadi erosi bahasa di media 
massa.  

21. Diperlukan kerjasama antara lembaga bahasa dan perguruan tinggi, 
khususnya Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dalam hal pemanfataan 
hasil penelitian tentang penggunaan bahasa di  media massa.  

 
D. Penutup 

Penelusuran judul berita pada Harian Kompas, Sindo dan Rakyat 
Merdeka menunjukkan adanya bentuk bahasa yang tidak logis dan tidak 
santun. Wujud bahasa yang tidak logis adalah (1) judul tidak 
menggambarkan fakta, (2) judul berita bersifat simpulan yang melompat 
(Jumping Conclusion), (3) ketidakjelasan struktur, (4) ketiadaan konjungsi, 
dan (5) penggunaan imbuhan yang tidak tepat.  Adapun wujud bahasa yang 
tidak santun adalah (1) diksi berkonotasi negatif karena bernuansa identik 
dengan binatang, identik dengan barang, kekerasan, emotif, perendahan 
martabat, dan vulgar, (2) judul tidak mengutamakan unsur inti, dan (3) 
campur aduk ragam bahasa di dalam judul. Bentuk faktual ketidaklogisan 
dan ketidaksantunan ini menujukkan bahwa rekayasa bahasa belum 
berjalan secara optimal. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan rekayasa 
bahasa, dibutuhkan kerjasama seluruh pihak: Badan Bahasa, pejabat 
negara, aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, wartawan, Dewan 
Pers, perguruan tinggi, pendidik, dan masyarakat.  
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SASTRA ANAK DI TENGAH SERGAPAN MEDIA ELEKTRONIK: 

 Sebuah Kajian Fungsi Sastra Anak sebagai Sarana Pemahaman Kebudayaan dan 
Kehidupan  Untuk Meningkatkan Pendidikan yang Berwawasan Global 

oleh Dra. Mukti Widayati, M. Hum. 

(UNIVET BANTARA SUKOHARJO) 

 

ABSTRAK 

Media elektronik menjadi sarana penting yang menunjang publikasi 
berkembangnya sastra anak. Bukan sekedar sebuah totntonan yang menyenangkan di 
berbagai televisi ataupun media elektronik lainnya tetapi lebih mendasarkan fungsinya 
sebagai alat untuk menanaman nilai-nilai kehidupan yang berkarakter sedini mungkin. 
Kekhawatiran memang sudah dirasakan oleh berbagai kalangan pendidikan, khususnya 
sastra. Sastra anak yang mempunyai nilai karakter itu sedikit demi sedikit disergap oleh 
media elektronik yang semakin canggih. Akibatnya, budaya literasi anak berkurang. Sastra 
anak yang kaya nilai tidak terdistribusikan dalam kognisi dan afeksi anak. 

Pemahaman astra anak disesuaikan dengan kebutuhan pemahaman estetika 
dan ekstra estetika anak. Sesuai dengan perkembangannya, anak akan mencoba 
mengeksplorasi dan mengekspresikan keindahan dari  yang didengar, dilihat, dibaca. Hal itu 
diperkenalkan melalui bentuk-bentuk lagu (dalam puisi) ataupun bentuk cerita menjelang 
tidur (dalam bentuk prosa). Sastra anak dapat diperkenalkan dengan melalui bahasa yang 
sederhana dan dengan melagukan syair-syairnya. Bentuk puisi yang dilagukan memudahkan 
anak mengenal keindahan bahasa  sastra melalui alitersi, asonansi, serta persajakan atau 
paduan-poaduan bunyi yang ritmis. Sastra prosa dapat diperkenalkan melalui tradisi lisan 
yang biasanya orang tua bercerita pada anak sebelum tidur. Sastra anak dapat membawa 
pikiran-pikiran anak dalam world vision. Dunia yang tidak sama dengan kenyataan, yaitu 
dunia kreativitas, dunia imajinasi anak. 

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan media audio visual dan sarana hiburan yang cukup menggoda 

membawa konsekuensi pada masyarakatnya khususnya bagi pendidikan anak. Konsekuensi 

positif lebih bermanfaat bagi anak dalam menumbuhkembangkan ketrampilan bersastra untuk 

dapat lebih memahami budaya dan kehidupan agar dapat bertahan dalam era global.  

Di tengah perkembangan media elektronik yang semakin maju pesat, ada 

kegelisahan yang dalam “budaya mebaca yang menjadi dasar pemahaman sastra akankah 

mulai ditinggalkan oleh anak-anak?”. Adalah suatu kosekuensi yang wajar di tengah 

peradaban modern. Orang cenderung berpikir secara kapitalis untuk mendapatkan seonggok 

keuntungan di balik itu dengan cepat dan melupakan dampak negative terhadap anak. Inilah 
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tugas berat bagi guru, orang tua, lingkungan untuk meningkatkan gairah membaca bagi anak-

anak. Tentu saja kita tidak pernah berharap budaya baca dan tulis ini “loyo”. 

Berbagai tontonan di televisi bagi anak (film kartun, sinetron anak, film 

dokumenter) baik dalam negeri maupun luar negeri bukanlah merupakan hal yang perlu 

ditakutkan tapi diwaspadai. Kewaspadaan terhadap tontonan anak ini adalah dalam kendali 

guru, orang tua, keluarga, dan lingkungan masyakatanya. Banyak film-film kartun yang 

diimport dari Jepang maupun film-film anak-anak dari Negara-negara Barat yang disenangi 

oleh anak-anak. Seperti Naruto, Avatar,  Shinchan, Hagimaru, Doraemon, Powerangers 

(produk Jepang), Popeye, Scoo Be Doo, Tom and Jerry, Donald Duck, Mickey Mouse 

(produk Barat), , yang dalam penyelesaian setiap persoalan selalu dilakukan dengan 

kekerasan. Di satu sisi terdapat pandangan negative tetapi di sisi yang lain anak 

diperkenalkan dengan pengetahuan yang canggih ataupun kekuatan di luar kemampuan 

manusia dengan alat-alat yang unik seperti kincir serba guna yang terdapat di kepala tokoh 

Doraemon. Sedangkan Shinchan dan Hagimaru merupakan film komedi anak tetapi kadang-

kadang melibatkan konsumsi orang tua. Lebih lagi, anak-anak dimanjakan dengan mainan 

yang terdapat dalam software di berbagai perangkat computer, gamewach, hand phone, dan 

berbagai alat elektronik. Semuanya itu jika tidak diwaspadai orang tua, anak akan dengan 

mudah tenggelam dalam keasyikan. Inilah yang mengancam terkikisnya budaya membaca 

dan menulis di kalangan anak. Akan tetapi, jika sistem kendali orang tua berjalan dengan baik 

dengan memanage waktu dan mengarahkan ke hal yang positif, maka anak akan 

mendapatkan pengalaman yang positif dan dapat mengembangkan kearah positif pula yang 

kemudian menjadi aktivitas yang kreatif menciptakan sesuatu karya baru berdasarkan 

pengalaman yang dilihat atau dinikmatinya. 

Film boneka Si Unyil, sinetron Si Entong, Eneng merupakan program acara 

yang cenderung menghibur anak. Surat Sahabat, Sibolang, Lap Top si Unyil adalah 

tayangan informatif yang menjadi konsumsi anak. Tayangan tersebut sarat dengan dunia 

pendidikan, pengetahuan, dan kebudyaaan dalam konteks dalam negeri. Bagaimana konteks 

kehidupan daerah dengan seting Betawi yang diwakili oleh si Entong dan Eneng adalah 

salah satu sinetron yang berwawasan budaya Indonesia, yang menggambarkan bagaimana 

anak Indonesia bertoleransi dalam kehidupan. Surat Sahabat, Sibolang adalah tayangan 

informasi yang memperkaya anak-anak dalam khasanah budaya di seluruh tanah air. 

Sehingga bagi anak tayangan tersebut dapat menumbuhkembangkan sikap nasionalisme. 
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Media audio visual dan teks menunjukkan adanya hubungan dialektik. 

Berbagai program acara yang diproduksi di televisi adalah berdasarkan hasil skenario.  

Bahkan, tayangan yang bersifat edukatif justru akan memberikan inspirasi bagi anak untuk 

menciptakan karya baru yang sifatnya literer. Di sinilah sastra elektronik dapat 

ditransformasikan ke dalam teks berupa bacaan anak-anak demikian juga sebaliknya.   

Tayangan-tayangan yang yang memang tidak dapat dikonsumsi anak mestinya 

dalam kendali orang tua, lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Tayangan-tayangan inilah 

yang membahayakan bagi perkembangan jiwa anak. Orang tua harus selektif dalam 

memilihkan program-program acara yang memang sesuai dengan perkembangan kognitif dan 

jiwa anak. Kecuali itu, beberapa stasiun televisi menempatkan acara anak-anak pada jam-jam 

yang kurang tepat, misalnya pada waktu-waktu yang dia harus belajar disiplin untuk belajar 

justru dipergunakan untuk kesenangan saja dengan menonton televisi. Barangkali acara anak 

lebih baik ditayangkan pada hari-hari libur dengan waktu sebelum jam 19.00 malam.  

Perkembangan dunia elektronik bukan sesuatu yang perlu ditakutkan bagi 

guru, orang tua dan lingkungan. Tetapi bagaimanakah membawa kehidupan anak ini ke 

dalam dunia yang memang global. Agar mereka dapat memahami dan bertahan dalam 

kompetisi global dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang tertanam oleh 

budaya yang sudah mapan. 

Budaya dan sastra merupakan bagian yang dialektik dan sangat berpengaruh 

pada sosial. Sastra tidak saja disebut sebagai lembaga sosial tetapi juga budaya. Sastra 

menunjukkan masyarakat dan sekaligus budayanya. Sastra yang dimaksud adalah 

menyeluruh tidak pandang bulu itu sastra anak ataupun sastra dewasa ataupun sastra pada 

umumnya. Apa yang terungkapkan dalam sastra merupakan gambaran sosial dan budaya 

masyarakat. Budaya dalam sastra tidaklah berwujud konkret tetapi sikap, pandangan, filosofi 

kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan kehidupan dalam masyarakat merupakan produk 

kebudayaan yang sangat penting dalam kehidupan. Tidak terlepas pula bagi anak. Sastra anak 

merupakan representasi kehidupan anak dengan segala aktivitas, pandangan, pikiran, jiwa, 

dan dunianya. 

Pada dasarnya sastra anak mempunyai hakikat yang sama dengan sastra pada 

umumnya, yaitu memberikan hiburan dan kesenangan-kesenangan pada anak dan 

memberikan manfaat bagi anak melalui nilai-nilai yang terkandung dalam sastra anak itu 

sendiri. Banyak karya sastra yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat dijadikan 
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suri tauladan anak sehingga kehidupan anak akan lebih baik, nyaman, bahagia, dan 

berwawasan luas. 

WAWASAN KEINDAHAN SASTRA DAN RESPONSI ANAK 

Sastra anak adalah sastra yang diperuntukkan anak. Di mana segala sesuatu 

disesuaikan dengan kebutuhan pemahaman estetika dan ekstra estetika anak. Sesuai dengan 

perkembangannya anak akan mencoba mengeksplorasi dan mengekspresikan keindahan dari  

yang diadapatkan. Sastra anak dapat diperkenalkan dengan melalui bahasa yang sederhana 

dan dengan melagukan syair-syairnya. Bentuk puisi yang dilagukan memudahkan anak 

mengenal keindahan bahasa  sastra melalui alitersi, asonansi, serta persajakan atau paduan-

poaduan bunyi yang ritmis. Sedangkan sastra prosa dapat diperkenalkan melalui tradisi lisan 

yang biasanya orang tua bercerita pada anak sebelum tidur. Siapa dan berapa usia pengarang 

sastra anak tidak menjadi pertimbangan. Yang paling penting sastra anak adalah sastra yang 

mengutamakan isi dan esensinya untuk anak. Sastra anak dapat membawa pikiran-pikiran 

anak dalam world vision. Dunia yang tidak sama dengan kenyataan, yaitu dunia kreativitas. 

Kemenarikan dalam prosa lebih ditekankan pada figure tokoh dan alur cerita. Tokoh-tokoh 

Hero, pahlawan, orang-orang yang berjasa dalam kebaikan atau tokoh-tokoh penolong 

menjadi figure pembawa suritauladan bagi anak. Tokoh-tokoh tersebut biasanya melekat di 

pikiran anak. Dalam sastra anak yang sederhana mungkin tidak banyak disajikan konflik. 

Sastra sangat berkaitan erat dengan keterampilan berbahasa. Ketrampilan awal 

yang dimiliki oleh anak dalam kondisi normal (tidak cacat fisik) adalah menyimak. Hasil 

menyimak akan diekspresikan melalui gerak motorik, proses belajar berbicara dan proses 

belajar menulis. Lingkungan yang dilihat, diraba, dicecap, dicium, dan didengar merupakan 

stimulan bagi proses belajar berbicara. Ketika anak sudah dapat berbicara lancar  dia akan 

berusaha mengungkapkan apa yang diindera dengan kata-kata. Melalui proses berpikir anak 

akan berusaha untuk berpikir, berimajinasi, membayangkan membayangkan apakah hal itu 

masuk akal atau tidak. Seperti yang sering diimajinasikan anak-anak; “seandainya aku jadi 

malaikat kecil, seandainya aku jadi burung, seandainya aku jadi kupu-kupu” yang itu semua 

biasanyan diungkapkan pada anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki lebih cenderung 

ungkapan yang bersifat maskulin dan konkret, “kalau akau jadi presiden, kalau aku jadi 

astronot, kalau aku jadi pilot, dan sebagainya”.  

Sastra memang sudah diperkenalkan pada anak sejak usia dini. Keindahan 

yang didengar melalui nyanyian Nina Bobo yang dilantunkan orang tuanya memberikan 
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sentuhan keindahan suara yang diekspresikan melalui senyuman, kenyamanan, dan 

ketenangan. Maka, tak ayal lagi dengan mudah bayi akan tidur nyenyak. Responsi semacam 

ini bersifat nonverbal yang berorientasi pada gerak (motor – oriented). 

Ketika anak sudah mulai belajar berbicara maka sastra akan lebih mudah 

untuk diperkenalkan. Melalui nyanyian anak, ia akan berusaha untuk menirukan dan 

mengekspresikan memalui mimik  wajahnya yang diiringi dengan gerak motoriknya. 

Misalnya lagu sederhana “pok ame-ame”. Lagu yang memang mengajak anak untuk belajar 

dan bermain bersama-sama. Ekspresi melalui mimik wajah gerak motorik merupakan 

apresasi  terhadap bentuk-bentuk sastra yang sederhana, yang biasanya ditembangkan atau 

dilagukan oleh orang tuanya. Menirukan adalah bentuk produk yang baru mampu dilakukan 

oleh anak seusianya. Pada anak usia bicara ini terdapat response verbal, dimana anak sudah 

mulai menirukan bahkan memberikan pendapat dengan bahasa dan logika yang sederhana 

dan sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Nilai edukasi di balik lagu tersebut adalah 

mengajarkan pada anak untuk selalu bermain bersama, makan dan minum yang bergizi untuk 

pertumbuhan badan. 

Ketika anak sudah dapat berbicara tetapi belum dapat dapat membaca, ia akan 

mengekspresikan apresiasinya dengan kata-kata. Misalnya bagaimana tanggapannya ketika 

orang lain bercerita atau ketika ia melihat gambar berantai seperti komik. Dia akan 

mengapresiasi dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk lisan. Ketika ia menghadapi sebuah 

gambar ia akan membaca gambar tersebut sesuai dengan apa yang diimajinasikan. membaca. 

Oleh karena itu, hasil ekspresi imajinasi melalui lisan ini mungkin akan  berbeda satu anak 

dengan yang lain. Inilah bukti bahwa anak mempunyai daya apresiasi yang berbeda terhadap 

gambar yang dilihat. Response itu bersifat verbal. Lagu-lagu anak yang puitis dapat 

digolongkan pula sebagai sastra anak. Misalnya, Desaku, Kebunku, Pelangi, Bintang Kecil, 

Balonku, Satu-satu, dan sebagainya menunjukkan adanya bahasa yang ritmis yang terletak 

pada paduan bunyi pada akhir baris maupun pada setiap suku katanya. Di situlah keindahan 

sastra dapat dinikmati oleh anak. Puisi yang dilagukan akan lebih mudah untuk dipahami 

anak. Di daerah Jawa terdapat lagu-lagu dolanan yang diperuntukkan anak-anak dengan 

bernyanyi sambil bermain. Misalnya. Cublak-cublak suweng, uri-uri, sluku-sluku bathok, 

jamuran, dan lain sebagainya merupakan lagu dolanan yang mempunyai nilai adiluhung. 

Keadiluhungan itu terletak pada gaya penyajiannyanya yang ritmis dan nilai yang terkandung 

di dalam lagu tersebut. Menyimak lagu-lagu dolanan pada anak-anak Jawa menunjukkan 

bahwa mereka mengutamakan kebersamaan, kerukunan, dan bukan masyarakat yang individu 
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karena setiap permainan yang diiringi lagu dolanan tersebut dimainkan oleh beberapa anak. 

Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Jawa adalah masyarakat komunal. 

Gambar merupakan sarana sastra bagi anak baik dalam media kertas, TV, 

maupun media elektronik yang lain. Penyampaian lisan dari anak menjadi sangat penting 

dalam melatih ketrampilan menyimak dan berbicara. Seperti yang ditemui dalam layar kaca 

dalam sebuah media TV dalam beberapa sinetron yang melibatkan anak sebagai pemainnya. 

Bagaimana anak dapat membaca naskah/scenario? Dialog yang mereka lakukan adalah 

karena mereka dituntun untuk menirukan sang sutradara. Jadi sebenarnya potensi anak 

sebagai produsen sastra sangat tinggi. Allanis dalam Doo Bee Doo, Baim dalam Cerita SMA, 

adalah anak-anak yang masih jauh di bawah umur (sekitar 2 tahunan) yang tentu saja tidak 

dapat membaca apalagi menulis tetapi mereka sudah dapat bermain sinetron. Mereka sudah 

menjadi pelaku seni yang menghasilkan berbagai kesukaan. Seorang actor ataupun aktris 

harus dapat menafsirkan teks sehingga ada keharmonisan antara acting dan dialog yang 

membuat sinetron atau drama itu menjadi lebih menarik. Walaupun mungkin menemui 

berbagai kendala. 

Pada anak usia pendidikan dasar yang sudah mengenal huruf dan dapat 

membaca sudah dapat dimulai tradisi literasi. Mereka akan lebih bisa mengekspresikan apa 

yang dipikirkan, apa yang sudah menjadi pengalamannya, dan apa yang akan dilakukannya. 

Ketika ketrampilan menulis sudah dikenalnya, ia akan berkembang menjadi seorang 

produsen sastra sekaligus kritikus. Pada tingkatan ini, anak sudah dapat melakukan response 

verbal/lisan mapun tulis. Response dalam tingkatan rendah berupa perasaan-perasaan nyaman 

dan senang, kemudian pada tingkat kedua berupa sikap, tingkah laku dan gerak-gerik motorik 

serta mimic wajah yang bersifat nonverbal. Tingkat ketiga, response dapat bersifat ketiga-

tiganya, dan pada tingkatan ke empat responsi lebih bersifat  tulis. Responsi pada tingkat 

tinggi, dalam taraf kematangan berpikir, responsi dapat berupa pernyataan-pernyataan atau 

statemen-statemen yang kritis dengan bahasa yang sistematis dan lebih kompleks. Responsi 

tersebut dapat dikatakan sebagai krtitik sastra.  

 

SASTRA ANAK DALAM SERGAPAN MEDIA ELEKTRONIK 

Bagaimana sastra menghadapi sergapan dunia teknologi yang semakin maju 

pesat dimana anak-anak lebih cenderung menikmati dunia audio visual. Pendidikan sastra 
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adalah melibatkan empat ketrampilan berbahasa dan berimajinasi. Ekspresi imajinasi yang 

disajikan dengan keindahan bahasa menjadi produk sastra. Bagaimanakah ini dapat 

ditanamkan pada anak sehingga anak menjaqdi produsen sastra bagi dirinya sendiri.  

Kemajuan alat teknologi bukan untuk digelisahkan selama ada campur tangan 

positif dari lingkungan pendidikan. Dalam era ini anak jangan dibiarkan menjadi GAPTEK. 

Mereka dituntut dapat mengoperasionalkannya. Internet yang merupakan sumber informasi 

dan inspirasi hendaknya dapat dipergunakan anak secara positif. Dengan sendirinya, anak 

yang didominasi pikiran positif akan dapat menyaring mana yang lebih bermanfaat dan mana 

yang menimbulkan kerugian bagi dirinya. Dengan alat yang begitu canggih, 

computer/laptop/internet mereka dapat menggunakannya sebagai sarana untuk menulis, 

mengekspresikan ide, pengalaman, perasaan-perasaan kagum terhadap tokoh dan objek-objek 

tertentu. Karyanya itu kemudian dipublikasikan ke berbagai media untuk dikomunikasikan 

pada pembaca. Alat-alat itu merupakan sarana produksi karangan. 

Tradisi tulis juga bukan ancaman bagi anak untuk meninggalkan dunia audio, 

audio visual, social, dan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan softwarenya anak. 

Karena semuanya itu akan memberikan pengalaman dan kekayaan kreativitas anak. 

Memberikan pengalaman budaya, social, pendidikan, termasuk campur tangan positif yang 

menjadikan anak akan dapat lebih memahami kehidupan melalui sastra. Dalam hal ini anak 

akan mengeksplorasi dengan melakukan cross culture understanding. Pilihan bacaan juga 

mendukung adanya cross culture understanding. Dengan demikian anak akan mengenali 

budaya asing yang kemudian dapat membandingkan dengan budaya negri sendiri. Pada taraf 

yang lebih tinggi pemahaman yang demikian ini akan menjadi inspirasi anak. Anak akan 

menjadi pengarang yang produktif, apalagi sudah mempunyai wadah dan komunitas. 

Cerita-cerita rakyat, bukanlah suatu yang dianggap ketinggalan tetapi semua 

mempunyai porsinya sendiri sendiri dalam konteks masing-masing. Cerita Kancil versi 

Kancil Mencuri Timun mungkin dapat dikembangkan oleh anak dengan daya krativitasnya 

menjadi kancil yang lebih cerdik dalam konteks anak-anak sekarang. Kancil yang dapat 

bermain alat-alat elektronik. Kancil dapat dimetaforakan sebagai anak yang cerdik dan 

mandiri sebagai anak sekarang yang mempunyai kualitas pendidikan dan budaya tinggi. 

Image kancil mencuri timun bukan seakan-akan negative dan menyarankan anak dalam 

budaya yang tidak baik. Tetapi di balik itu kecerdikannya tidak pernah ditinjau kembali. 

Bagaimana kancil dapat melarikan diri dari bahaya yang akan menimpanya. Nah, image 
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kecerdikan inilah yang dapat dimanfaatkan anak atau penulis-penulis cerita anak dalam 

konteks yang sekarang, seperti cerita Home Alone. Cerita anak yang tinggal sendiri di rumah 

tetapi dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi sampai pada masalah kejahatan 

yang akan menimpanya. Dengan kecerdikan-kecerdikan itulah anak akan lebih dididik untuk 

lebih berani dan mengambil keputusdan sendiri terhadap apa yang dihadapi dalam 

kehidupannya. Dalam hal ini sastra dalam hal ini sebagai karya seni dapat meningkatkan 

kecerdasan intelektual. Sastra juga mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini perlu pemahaman yang dalam pada anak. Nilai-nilai 

social budaya yang terdapat dalam sastra dapat mempengaruhi anak lebih  meningkatkan 

kecerdasan emosional. Pemahaman sastra pada anak sebenarnya ntidak hanya berorientasi 

pada tingkat organic dan arorganik saja, tetapi sampai pada tingkatan humanism dan 

metafisik. Tingkatan humanism dan metafisik mempengaruhi anak lebih memahami 

kehidupan sampai pada tingkat religious.  

Berangkat dari ide-ide yang sederhana mengenai  kasih sayang ibu/orang tua, 

adik, kakak, teman, guru, kekagumannya terhadap lingkungan sudah mulai ditulis anak-anak 

di beberapa media massa. Hampir setiap media massa, pada hari-hari khusus atau edisi 

khusus memuat karangan-karangan anak-anak. Dalam hal ini, media massa sudah bisa 

mereka jadikan wadah bagi tulisannya. Selain itu, beberapa kota besar mempunyai komunitas 

sendiri yan g menampung anak-anak kreatif. Akan tetapi tidak berhenti di sini. Proses 

transformasi selalu ada dalam fenomena sastra.     Cerita-cerita anak-anak dengan versi yang 

berbau mitos, yang dalam setiap penyelessaian masalah cerita selalu menghadirkan tokoh 

yang kuat/atau kekuatan-kekuatan supranatural yang dimunculkan secara fiktif, misalnya 

cerita Timun Mas, Keyong Mas, Bawang Merah-Bawang Putih, Cinderela, dapat 

ditransformasikan dalam bentuk cerita dalam konteks modern. 

Kadang-kadang sikap, pikiran, anak yang lugu dapat dieksplorasi ke dalam 

karya sastra yang besar sehingga mendapatkan penghargaan yang besar. Misalnya karya 

NAGUOIB MACHFOUZ yang berjudul  “SURGA ANAK-ANAK”. Cerpen ini pernah 

mendapatkan penghargaan NOBEL PRIZE FOR LITERATURE pada tahun 1988. Kalimat-

kalimat yang sederhana seperti yang diucapkan seorang anak yang lugu yang selalu 

menanyakan hal-hal yang metafisis sehingga ayahnya sulit untuk menjelaskan. Pertanyaan-

pertanyaan itu antara lain tentang agama, mati, dan Tuhan. Seperti kutipan berikut: 
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1. Tentang agama 

Seorang tokoh “aku” (anak kecil yang bersahabat dengan Nadia) 

mempertanyakan mengenai perbedaan agama dengan sahabatnya. “Aku” beragama Islam 

dan Nadia beragama Kristen.  Seorang ayah harus secara berhati-hati menjawab pertanyaan 

anaknya, seperti percakapan berikut. 

“Kenapa saya seorang Islam?” 
Ia harus lapang dada dan harus hati-hati. Juga tidak mempersetankan pendidikan 

modern yang baru pertama kali diterapkan. Dan ia (ayahnya) berkata:  
“Bapak dan ibu orang Islam. Sebab itu kau juga orang Islam”. 
“Dan Nadia?” 
“Bapak ibunya orang Kristen. Sebab itu juga ia Kristen?” 
“Apa karena bapaknya berkacamata?”. 
“Bukan. Tak ada urusannya dengan kacamata dalam hal ini. Dan juga karena 

kakeknya Kristen”. 
 

 

2. Tentang kematian 

Kata-kata polos “aku” yang memberikan response dan pertanyaan pada 

ayahnya tentang Tuhannya Nadia yang menurut cerita Nadia Tuhan dulu tingggal di bumi 

tetapi sekarang telah  meninggal/ mati dan kakeknya juga sudah meninggal. Seperti kutipan 

berikut. 

“ Tapi Nadia bilang, Ia tinggal di bumi”. 
“Karena ia tahu dan melihat segala sesuatu, maka seolah-olah Ia tinggal di mana-

mana”. 
“Dan ia juga bilang, orang-orang telah membunuh-Nya.” 
“Tapi Ia hidup dan tidak mati”. 
“Nadia bilang, orang-orang telah membunuh-Nya”. 
“Tidak, saying.mereka mengira telah membunuh-Nya. Tapi Ia hidup dan tidak mati”. 
“dan kakekku masih hidup juga?”. 
“Kakekmu sudah meninggal”. 
“Apa orang-orang juga telah membunuhnya?” 
“Tidak, ia meninggal sendiri:. 
“Dan adikku juga akan meninggal karena ia sakit?” 
Keningnya mengernyit sebentar, sementara ia melihat gerak semacam protes dari arah 

istrinya. 
“Tidak, insya Allah ia akan sembuh”. 
“Dan kenapa kakek meninggal?” 
“Sakit dalam ketuaannya”. 
“Bapak pernah sakit dan bapak juga sudah tua. Kenapa tidak meninggal?” 
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3. Tentang Tuhan  

 

Tokoh “Aku” mempertanyakan keberadaan Tuhan (Allah).  

“Siapakah Allah, Pak?” 
Jadinya ia berpikir agak lama juga. Lantas ia bertanya untuk sekadar mengulur waktu: 
“Apa kata Bu Guru di sekolah?” 
“Ia membaca surat-surat dari Al-Quran dan mengajari kami sembahyang. Tapi saya 

tidak tahu siapa Allah itu”. 
Ia berpikir lagi, sambil tersenyum agak remang. Katanya: 
“Ia yang menciptakan dunia seluruhnya”. 
“Seluruhnya?” 
“ya. Seluruhnya”. 
……… 
“Dimana Ia tingal?” 
“Di dunia seluruhnya”. 
“Dan sebelum ada dunia?” 
“Di atas”. 
“Di langit?” 
 

Pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan tokoh “Aku” (seorang anak kecil) 

semacam itu adalah wajar karena rasa keingintahuannya yang tinggi. Pemahaman filosofis 

yang abstrak belum begitu bisa karena pemahamannya baru dalam tingkat konkret dan kasat 

mata. Seorang anak akan terus bertanya sesuatu sampai dia mendapatkan pemahaman dan 

gambaran yang konkret mengenai eksistensi sesuatu. 

Cerpen tersebut sebenarnya diangkat dari peristiwa-peristiwa kehidupan yang 

biasa terjadi. Ketika orang tua atau orang dewasa tidak berhati-hati maka akan memberikan 

pemahaman yang salah sejak dini dan itu membahayakan. Sebagai bacaan anak, cerpen 

tersebut cukup bagus karena mengandung nilai-nilai toleransi dan religious yang membawa 

tingkat pemahaman sastra anak yang lebih tinggi. 

  Berbagai upaya dalam meningkatkan pemahaman kehidupan anak melalui 

sastra anak dapat dilakukan di lingkungan formal maupun nonformal. Di lingkungan sekolah, 

anak akan  lebih mudah diarahkan untuk selalu membaca dan membaca. Tentu saja sarana 

dan prasarana cukup menentukan keberhasilan anak dalam memperluas apresiasi sastra. 

Selain itu, peran guru sangat penting dalam memberikan kekayaan apresiasi sastra. Dalam hal 

ini, pendidikan dan keahlian guru sangat dibutuhkan. Jika profesionalisme guru Bahasa dan 

Sastra Indonesia memang sudah menu njukkan kualitas yang tinggi, maka tidak perlu 

diragukan lagi keberhasilan sebuah pengajaran sastra dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. 
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Di lingkungan nonformal, orang tua dan keluarga sangat menentukan anak dalam mencintai 

sastra, yaitu dengan menyediakan bacaan-bacaan anak. Peran aktif orang tua dengan 

bersama-sama ikut mengapresiasi sastra secara lisan sangat juga diperlukan. Secara tertulis, 

orang tua dapat menyediakan sarana-sarana yang diperlukan. 

 

PENUTUP 

Sastra memang sarat dengan nilai-nilai kehidupan. Dengan memahami sastra,  

anak dapat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang berwawasan global. 

Tidak menjadi anak yang tertinggal. Juga tidak menjadi anak yang larut dalam kehidupan 

modern sehingga meninggalkan budayanya sendiri. Sarana elektronik yang menawarkan 

berbagai program hiburan yang memabokkan bagi kalangan umum bukan suatu yang harus 

dimarginalkan. Justru ini merupakan tantangan bagi pelaku-pelaku pendidikan dan budaya 

untuk memfilter dan mengarahkan anak ke dalam perkembangan yang positif sehingga 

mereka mampu berkompetisi dalam mengembangkan pendidikan di era globalisasi ini.  
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ABSTRAK 
 

Pers menjadi proses mediasi antara masyarakat dan dunia. Pers diproses oleh jurnalisme 
agar  mempunyai daya persuasi. Jurnalisme memprosesnya melalui tata cara mencari dan 
menyebarkan informasi dan mengembangkan teknik peliputan dan pendistribusiannya 
sesuai dengan kultur—termasuk dunia sastra—masyarakat dan semangat zaman.  
“Teknologi sastra” diilhami oleh kenyataan bahwa kehidupan masyarakat, termasuk 
sastrawan,  menghayati kondisi iptek yang tengah berkembang pesat. Saat ini adalah era 
sastra jurnalistik dalam arti  media massa berperan besar dalam memasyarakatkan   sastra. 
Setakat ini karya sastra juga banyak yang berpenyajian teknologi, sastra siber 
(cybersastra), yang mempermudah interaksi antarpenulis serta antara penulis, penikmat 
sastra, dan pemerhati sastra. Hal ini berarti bahwa hubungan antarpenggiat sastra siber jauh 
lebih akrab dan pragmatis sehingga lebih gampang untuk saling bertukar pikiran melalui 
diskusi online. Hal yang pasti, sastra siber telah membawa sesuatu yang berbeda dalam 
dunia sastra. Pada era ini dan masa depan agaknya  sastra jurnalistik merupakan  alternatif 
pengembangan  karya sastra, yang  diharapkan  berpotensi  positif terhadap peningkatan 
apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia.  
 
Kata kunci: sastra jurnalistik, apresiasi sastra, sastra siber,  dan penggiat sastra.  
 
1.  Pengantar 
 Besarnya peranan media massa dalam perkembangan kesusastraan dan pentingnya 
penelitian terhadap karya sastra di media massa sebetulnya telah dikemukakan oleh H. B. 
Jassin puluhan  tahun yang silam.  Dengan berperannya media massa  dalam memuat karya 
sastra, seni, dan budaya, para sastrawan dan budayawan semakin tertantang untuk 
menyajikan  karyanya di dalam media massa. Penikmatan dan penyebaran karya sastra 
melalui media online dewasa ini merupakan suatu fenomena   baru dalam bersastra. Tidak 
dapat dimungkiri bahwa sastra jurnalistik sudah hadir di hadapan kita dan sudah dijalani 
dan akan terus dijalani.   
  Masyarakat kita hampir tidak mungkin lagi membaca dan menikmati karya sastra 
dalam arti yang sesungguhnya saat ini karena kehidupan yang keras dan rumit. 
Peningkatan karya sastra secara khusus tidak mungkin juga terjadi tanpa suasana 
kehidupan dan kejiwaan yang mendukung. Oleh karena itu, penyebaran dan penikmatan   
sastra jumalistik harus diterima sebagai sebuah kenyataan.  Kita berharap mutu sastra 
jurnalistik berdampak positif sehingga dapat  meningkatkan   apresiasi masyarakat. 
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 Perkembangan sastra Indonesia kita ke depan akan menemui  kemungkinan baru. 
Jika selama ini para sastrawan hanya menampilkan karyanya pada buku, majalah, koran, 
atau  yang berwujud kertas, setakat ini kita bisa menemukan  karya mereka tersebar di 
media internet. Hadirnya sastra siber  (sastra cyber) melalui media elektronik  hendaknya 
tidak dipandang sebelah mata. Bagaimanapun juga tidak adil jika semua karya yang ditulis 
melalui media tersebut  diklaim sebagai tulisan yang tidak bermutu. Mestinya  sastra siber  
tetap  dapat diterima secara positif karena mau tidak mau, sastra tersebut akan ikut 
menentukan perkembangan sastra Indonesia. Melalui media elektronik diharapkan paling 
tidak untuk ke depannya akan memunculkan banyak kemungkinan baru yang dilakukan 
oleh para penulis. Dikatakan oleh Suryadi (dalam Situmorang, 2004:9), jika selama ini 
para sastrawan hanya menampilkan karyanya pada buku, majalah, koran, saat ini 
ditemukan karya mereka yang tersebar di media internet. Hadirnya internet sebagai media 
sastra siber  tentu mengundang tanya, akankah eksistensi sastra siber  akan diakui dalam 
sejarah sastra? Akankah sastra siber  dicatat  sebagai bagian dari sejarah sastra Indonesia?  
 
2.  Era Sastra Jurnalistik 

Sastra jurnalistik adalah sastra yang tersedia di media massa, baik cetak maupun 
elektronik, yang wujudnya disesuaikan dengan visi dan misi media massa tersebut. Melalui 
media massa cetak khalayak dapat menikmati cerpen, novel bersambung, puisi, esai, dan 
kritik seni. Melalui media elektronik khalayak juga dapat menikmati berbagai suguhan 
sinetron dan film sebagai bagian dari dunia kesusastraan.   

Sastra jurnalistik dimulai oleh Ernest Miller Hemingway. Di dalam sejarah 
kesusastraan Amerika, ia tercatat sebagai seorang wartawan kawakan yang kemudian 
menulis novel dan cerpen, memelopori cara penulisan baru dalam kesusastraan, 
menerapkan teknik penulisan jurnalistik dalam novel dan cerpen yang ditulisnya. Pengaruh 
Hemingway meluas ke seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia jejaknya 
diikuti oleh Idrus, Pramoedya Ananta Toer, Mochtar Lubis, dan lain-lain. Sastra jurnalistik 
itu berbeda dengan jurnalistik atau jurnalisme sastra. Sastra jurnalistik lebih tua usianya 
daripada jurnalistik atau jumalisme sastra. Jurnalistik sastra adalah gaya penulis berita atau 
opini yang menggunakan gaya sastra. Dengan kata lain, jurnalistik sastra adalah tulisan 
jurnalistik yang bernuansa atau berpenyajian kesusastraan.   

Sastra jurnalistik sebenarnya sama maknanya dengan sastra koran atau surat kabar, 
sastra majalah, atau sastra media massa. Sastra koran diistilahkan oleh H.B. Jassin, sastra 
majalah oleh Nugroho Notosusanto, sastra jurnalistik oleh Atar Semi dan Seno Gumira 
Ajidarma. Istilah sastra jumalistik hanyalah perubahan nama dari sastra koran, sastra 
majalah, dan sastra media massa.   

Ciri khas sastra jurnalistik mengacu pada  kriteria atau kekhasan jurnalistik. Delapan 
ciri yang digunakan jurnalis dalam memilih bahan informasi atau berita, (1) 
mengutamakan hal-hal yang bersifat human interest, (2) sedapat mungkin merupakan 
fakta, (3) memiliki nilai kebaruan, (4) ganjil atau luar biasa, (5) mengandung konflik 
(skandal atau persengketaan), (6) penting dan ternama, (7) dekat dengan lingkungan 
kehidupan (kontekstual), dan (8) memperhatikan selera dan minat konsumen.  Selain 
mengacu pada kedelapan kriteria itu, sastra jurnalistik juga menampilkan sesuatu yang 
tidak terungkapkan, melihat fakta dan kenyataan yang terbentang di sekeliling dari segi 
lain secara kreatif. Sastra jurnalistik, misalnya cerpen,  berciri khas singkat dan padat. Jika 
berbentuk novel, karya sastra itu disajikan  secara bersambung.  Ciri  lainnya, bahasa sastra 
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jurnalistik hidup dan lincah, kalimatnya sederhana, dan menghindari kata-kata bersayap 
atau  hiasan kata.  

Perlu dipahami juga bahwa sastra jurnalistik, selain memiliki keunggulan, juga ada 
kelemahnnya.  Beberapa keunggulan sastra jurnalistik dapat disebut sebagai berikut.   

Pertama, dengan adanya sastra jurnalistik apresiasi sastra masyarakat bisa 
tertampung, khususnya dalam kondisi penerbitan buku sastra yang langka. Kedua, sastra 
jurnalistik mempersembahkan berbagai jenis sastra untuk memenuhi minat pembaca. 
Sastra jurnalistik itu menyediakan bacaan mulai dari bacaan komik, cerita anak-anak, 
cerpen remaja, puisi, novel bersambung, esai dan kritik sastra, serta berita kegiatan sastra. 
Ketiga, sastra jurnalistik elektronik dalam bentuk sinetron dan film ikut memberikan andil 
yang besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan. Keempat, sastra 
jurnalistik dapat digunakan sebagai salah satu bahan pembelajaran yang telah ada di 
perpustakaan.   

Kelemahan sastra jurnalistik dapat disebut, antara lain, kurang memiliki peluang 
bagi sastrawan untuk berkreasi secara penuh oleh ketentuan dan selera para pembaca, 
khususnya diwakili oleh pengasuh atau redaktur.  Kedua, banyak keluhan para penulis 
pemula karena tidak memperoleh kesempatan memublikasikan karya sastra mereka. 
Pengasuh dan redaktur sibuk dan tidak memiliki waktu untuk melakukan seleksi tulisan 
yang akan dimuat dengan teliti. Ketiga, sastra jurnalistik yang berbentuk sinetron dewasa 
ini berkualitas rendah. Sinetron kita fasih betul berbicara tentang kemewahan, menjual 
mimpi-mimpi, dan  masih cenderung sekadar hiburan.   

Mengapa harus bersastra jurnalistik? Harus diakui bahwa pada saat ini media 
massa atau jurnalistik berandil besar dalam memasyarakatkan sastra.  Surat kabar dan 
majalah menyediakan kolom "seni, sastra, dan budaya". Penyair, cerpenis, atau novelis 
kurang didengar jika tidak pernah memuat karyanya atau tanggapannya terhadap 
kehidupan sastra di dalam surat kabar.  Forum diskusi, seminar, lokakarya seni, budaya, 
sastra tidak bergaung jika tidak dimuat di dalam media massa. Melalui bersastra jurnalistik 
langkah-langkah ke depan menuju bersastra kualitas dimulai. Untuk itu, kemampuan 
bersastra perlu dilakukan melalui serangkaian pelatihan, selain penguasaan teori  menulis 
karya sastra.   
 
3. Peranan Teknologi Informasi dalam Perkembangan Sastra  

Seiring dengan berkembanganya zaman tentu akan diikuti oleh  meningkatnya 
berbagai logika dan pemikiran manusia. Sastra turut pula semakin berkembang, termasuk  
jumlah peminatnya dari berbagai kalangan. Banyaknya peminat sastra menunjukkan 
bahwa semakin tingginya kesadaran atas kemampuan menyampaikan berbagai perasaan, 
pendapat, pola pikir, hingga kemauan yang terus berkembang dalam diri para penggiat 
sastra. Berbagai jenis sastra yang terus berkembang terkadang menjadi suatu simbol dan 
pokok penting dalam suatu penyampaian aspirasi, yang dalam hal ini banyak ditemui di 
Indonesia.  

Jenis sastra yang paling banyak digunakan di Indonesia ialah syair, puisi, cerita 
pendek (cerpen), dan pantun. Akan tetapi, peminat paling banyak ialah sastra puisi. 
Melalui puisi, pengarang atau penulis mampu menyampaikan perasaannya melalui tulisan 
dalam konotasi penggunaan yang berbeda dengan penyampaian biasa (penyampaian tanpa 
perumpamaan bahasa sastra). Perkembangan tersebut terus-menerus memengaruhi 
berbagai perkembangan dalam berbagai bidang pendidikan, perfilman, hingga aspirasi 
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masyarakat. Namun, kebanyakan saat ini, penggunaan sastra digunakan untuk 
penyampaian aspirasi dalam suatu kegiatan orasi, sebagai gambaran bahwa tidak hanya 
menyampaikan orasi yang biasa dalam bentuk   puisi (syair atau pantun).   

Salah satu ciri karya sastra yang sangat penting adalah fungsi komunikasi. Memang 
benar karya sastra dihasilkan melalui imajinasi dan kreativitas sebagai hasil kontemplasi 
secara individual, tetapi juga ditujukan untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang 
lain sebagai komunikasi. Secara garis besar komunikasi dilakukan melalui interaksi sosial, 
aktivitas bahasa (lisan dan tulisan), dan mekanisme teknologi (Ratna, 2007:297-298).  

Sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat  dewasa ini, sastra pun 
menjadi bagian dari perkembangan era globalisasi. Sastra itu pada prinsipnya   berisi 
pembelajaran, bahkan pengalaman, yang terus tersampaikan melalui berbagai media 
informasi, baik media sosial maupun media massa (cetak dan elektronik).   Kegiatan 
bersastra  ini tidak hanya sebagai  pekerjaan, tetapi juga    berupa  hobi yang  dapat  terus  
dikembangkan atas dukungan teknologi informasi atau ICT (Information Communication 
Technology). Peran teknologi informasi, selain membuat sastra  menjadi suatu kegemaran 
atau hobi,  juga dapat meningkatkan kreativitas.  Kehadiran teknologi informasi itu  tentu 
sangat berpengaruh terhadap perkembangan sastra  dan dapat menjadi ajang pertemuan  
antarsastrawan untuk  saling bertukar pikiran dalam menata perkembangan dan 
pengembangan sastra dari berbagai wilayah   di Indonesia.  

 
4. Menyiasati  Masalah Publikasi Karya Sastra Melalui Sastra Siber   
 Istilah cybersastra  (sastra siber) dapat dirunut dari asal katanya. Cyber dalam 
bahasa Inggris tidak  berdiri sendiri, tetapi serangkai dengan kata lain seperti cyberspace, 
cybernate, dan cybernetics.  Cyberspace berarti ruang (berkomputer) yang saling terjalin 
membentuk budaya di kalangan mereka. Cybernate berarti pengendalian proses 
menggunakan komputer. Cybernetics  mengacu pada sistem kendali otomatis, baik dalam 
sistem komputer (elektronik) maupun jaringan saraf. Dari pengertian ini dapat 
dikemukakan bahwa sastra siber adalah aktivitas sastra yang memanfaatkan media 
komputer atau internet (Enraswara, 2006:182).  

Sastra siber  sudah muncul beberapa tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 2001 
seiring dengan merebaknya internet di Indonesia.  Sastra siber adalah aktivitas sastra yang 
memanfaatkan fasilitas komputer dan internet. Sastra siber merupakan revolusi, sekaligus 
transformasi dalam dunia sastra.  Sebelum dikenal sastra siber,    publikasi terhadap karya 
sastra sudah memanfaatkan teknologi yang ada. Kita   mengenalnya dengan sebutan sastra 
koran, sastra yang diterbitkan melalui koran, sastra majalah yang diterbitkan melalui 
majalah, sastra buku atau yang meng-gunakan wahana buku sebagai sarana publikasinya.  

Kehadiran jenis sastra siber  ditenggarai dengan terbitnya buku Graffiti Gratitude 
pada 9 Mei 2001. Graffiti Gratitude berupa antalogi puisi siber.   Penerbitannya 
diprakarsai oleh Sutan Iwan Soekri Munaf, Nanang Suryadi, Nunuk Suraja, Tulus 
Widjarnako, Cunong, dan Medy Loekito, yang tergabung dalam  Yayasan Multimedia 
Sastra. Sastra elektronik ini baru dikenal sekitar tahun 2000-an. Usianya yang masih terlalu 
muda tidak serta-merta kehadirannya diterima dengan tangan terbuka, pro dan kontra 
bermunculan dari berbagai pihak. Menurut  Sambodja (2003),  sejarah sastra Indonesia 
masih terbelenggu dalam kanonisasi   atau masih bergantung pada “fatwa” pemegang 
otoritas.  Bagaimana halnya dengan sastra siber yang  belum mempunyai “watak” yang 
mapan seperti halnya sastra koran?  Meskipun usianya masih muda dan 
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ketidakmapanannya, sastra siber  mestinya tetap bisa  dikaji dan dinilai sesuai dengan 
kekhasannya.  

Dikatakan oleh Endraswara  (2008:184) bahwa untuk mengkaji sastra siber  ini sama 
dengan sastra yang bermedia koran atau buku. Kita dapat menerapkan kode-kode seperti 
yang disampaikan oleh Teeuw, yaitu kode sastra, kode budaya, dan kode bahasa.  Ketiga 
kode itu ternyata semua ada dalam sastra siber  sehingga  mau tidak mau sastra tersebut 
harus mendapat perlakuan yang sama dengan sastra lainnya. Dengan demikian, sastra siber 
tidak perlu dianaktirikan dan harus mendapat perhatian yang sama porsinya dengan sastra 
yang sudah mapan.  

Kemunculan sastra siber dalam kancah kesusasteraan Indonesia ditanggapi dan 
diapresiasi secara berbeda-beda.  Bahkan, hal ini sempat menimbulkan pro dan kontra dari 
berbagai pihak.  Di satu pihak ada yang menyambutnya positif, tetapi ada pula secara 
negatif. Disambut secara positif karena kehadiran sastra siber dapat dengan mudah dan 
cepat diakses oleh kalangan yang lebih luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di 
seluruh dunia. Selain itu, kehadiran sastra siber melalui media internet memberi peluang 
bagi penulis yang bergiat di bidang sastra untuk memberikan sumbangsihnya, baik berupa 
karya maupun pemikiran, tanggapan terhadap karya sastra.  Disambut negatif karena sastra 
siber dianggap tidak lebih dari sekadar upaya main-main saja.  Sastra ini juga dikatakan 
sebagai sastra yang kualitasnya sangat kurang dan tidak memberikan kemajuan yang 
berarti dalam khazanah sastra Indonesia.  
     Terlepas dari persoalan tersebut, sebenarnya perkembangan teknologi pasti  akan 
berpengaruh besar terhadap budaya suatu bangsa, tidak terkecuali sastra. Tentunya 
berkembangnya teknologi di satu sisi akan berdampak positif, tetapi   di sisi lain bisa 
berdampak   negatif.  Begitu juga terhadap khadiran sastra melalui media elektronik.  
Namun, tentu saja kita tidak perlu merisaukan sastra siber yang  kata sebagian pemerhati 
sastra ditulis “semau gue”,  yang akan tersingkir dengan sendirinya. Hal yang jelas adalah 
bahwa perjalanan waktulah yang akan menentukan apakah karya  tersebut akan tetap eksis 
atau tidak.  

Jika berbicara tentang  media  sebagai wadah penerbitan karya sastra, tentu ada  
pemerhati yang membedakannya, tetapi ada juga yang tidak.  Karya sastra yang diterbitkan 
melalui media cetak (sastra koran/majalah) dikatakan lebih bermutu daripada sastra yang 
diterbitkan melalui media elektronik.  Hal ini disebabkan oleh sastra koran hadir di 
hadapan pembaca melalui prosedur dan seleksi yang ketat, sedangkan sastra siber  
sebaliknya,  tanpa prosedur yang ketat.  Oleh karena itu, siapa pun dapat memublikasikan 
karyanya secara leluasa untuk dinikmati oleh siapa saja dari belahan dunia mana pun tanpa 
memandang apakah dia seorang yang sudah terkenal atau seseorang yang namanya belum 
dikenal.  Kondisi ini  menimbulkan kegeraman bagi sebagian sastrawan yang sudah 
mapan, seperti  dinyatakan oleh beberapa pelaku sastra di atas. Kegeraman itu sebenarnya 
tidak perlu terjadi jika mereka bisa bersikap arif dan bijaksana. Perkembangan teknologi 
tidak bisa dihindari, begitu juga kemunculan  sastra siber meskipun kelahirannya tidak 
disambut gembira oleh sebagian penggiat sastra.   

Sangatlah bijak jika Rahman (2002) mengatakan bahwa tidak perlu 
memperdebatkan istilah yang berkaitan dengan  sastra koran, sastra majalah, dan sastra 
siber.  Baginya istilah  itu sekadar “politik identitas” dalam percaturan sastra.  Dengan 
demikian, tidak perlu muncul klaim  yang bersifat subjektif. Perlu juga dicermati bahwa 
yang membuat sebuah buku menjadi karya sastra adalah pembacanya,   bukan kritikus, 
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editor, atau profesor. Memang demikian adanya bah-wa karya sastra akan menjadi benda 
mati (artefak) tanpa peran pembacanya.  Karya sastra tidak akan berarti apa-apa tanpa 
campur tangan pembacanya. Oleh karena itu,   tidak perlu dipermasalahkan soal sastra dari 
segi media karena hal tersebut justru pekerjaan  sia-sia. Sastra siber sudah “terlanjur” lahir 
dan tentunya keha-dirannya harus disambut dengan hati terbuka.  
  Sastra merupakan dunia yang berhubungan dengan kegiatan tulis-menulis.  Sastra 
merupakan karya seni yang bermediumkan bahasa, misalnya puisi, cerpen, dan novel. 
Karya tersebut akan dibukukan, kemudian diterbitkan oleh penerbit yang berminat 
menerbitkannya.  Namun, tidak sedikit penulis yang ditolak oleh pe-nerbit  karena 
karyanya dianggap kurang bermutu atau tidak “menjual”  dan seba-gainya.  
 Kehadiran sastra siber membawa suatu inovasi baru dalam menduniakan sastra. 
Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, alih wahana yang dilakukan dalam 
kesusaastraan Indonesia dari buku atau bentuk fisik ke dunia virtual atau maya merupakan 
transformasi sastra. Ketika karya sastra diidentikkan dengan kemunculannya yang berupa 
buku, hal ini tentu mempersulit peserta didik atau mahasiswa yang belajar menulis sastra 
karena memublikasikan sastra mem-butuhkan penerbit.  Pada saat ini untuk bisa 
menembus suatu penerbitan yang bersedia menerbitkan karya sastra sangatlah sulit.  
 Solusi yang paling anyar dalam abad ini untuk menyiasati masalah publikasi karya 
sastra adalah melalui sastra siber.  Siapa pun, termasuk mahasiswa, yang berniat menulis 
karya sastra dan ingin menyebarkannya pada semua orang bisa memanfaatkan media 
teknologi ini tanpa takut ditolak oleh redaktur. Komunitas sastra maya   bermunculan. 
Pemanfaatan teknologi seperti mailing list (milis), situs, forum diskusi, dan kini juga blog, 
internet menawarkan iklim kebebasan, tanpa sensor. Semua orang dapat memajang 
karyanya dan semua kalangan boleh mengapresiasinya.   
 Sastra siber memang dunia yang bebas. Siapa saja, tidak harus sastrawan, bisa 
menulis apa pun yang mereka inginkan di dalam media ini. Dunia sastra siber adalah dunia 
yang khas atau eksklusif, cobalah memasukinya dan merasakan perbadingannya dengan 
dunia sastra koran atau majalah.  Kebebasan individu dalam mengekspresikan dirinya 
melalui tulisan dan  demokrasi yang ditawarkan   siber dalam mewadahi karya sastra yang 
ditulis merupakan bentuk keistimewaan media ini.  
 Pertanyaan yang muncul adalah apakah karya yang dipublikasikan sebagai   sastra 
siber  berkualitas  sastra atau tidak? Beberapa pihak menuding bahwa sastra siber yang 
notabene media bebas tidak terbatas ini sebagai ajang main-main. Karya yang 
ditampilkannya terkesan tidak bermutu. Mereka menganggap karya sastra tersebut 
kehilangan nilai kesastraan dan tidak memiliki nilai estetika yang tinggi. Dalam pandangan 
beberapa  pengamat sastra, nilai estetika yang  di dalam sastra siber dan sastra koran sangat  
berbeda. Namun, dipandang dari sudut manakah nilai estetika yang membedakan 
keduanya? 
 Jika pihak penulis dijadikan tolak ukur kebermutuan sebuah karya sastra, tentu hal 
ini juga tidak objektif karena setiap orang mempunyai penilaian tersendiri. Karya sastra 
tetap karya sastra di mana pun dilahirkan, baik oleh penerbit maupun sastra siber.  Puisi 
tetaplah puisi siapa pun penggubahnya, entah itu ditulis oleh penyair atau mahasiswa, 
demikian juga dengan karya sastra yang lain.  Setidaknya sastrawan siber menulis karya 
berdasarkan estetikanya sendiri tanpa takut ditolak oleh redaktur.  
 Sebenarnya dikotomi antara sastra koran dan sastra siber  hanya berbeda pada 
penggunaan medianya. Sastra sangat erat kaitannya dengan dunia imajinasi. Siapa pun 
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orangnya, baik penulis/sastrawan terkenal maupun penulis/sastrawan pemula. bebas dan 
berhak mengekspresikan imajinasi, menafsirkan nilai-nilai estetika dan, bebas 
menyampaikan pesan moral yang diusungnya.  Persoalannya, sastra koran mengenal 
batasan yang dikendalikan oleh otoritas sang redaktur dan selera pasar, sedangkan sastra 
siber cenderung hampir tidak mengenal batas-batas itu.   
 Salah satu perdebatan yang cukup panas hingga saat ini adalah soal mutu dan 
kualitas sastra siber.  Pada dasarnya orientasi terhadap karya sastra itu ada empat macam 
seperti digambarkan oleh Abrams (dalam Pradopo 1976:6).  Pertama, karya sastra itu 
merupakan tiruan alam atau penggambaran alam; kedua, karya sastra itu merupakan alat 
atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu bagi pembacanya; ketiga, karya sastra itu 
merupakan pancaran perasaan, pikiran, ataupun pengalaman sastrawan; dan keempat, 
karya sastra itu merupakan sesuatu yang otonom, mandiri, lepas dari alam sekelilingnya, 
baik pembaca maupun pengarangnya (Pradopo, 2003:206--207).   

Penelahaan karya sastra hingga pada simpulan bahwa karya sastra itu berkualitas 
atau tidak  bukanlah persoalan mudah karena penilaian   tidak mungkin hanya didasarkan 
pada salah satu elemennya, tetapi harus  secara keseluruhan. Karya sastra yang hanya 
bagus dalam salah satu elemennya belum dapat dikatakan sebagai sastra yang berkualitas 
atau sastra yang baik. Begitu pula karya sastra yang tidak mudah dipahami oleh setiap 
orang tidak bisa langsung disebut  sastra yang kurang berkualitas. Hal yang paling 
mendasar adalah apakah karya sastra tersebut sudah memenuhi kriteria kualitas sastra yang 
ada, seperti kriteria estetik dan kriteria struktur (struktur dalam dan luar) (Fananie, 
2000:73-74).   

Dengan hadirnya sastra siber muncul pula perdebatan soal mutu atau kualitas.  
Banyak pemerhati sastra yang menilai teks sastra yang tergolong “sampah” mudah 
terpublikasikan.  Hal semacam itu  (hampir) mustahil terjadi dalam sastra koran.  Teks 
sastra yang lolos atau dapat  diterbitkan di sebuah  media cetak harus memenuhi  
persyaratan ketat yang telah ditetapkan oleh redaktur (http://sawali. wordpress. com).   

Ketika  seseorang memiliki blog gratis,  ia akan lebih mudah dalam meng-
ekpresikan serta memublikasikan karya sastra serta saling berkomentar seputar dunia sastra   
dengan penulis/sastrawan lain tanpa mengeluarkan biaya dibanding-kan dengan sastra 
koran yang hanya terbatas segmen pembacanya dan rubrik sastra hanya muncul sekali 
dalam seminggu.     

Maraknya blogger yang memuat karya sastra dan juga kemudahan memuat suatu 
karya di situs internet, di lain pihak ditanggapi secara sinis oleh sebagian orang.  Bagi 
mereka, karya sastra semacam ini adalah “sampah” karena tidak memenuhi standar baku 
karya sastra. Meskipun demikian, penilaian ini kurang bisa dipertanggungjawabkan karena 
masih hanya berdasar survei secara kuantitatif, yang kemudian dipakai untuk memberikan 
penilaian secara umum.  Padahal, jika dicermati secara saksama, dari sekian banyak 
blogger itu, beberapa karyanya tidak kalah menarik  dibandingkan dengan yang dimuat di 
media cetak (http://www. hayamwuruk-online. blogspot. com). Hal ini berart  bahwa   
media juga mempunyai peran penting dalam  menghidupkan karya sastra. Sebuah produk 
budaya apabila tidak dapat dikonsumsi oleh khalayak atau publik,  karya sastra itu akan 
menguap tanpa makna. Hal ini mungkin dapat disebut sebagai sebuah bentuk pencarian jati 
diri penulis pemula untuk publik dalam hal menikmati karya yang “dihidangkan”, terserah 
publik yang akan menilai seberapa jauh mutu  karya sastra tersebut.   
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Jika berbicara tentang mutu dan kualitas karya  sastra siber dan mencermati 
beberapa karya  penulis pemula, baik cerpen, novel, maupun puisi, kita dapat melihat 
bentuk diksi yang digunakan, isi, atau tema yang beragam disuguhkan sangat menarik, 
tidak jauh berbeda dengan karya sastrawan kawakan. Kalau selama ini label “sampah” 
membanjiri karya  sastra siber,  hal itu hanya teriakan negatif  yang menampik keberadaan 
sastra siber. ategori sastra berlabel “sampah” itu sebenarnya terpulang pada publik yang 
menikmati dan mengkritisinya. Jika  memang tergolong “sampah”,  lambat laun karya  itu 
akan   hilang ditelan waktu, dikalahkan olah karya yang memang patut diperhitungkan di 
dalam  kancah pergulatan sastra Indonesia.  
 Sastrawan seharusnya memanfaaatkan kemajuan teknologi   untuk mendu-niakan 
sastra dan bahasa sastra.  Tidak hanya melalui buku yang dijual di toko buku, tetapi  juga 
melalui dunia maya yang bisa diakses oleh semua orang.  Pertanyaan berikutnya apa 
manfaat sastra siber dalam perkembangan sastra Indonesia saat ini? 

Sastra siber merupakan tempat yang paling strategis pada saat ini untuk 
memublikasikan karya sastra secara global. Hal ini disebabkan oleh sastra siber 
menggunakan layanan internet yang bisa diakses ke seluruh pelosok negeri. Jika  ditilik 
dari segi itu, manfaat sastra siber merupakan media promosi karya sastra. Namun, hal itu 
tidak menutup kemungkinan sastra siber juga merupakan tempat pelarian penulis yang 
ditolak oleh redaktur majalah atau koran. Sastra siber juga mampu mengaktifkan 
sastrawan  yang “mati suri” untuk melahirkan karya sastra baru melalui  media yang 
mudah dijangkaunya. Bukti yang menunjukkan adanya relevansi antara sastra siber dan 
perkembangan sastra adalah terbitnya  Antologi Puisi Digital Cyberpuitika (APDC) oleh 
Yayasan Multimedia Sastra di Yogyakarta. Antologi ini memuat 55 nama penyair dengan 
karya sejumlah 169 sajak.  
  Hal yang tidak dapat dimungkiri adalah bahwa sastra siber memiliki kelebihan dan   
kelemahan. Kurangnya masyarakat memahami dan menggunakan teknologi informasi 
membuat sastra siber tidak dikenal oleh banyak kalangan. Hal ini bisa dilihat dari seberapa 
jauh masyarakat mengenal dan menguasai internet. Agaknya dapat dikatakan   kalangan 
mahasiswa pun  masih  banyak yang belum mengenal sastra siber.  Untuk itu, perlu adanya 
suatu kajian mengenai pemanfaatan teknologi dalam proses perkuliahan. Dosen bisa 
mengenalkan sastra siber kepada mahasiswanya ketika mengajar di depan kelas. Untuk 
meminimalkan ketidak-tahuan mahasiswa terhadap teknologi, pihak kampus bisa 
mendirikan pusat-pusat kajian media digital.    
  Dalam sastra siber belum bisa atau sulit dideteksi yang mana  karya orisinal dan 
mana yang bukan  karena  siapa pun boleh menyajikan  karyanya di dalam media canggih 
itu.   Karena belum ada  kode etik yang mengatur dan membatasi kegiatan di sastra siber, 
hal itu dapat berakibat pada kurangnya  kontribusinya  dalam mengembangkan sastra 
Indonesia. Kendati demikiam, sastra siber tentu dapat memberi warna dan pencerahan 
terhadap dunia kesusastraan Indonesia. Melalui internet, sastra siber merupakan sarana 
baru untuk memublikasikan sastra, sekaligus   bisa membumikan sastra  dan bahasa 
Indonesia kepada dunia.  
  
5.  Teks Sastra Berpenyajian Teknologi 

Dalam kehidupan sekarang karya sastra   banyak yang berpenyajian teknologi. 
Muatan  teknologi juga sarat di dalamnya. Novel Y.B. Mangunwijaya, Burung-Burung 
Rantau, misalnya, berisi tentang budaya teknologis dan agraris, termasuk    budaya 
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industrialisasi. Di dalam novel Ayu Utami, Saman, budaya dan gagasan teknologis juga 
tampak menyertainya. Kedua gambaran atau penyajian itu menandakan bahwa persoalan 
teknologi telah merasuk ke dalam karya sastra Indonesia. Semoga kondisi ini menjadi satu 
langkah maju, khususnya dalam memberdayakan karya sastra sebagai khazanah budaya 
bangsa.      
 Istilah teknologi dan  sastra sudah demikian dikenal oleh berbagai kalangan. Akan 
tetapi, istilah teknologi sastra tampaknya masih merupakan istilah baru, yang mulai 
dikenal pada 1996. Istilah ini muncul ketika Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono, salah 
seorang penyair utama Indonesia dan ilmuwan, menerima hadiah iptek dalam bidang 
kebudayaan dari presiden. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sastra tidak hanya bidang 
yang digeluti oleh seniman atau sastrawan, tetapi juga telah dihargai oleh  teknolog. Hal ini 
menandakan bahwa sastra juga bermuatan banyak hal, termasuk masalah iptek.   

Munculnya istilah teknologi sastra dilatarbelakangi oleh perubahan tahap 
pemikiran manusia.  Manusia dalam tahap fungsional telah menyadari  keterkaitan objek 
(sastra) dengan dirinya sehingga mampu atau dapat memanfaatkan iptek bagi kepentingan 
hidup manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Teknologi sastra selanjutnya diilhami 
oleh kenyataan bahwa kehidupan manusia, termasuk sastrawan, yang menyadari dan 
menghayati kehidupan dalam kondisi atau dalam iklim iptek. Oleh karena itu, lahirlah 
karya sastra yang bermuatan iptek. Teknologi sastra juga diartikan sebagai ilmu tentang 
cara menyajikan teks sastra secara sistematis. Teknologi sastra  dapat pula diartikan   
pemanfaatan teknologi untuk pemasyarakatan karya sastra kepada masyarakat   luas. Pada 
saat ini sudah banyak karya sastra berupa teks puisi dan cerita pendek yang  disajikan 
dengan menggunakan yoetube, salah satu jenis  kecanggihan teknologi internet. 

Dalam catatan Rembulan (cybersastra. org.) puisi  siber/digital (puisi cyber) dapat 
dibedakan atas  tujuh jenis: (1) puisi hypertext menggunakan program hyperlink; (2)  puisi   
siber menggunakan program hyperlink yang tidak selalu teks,  tetapi juga image, bunyi, 
video dan animasi dan jenis huruf; (3) puisi siber  tidak dapat diterbitkan dalam bentuk 
cetak; (4)  puisi   siber merupakan puisi bercampur dengan bunyi; (5) puisi   siber dikenal 
juga sebagai puisi pertunjukkan seperti baca puisi, deklamasi ataupun drama puisi dan ini 
merupakan bentuk lama, terutama dalam kesenian tradisional atau kesenian rakyat; (6) 
puisi siber adalah puisi kasatmata; dan (7)  puisi siber adalah animal teks, yakni 
penggunaan program animasi komputer.  

Pemanfaatan media sebagai penyampai gagasan dalam sastra siber dewasa ini 
sudah jauh meninggalkan peran bahasa dalam dunia pers. Wonohito pernah mengatakan 
bahwa bagi pers bahasa merupakan sine qua non: tanpa bahasa, pers tidak mungkin dapat 
bekerja. Bahasalah  yang melukiskan sesuatu pada halaman  media massa:  segala 
informasi, bimbingan, dan hiburan yang disampaikan kepada khalayak (Almanak Pers 
Antara 1976). 
 
6.   Sastra Indonesia Memasuki  Kancah Globalisasi  
  Perkembangan teknologi internet yang demikian pesat membuat akses ke berbagai 
informasi menjadi lebih mudah. Jika dahulu kita harus menyaksikan berita di televisi untuk 
mengetahui perkembangan yang terjadi di luar negeri, sekarang dengan sekali klik, kita 
sudah mengetahui peristiwa di belahan bumi lain.  Kita bisa mengakses informasi secara 
cepat kapan pun kita mau. Kemajuan teknologi tentunya harus dimanfaatkan sebaik dan 
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semaksimal mungkin. Inilah yang dimanfaatkan oleh Yayasan Lontar, yayasan yang aktif 
menerjemahkan berbagai karya sastra Indonesia ke dalam bahasa Inggris.  

Beberapa sastrawan ternama Indonesia sudah sering   karyanya muncul di internet, 
seperti   karya Sapardi Djoko Damono, Goenawan Mohammad, Eka Budianta, Sutardji 
Calzoum Bachri, Rendra, Emha Ainun Nadjib, Dorothea Rosa Herliani, D. Zawawi Imron, 
Agus R.  Sarjono, dan Jamal D.  Rahman.  Karya mereka tidak hanya dimuat oleh situs 
lembaga kesenian semacam yang dimiliki Yayasan Lontar yang beralamat di http://www. 
lontar. org, tetapi juga oleh individu  yang membuat situs pribadi. Pembuatan situs 
individu ini banyak berkembang di tengah kemudahan yang ditawarkan oleh para 
industrialis internet, antara lain dengan memberikan penyimpanan gratis muatan situs 
tersebut. Tidak mengherankan  jika di geocities. com, tripod. com, angelfire. com, 
theglobe. com serta banyak lagi, dapat kita temui situs  pribadi. Individu ini, selain 
memuatkan segala hal tentang dirinya pada situs yang dibuatnya, juga berisi puisi 
buatannya sendiri, serta tidak lupa memamerkan puisi dari sastrawan ternama yang 
disukainya. Puisi telah menjadi menu yang banyak disuguhkan pada situs pribadi. 

Selain individu  tersebut, beberapa lembaga yang bergerak di bidang kesenian juga 
telah memiliki situs, antara lain Yayasan Lontar, Yayasan Taraju, KSI, Akubaca, Aksara, 
dan Aikon.  Dapat juga disebut di sini kehadiran  situs khusus para sastrawan   Indonesia 
seperti   milik Taufiq Ismail yang berlamat di http://www. taufiq. ismail. com (agaknya 
situs ini tidak berfungsi lagi), Sobron Aidit di http://lallement. com, Afrizal Malna, Hamid 
Jabbar, Sitor Situmorang (di http://www. geocities. com), dan Pramoedya Ananta Toer.  

Munculnya nama sastrawan Indonesia, sebagian besar penyair,  pemilik  situs 
khusus untuk karyanya,  mengindikasi   bahwa bagi  pelaku sastra Indonesia, dunia  siber 
atau internet telah menjadi alternatif media  pemublikasian karyanya.  Mereka go 
international dengan karya  sastra berbahasa Indonesia. Karya  Ahmadun Yosie Herfanda 
dan Medy Loekito di Search Engine http://www. poetry. com juga  ada yang ditulis di 
dalam bahasa Inggris  dan karya Sutardji Calzoum Bachri dalam bahasa Spanyol di sebuah 
situs Festival Puisi Internasional.   
 
 
7. Pencerahan Estetik Sastra Internet 

  Dengan menoleh sejenak ke belakang, Nur St. Iskandar pernah menyebutkan bahwa 
pendirian Balai Pustaka atau Volkslektuur (1908) yang membidani kelahiran   majalah 
Pujangga Baru, melalui  rubrik sastranya  telah muncul   tradisi sastra modern di tanah air. 
Pada masa  itu sastra Indonesia   menawarkan estetika yang sama sekali berbeda dengan 
sebelumnya.  Fenomena itu  terlihat dalam salah satu tulisan Armin Pane yang berjudul 
“Kesusastraan Baru” (1933).     

Pada saat ini koran telah mencipta tradisi sastra, baik pada pada prosa,  puisi, maupun 
drama.  Batasan sastra dalam koran mampu atau dapat memberi identitas terhadap sastra 
secara umum. Pada internet, dalam hal ini,  situs sastra siber,  sastrawan dapat menjajakan 
teks apa saja, kapan saja, tentang apa saja,   latar apa saja, dan tawaran estetik apa saja. 
Menurut Nanang Suryadi, penyair yang karyanya tergolong   kurang bagus pun, puluhan 
puisinya ditampilkan di internet. Artinya, para peminat sastra yang baru belajar menulis 
karya sastra  boleh dan bebas   berpartisipasi dan bereksperimen dalam sastra siber.   

Di dalam media internet sastrawan dapat memperkenalkan diri dan  memaknai arti 
kata kebebasan.  Hanya saja, seperti bentuk kebebasan yang lain, internet tidak terlepas 
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dari keramahan, kegamangan, dan risiko omong kosong. Koran terbit setiap hari, sama 
dengan internet,  juga berakses tiap hari, bahkan ruang bagi tulisan sastra hadir  setiap saat. 
Akan tetapi, apakah kondisi kesusastraan internet terkini sebagus kapasitas tawaran 
mediasinya? Banyak kondisi yang masih patut disayangkan dalam sastra internet. 
Permasalahan yang timbul dalam media intern internet bahwa  sastrawan, kritikus sastra, 
dan publik sastra belum menemukan format yang tepat.  

Di internet ketiadaan kurator atau redaktur penyeleksi kualitas karya sangat 
berpengaruh terhadap bermutu tidaknya  karya sastra yang disuguhkannya. Kondisi 
semacam itu tidak terjadi dalam pengelolaan sastra koran atau lembaga  penerbitan. Jadi, 
tidak mengherankan apabila para sastrawan internet, termasuk penulis pemula, akan 
menimbang ulang untuk mengirimkan   karyanya ke koran atau pe-nerbit jika dianggapnya 
masih kurang bagus, yang tentu akan tersaring dalam  proses selesksi. 

Karya sastra di internet terlihat tidak mengikuti kriteria standar penciptaan karya 
sastra.  Bahwa  kegiatan “menolak” berbeda dengan “mengabaikan” perang-kat dan 
standar estetik.  Setiap tradisi sastra memang ditandai dengan penolakan tradisi sastra 
sebelumnya. Pertanyaan yang patut disodorkan kepada para sastrawan internet apakah 
menolak atau mengabaikan tradisi sastra? 

Berbagai karya yang dimuat di internet mengindikasi pengarangnya meng-abaikan--
atau pura-pura tidak tahu--terhadap aliran sastra. Kenyataan membuk-tikan bahwa sastra 
Indonesia telah mencatatkan pencapaian artistik, yang tercipta melalui kriteria tertentu.   
Kondisi sastra internet terkesan kurang dilirik oleh para sastrawan berbobot. Oleh karena 
itu, alangkah eloknya jika   internet menjadi ruang temu antara gagasan sastrawan  andal 
dan para sastrawan pemula.     

Kehadiran karya  sastra dalam media internet akan sia-sia tanpa hasil estetika sastra.  
Karya sastra yang bercirikan    karakter media internet   memang belum terealisasi hingga 
sekarang, tetapi hal itu bukanlah kemustahilan. Untuk itu,   ada beberapa peluang yang 
dapat dipertimbangkan dalam upaya penciptaan estetika karya sastra internet.  

Pertama, karya estetik internet mengandaikan kebebasan berpikir dan berbahasa. 
Internet merupakan ruang bebas yang melampaui kebebasan demokrasi. Segala informasi 
bersilangan dan saling berebut ingin dimiliki. Hanya dengan durasi beberapa menit, 
seseorang sudah dapat mengakses buku-buku di perpustakaan kampus negara maju. 
Aplikasinya dalam sastra, karya mampu merepresentasikan adanya kebebasan dari batasan 
aliran sastra. Sastrawan dapat mengombinsikan aliran  sastra dan menepis batasan genre, 
misalnya    pencam-puran genre puisi, prosa, dan drama. Karya yang tidak dapat secara 
mutlak mewakili puisi atau drama dapat diciptakan, atau berupa percampuran  sastra 
dengan musik atau dunia seni rupa. Konvergensi sastra tersebut dimungkinkan sebab 
media internet secara serentak menampilkan kata, gambar, dan suara.  

Kedua, karya estetik internet mengandaikan adanya peleburan bahasa, geografi, 
nasionalitas, dan ras. Internet memungkinkan adanya penghilangan batas-batas keruangan 
atau jarak semakin kurang berarti dalam dunia digital. Sebagai contoh,    penerimaan dan 
pengiriman e-mail dari jarak dekat dan jauh sampainya ke tujuan sama saja. Pendirian 
komunitas yang dipicu dari batas keruangan—nasionalisme, demografi, dan ras—menjadi 
tidak bermakna dalam internet. Kondisi peleburan internet tersebut bila diadopsi dalam 
karya sastra akan menghasilkan sebuah estetika tanpa identitas.   

Ketiga, karya estetik internet mengandaikan perubahan persepsi terhadap 
kemanusiaan. Kedirian dalam internet merupakan suatu hal yang misteri. Dengan e-mail, 
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misalnya, manusia sudah menjadi pribadi digital. Manusia lebih banyak berpijak pada 
waktu daripada ruang. E-mail memberikan mobilitas yang luar biasa tanpa seorang pun 
harus tahu tempat berada.   
 
8.  Simpulan   

Media massa mempunyai peranan penting sebagai kontributor dalam mendukung 
kehidupan dan pengembangan  karya sastra Indonesia . Melalui media massa karya sastra 
Indonesia dapat dinikmati, diapresiasi,  dan/atau dikritik oleh khalayak pembaca, yang 
sekaligus  mampu menciptakan  kondisi  dinamis  dalam arena diskusi karya sastra.    

Sastrawan seharusnya memanfaaatkan kemajuan teknologi masa kini  untuk 
menduniakan sastra dan bahasa Indonesia. Dalam kaitan itu, kehadiran sastra siber 
membawa suatu inovasi baru dalam menduniakan sastra. Dengan memanfaatkan teknologi 
informasi canggih dewasa ini, alih wahana yang dilakukan dalam kesusaastraan Indonesia 
dari buku atau bentuk fisik ke dunia virtual atau maya merupakan transformasi sastra.  

Pada dasarnya karya sastra, apa pun medianya perlu mendapat perlakuan yang sama 
dari para pemerhati sastra. Polemik atau perbalahan terhadap kehadiran sastra internet 
hendaknya dipandang sebagai fenomena dan dinamika kehidupan kesastraan, yang 
sekaligus diperlukan  format estetika yang menguntungkan per-kembangan sastra di 
Indonesia.  

 Tindakan yang perlu kita lakukan pada saat ini  adalah memperlakukan jenis karya 
sastra apa pun secara adil. Kehadiran  sastra koran, sastra buku, atau sastra elektronik 
seharusnya diperlakukan   sebagai kekayaan sastra   dalam perjalanan sejarah sastra di 
Indonesia. Melalui teknologi informasi yang semakin merebak di bebagai belahan dunia, 
sastra siber  hendaknya diberdayakan sedemikian rupa sehingga  karya sastra dan bahasa 
Indonesia dapat dibumikan  ke dalam  peradaban global.  
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1. Pendahuluan 

 Bergulirnya Kurikulum 2013 memberikan dampak besar terhadap sistem 

pembelajaran. Berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran 

Bahasa Indonesia terlihat bahwa paradigma yang dianut adalah pembelajaran 

berbasis teks. Hal ini menuntut pendidik menggali dan mempersiapkan teks yang 

relevan sebagai bahan ajar. Relevan yang dimaksud adalah sesuai dengan prinsip 

atau pertimbangan dalam memilih bahan ajar. Terutama pembelajaran bahasa dan 

sastra semestinya lebih berani menggali teks dalam konteks yang luas. Kekeringan 

pembelajaran bahasa dan sastra dapat dikurangi dengan pemilihan bahan ajar yang 

beragam dan tidak hanya menggunakan teks yang disediakan dalam buku teks 

siswa. 

 Semestinya penggalian teks tidaklah sulit karena  lebih dari separuh 

kehidupan manusia tidak lepas dari teks baik lisan maupun tulis. Teks tertulis 

merupakan salah satu sumber bahan ajar yang bermanfaat karena perkembangan 

informasi modern lebih banyak menggunakan bahasa tulis. Bahasa tulis juga lebih 

tahan lama daripada bahasa lisan. Salah satu sumber teks tertulis yang tidak 

dirancang khusus untuk bahan ajar tetapi dapat dimanfaatkan dalam menambah 

pengetahuan dan wawasan adalah surat kabar. 

 Penerbitan berkala seperti surat kabar semakin berkembang. Hal tersebut 

ditandai dengan munculnya koran lokal maupun nasional yang semakin banyak. 

Sebagai media komunikasi yang cukup efektif, media ini banyak berisi informasi 
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yang berkenaan dengan bahan ajar suatu mata pelajaran. Tulisan yang dihasilkan 

surat kabar mencakup berbagai jenis teks. Oleh karena kehadirannya yang 

berdurasi harian, surat kabar menghasilakan teks yang melimpah. Saat ini, teks 

sastra di surat kabar dapat menjadi tolok ukur dalam bersastra. Banyak buku 

kumpulan sastra disusun dari karya sastra yang diterbitkan surat kabar. Banyak  

penulis yang memulai karirnya melalui surat kabar. 

 Solopos sebagai surat kabar lokal, saat ini menjadi salah satu surat kabar 

yang mudah dijangkau dan dapat ditemui di berbagai lembaga pendidikan dan 

sekolah di Surakarta. Kompas merupakan surat kabar berskala nasional yang 

memiliki eksistensi yang baik dengan oplah yang tinggi. Kedua surat kabar 

tersebut selalu menyediakan rubrik sastra yang bervariasi setiap pekan. Teks 

sastra yang dimuat tidak hanya beragam dari sisi jenis, tetapi juga dari tema, 

penulis, dan jangkauan pembaca. Oleh karena itu, teks- teks sastra yang 

disediakan surat kabar layak digali berdasarkan prinsip pemilihan bahan ajar 

untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran  bahasa dan sastra Indonesia di sekolah 

menengah. 

  

2. Surat Kabar Nasional dan Lokal Sebagai Sumber Teks Puisi 

 Seiring pencanangan kurikulum 2013, Mahsun (2013) menjelaskan bahwa 

teks dapat berwujud teks tertulis maupun teks lisan. Ia menambahkan bahwa ada 

dua jenis teks yaitu teks sastra dan nonsastra. Puisi merupakan wuhjud sastra 

nonnaratif. Teks puisi adalah teks yang sangat khas, puisi juga bentuk karya sastra 

tertua. Tipografi dan bentuk fisik puisi sering dijadikan acuan untuk 

mendefinisikan perbedaan teks puisi dengan teks sastra yang lain. Sumardi dan 

Abdul (1997) mengemukakan bahwa puisi sebagai karya sastra memiliki susunan 

bahasa yang relatif lebih padat dan diksi dalam puisi sangat ketat. 

Surat kabar merupakan sumber teks yang melimpah, baik teks fiksi 

maupun nonfiksi. Teks narasi ekspositoris dapat ditemukan dalam artikel  

biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Wacana deskripsi banyak terdapat 

dalam karangan fiksi seperti cerpen, cerita bersambung, dan  laporan perjalanan. 

Teks  eksposisi dapat digali dari sajian  berita di  surat kabar.  
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Solopos dan Kompas sebagai surat kabar yang menyajikan rubrik sastra, 

memiliki kekuatan untuk diungkap kesesuaiannya sebagai bahan ajar. Karya 

sastra yang dimuat di  surat kabar Solopos dan Kompas antara lain puisi, cerita 

pendek, dan Kartun. Rubrik Puisiku yang dimuat Solopos berisi puisi-puisi yang 

ditulis oleh siswa-siswa SD di Surakarta dan sekitarnya. Rubrik Sajak Remaja 

memuat puisi-puisi yang ditulis oleh siswa SMP dan SMA di Surakarta dan 

sekitarnya. Sajak-sajak memuat puisi-puisi yang ditulis oleh masyarakat umum.  

Kompas memuat karya sastra puisi dalam beberapa rubrik. Rubrik Puisi memuat 

puisi- puisi yang ditulis oleh penyair umum. Puisi anak Kompas yang meliputi 

puisi yang ditulis oleh anak-anak SD di Seluruh Indonesia diberi label rubrik 

Ruang Kita dan Kiriman Anak.  

Teks puisi di Solopos dan Kompas memang melimpah. Tabel 1 

menunjukkan kuantitas teks puisi dari Solopos dan Kompas selama dua bulan, 

yakni Januari hingga Februari 2011.  

 

Tabel 1. Jumlah Karya Sastra di Kompas dan Solopos 
(Januari- Februari 2011) 

 
No Jenis karya sastra Solopos Kompas Jumlah
1 Puisi Anak  (penulis siswa SD) 8 16 24 
2 Puisi Remaja (penulis siswa SMP dan 

SMA) 
9 - 9 

3 Puisi (penulis masyarakat Umum)  13 46 59 
 Jumlah 30 62 92 

 

 

3. Teks Puisi  sebagai Bahan Ajar Sastra di Sekolah Menengah 

Ketersediaan bahan ajar merupakan tanggung jawab pendidik yang 

berfungsi sebagai pedoman  bagi  pendidik  yang  akan mengarahkan  semua  

aktivitasnya  dalam  proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi 

kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada  siswa (Direktorat Pembinaan 

SMA, 2008). Bahan ajar dapat ditemukan dari berbagai  sumber  seperti buku 

pelajaran, majalah,  jurnal, koran,  internet, media audiovisual,  dan  sebagainya.  
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Memilih  bahan  ajar  didasarkan  pada  kondisi  siswa, lingkungan, ketersediaan 

media, dan sarana prasarana.   

Pemilihan bahan ajar sastra semestinya tidak lantas keluar dari fungsi 

sastra. Fungsi sastra menurut Horace adalah dulce et utile, artinya, menyenangkan 

dan berguna. Berkaitan dengan itu Edgar Allan Poe menyatakan bahwa sastra 

berfungsi menghibur dan sekaligus mengajarkan sesuatu (Wellek dan Austin, 

1990). Dengan kata lain, pembelajar sastra harus pula mempertimbangkan karya 

sastra yang memiliki bobot literer, atau memiliki nilai sastra yang dapat 

dipertanggungjawabkan sekaligus diminati siswa karena hal yang diminati 

tentunya menyenangkan.  

Siswa semestinya tidak hanya disuguhi sebuah puisi yang terdapat dalam 

buku teks. Mereka perlu diberi pilihan berbagai puisi yang mereka minati. 

Penggalian teks puisi di surat kabar merupakan langkah tepat karena mudah 

dijangkau serta memiliki prinsip kekinian dan variasi.  Sementara untuk 

pemenuhan kriteria fungsi sastra dalam penggalian bahan ajar dapat dipenuhi 

melalui penerapan prinsip pemilihan bahan ajar. 

 Sudrajat (2008) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam pengembangan materi pembelajaran meliputi prinsip 

relevansi, konsistensi, dan adekuasi/kecukupan. Prinsip relevansi antara lain 

kesesuaian dengan standar kompetensi dalam kurikulum dan siswa. Berkenaan 

dengan bahan ajar puisi, Endraswara (2005) menambahkan, bahwa salah satu 

syarat puisi yang pantas untuk dijadikan bahan ajar adalah puisi yang sesuai 

dengan siswa. Relevansi dengan kompetensi dasar yang termaktup dalam 

kurikulum berarti pula memiliki nilai atau isi yang mendukung ketercapaian 

kompetensi dasar. Untuk menjawab prinsip kesesuaian dengan siswa, dapat 

menggunakan konsep Rahmanto (1992) bahwa setidaknya ada tiga aspek penting 

yang tidak boleh dilupakan dalam memilih bahan ajar puisi, yakni aspek bahasa, 

kematangan jiwa, dan latar belakang budaya siswa. Jika ditilik dari keberagaman, 

teks puisi yang disuguhkan siswa semestinya memiliki keberagaman tema atau 

ide, gaya bahasa, bentuk, dan penulis.    
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 Pada kesempatan ini penggalian teks puisi di surat kabar lokal maupun 

nasional sebagai bahan ajar, melalui relevansi  segi (1) tuntutan standar 

kompetensi dalam kurikulum, (2) kebahasaan, (3) psikologi siswa, dan (4) latar 

belakang sosial budaya siswa. Sementara dari segi nilai atau bobot literer akan 

menjadi pertimbangan ketika menganalisis kebahasaan dan pemilihan nilai puisi 

sebagai pendukung pencapaian kompetensi dasar karena puisi di surat kabar tidak 

serta merta dapat dikategorikan sebagai karya populer, meskipun dari segi 

pembaca dan jumlah penjualan dapat dikategorikan populer. Sementara dari sisi 

keberagaman, teks puisi di surat kabar telah memenuhi keberagaman puisi modern 

dari segi bentuk, gaya, dan keberagaman penyair.  

 

4. Relevansi Teks Puisi di Surat Kabar Kompas dan Solopos dengan 

Kurikulum 2013 

Teks puisi di surat kabar Solopos dan Kompas dapat dijadikan bahan ajar 

berdasarkan kompetensi dasar (KD) pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 

yang berhubungan dengan sastra, khususnya puisi. Untuk mencapai KD bersastra 

sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dapat memanfaatkan teks 

puisi di surat kabar, kecuali KD yang berkaitan dengan puisi lama dan terjemahan.  

KD bersastra tidak disebutkan secara eksplisit dan rinci seperti kurikulum 

sebelumnya, khususnya pembelajaran puisi untuk siswa menengah pertama 

berdasarkan Kurikulum 2013. Akan tetapi termaktup secara tersirat dalam KD 

yang berkenaan dengan pengembangan perilaku dan kepribadian; yakni KD (2.2) 

dan (2.3) kelas VII, KD (2.2) kelas VIII dan IX. Sastra adalah hasil kebudayaan 

yang mampu berfungsi sebagai pembentuk kepribadian. Berarti puisi dapat 

menjadi bahan ajar dalam proses pencapaian KD tersebut. Puisi yang dimaksud 

tentunya yang dapat mengembangkan kepribadian yang diharapkan dalam KD 

tersebut. 

Tidak jauh berbeda, pada jenjang menengah atas pun tidak terdapat KD 

yang secara eksplisit membutuhkan bahan ajar berbentuk puisi, kecuali KD yang 

berisi pembelajaran puisi lama, yakni pantun yang dikemukakan secara eksplisit. 

KD yang memuat pembelajaran pantun adalah KD (1.2) ,(1.3), (3.2), (3.3), (3.4), 
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(4.1), (4.2), (4.3), dan (4.5), kelas XI . Sementara KD yang dapat memanfaatkan 

bahan ajar puisi antara lain KD (2.5) kelas X dan (2.1) kelas XI.  KD bahasa 

Indonesia (peminatan) untuk jenjang SMA menyebutkan secara eksplisit tentang 

pembelajaran puisi, yakni KD (4.5) dan (4.7), dan (4.8) kelas X, KD (2.4), (4.5) 

kelas XI, dan KD (2.4) kelas XII. Ada pula KD yang berkaitan dengan 

pembelajaran puisi, yakni KD (3.7) dan (3.8), tetapi dari sampel puisi di surat 

kabar tidak terdapat puisi yang dimaksudkan.  KD (3.7) membutuhkan bahan ajar 

puisi terjemahan, sementara KD (3.8) membutuhkan bahan ajar puisi atau karya 

sastra berdasarkan periodisasi sastra.  

 

Tabel 2. Kompetensi Dasar Pelajaran Bahasa Indonesia yang dapat 
Memanfaatkan Teks Puisi di Surat Kabar  

Nomor dan Isi KD  Kelas  
2.2 Memiliki perilaku percaya diri dan tanggung jawab dalam 

membuat tanggapan pribadi atas karya budaya masyarakat 
Indonesia yang penuh makna 

Kelas VII 

2.2. Memiliki perilaku peduli, cinta tanah air, dan semangat 
kebangsaan atas karya budaya yang penuh makna 

Kelas VIII 

2.2 Memiliki perilaku cinta tanah air dan semangat kebangsaan 
atas karya budaya masyarakat Indonesia yang penuh makna 
dalam hal pesan dan nilai-nilai budaya 

Kelas IX 

2.5 Menunjukkan perilaku jujur, peduli, santun, dan tanggung 
jawab dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk 
memaparkan konflik sosial, politik, ekonomi,dan kebijakan 
publik 

Kelas X 

2.1  Menunjukkan perilaku tanggung jawab, responsif dan 
imajinatif dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk 
mengekspresikan impian, misteri, imajinasi, serta 
permasalahan remaja dan social 

Kelas XI 

4.5 Mendiskusikan isi puisi yang bertema sosial, budaya, dan 
kemanusian 

Kelas X 
(peminatan) 

4.7 Menulis puisi dengan memperhatikan bait, larik, rima, irama, 
imaji, dan isi  

Kelas X 
(peminatan) 

4.8 Mengaplikasikan komponen-komponen puisi  untuk 
menganalisis puisi 

Kelas X 
(peminatan) 

2.4 Menggunakan Bahasa Indonesia untuk mengembangkan 
daya nalar, daya kreatif, dan kepedulian sosial terhadap 
sesama serta tata nilai dalam lingkungannya 

Kelas XI 
(peminatan) 

4.5 Menganalisis perkembangan   genre sastra Indonesia Kelas XI 
(peminatan) 

2.4 Menggunakan Bahasa Indonesia untuk mengembangkan Kelas XII 
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daya nalar, daya kreatif, dan kepedulian sosial terhadap 
sesama serta tata nilai dalam lingkungannya 

(peminatan) 

 
Teks puisi di surat kabar baik Solopos maupun Kompas relevan untuk 

mencapai KD  di sekolah menengah yang dapat memanfaatkan teks puisi sebagai 

bahan ajar. Puisi-puisi ini dinilai relevan dengan KD karena puisi-puisi di surat 

kabar tersebut dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran apresiasi 

puisi termasuk pengembangan kepribadian dan perilaku seperti perilaku peduli, 

santun, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap budaya.  

 Untuk meraih KD ” Mendiskusikan isi puisi yang bertema sosial, budaya, 

dan kemanusian”  dapat digunakan model puisi yang  dimuat Solopos 6 dan 13 

Februari 2010. Puisi berjudul Uang (orang ) kecil dan Kuburan Pasir ( Solopos, 

13 Februari 2011) karya Shinta Dewi Hariti yang menunjukkan sisi kehidupan 

sosial rakyat kecil. Ada pula sajak- sajak Irsyad Afrianto  berjudul Indonesia 

(Solopos, 6 Februari 2011) yang mengemukakan realitas sosial politik di 

Indonesia, sekaligus melecut perilaku cinta terhadap tanah air dalam mencapai 

KD semangat kebangsaan.  

 Sementara itu Kompas, 9 Januari 2011 menerbitkan puisi- puisi Gunawan 

Maryanto yang bertajuk Perihal Wuku- wuku. Puisi ini memperkenalkan budaya 

Indonesia yang memiliki periode penanggalan berupa wuku, lingkungan hidup, 

dan alam Indonesia. Teks puisi  Baturraden  (Kompas, 30 Januari 2011) karya 

Alois A Nugroho, serta teks puisi Di Pasir Painan dan Tanjung Tiram  (Kompas, 

30 Januari 2011) karya Deddy Arsya merupakan puisi yang menunjukkan 

lingkungan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar yang bertema alam 

semesta. yang mudah dikenal secara luas oleh siswa menengah. 

 Teks puisi di surat kabar Solopos dan Kompas juga dapat dimanfaatkan 

dalam membangun konteks. Konteks yang berhubungan dengan pertanian 

misalnya, dapat memanfaatkan puisi Pengembaraan Pegagan karya Mugya S. 

Santosa yang dimuat Kompas 20 Februari 2011. Puisi yang membangun konteks 

peristiwa alam (gempa bumi) dan bencana alam (letusan gunung Merapi) 
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misalnya puisi Liburan karya Sih Rinjani yang dimuat Solopos 9 Januari 2011 dan 

puisi Kolam Api karya Fitri Sumarsih yang dimuat Solopos 23 Januari 2011. 

 

5. Relevansi Teks Puisi di Surat Kabar Kompas dan Solopos sebagai Bahan 

Ajar dari Segi Bahasa 

 Perkembangan bahasa siswa menengah pertama dan menengah atas 

mempunyai perbedaan meskipun mereka dikategorikan sebagai remaja. Bahasa, 

dalam hal ini meliputi kosakata yang dipakai sastrawan, struktur kata dan kalimat, 

idiom, metafora, majas, citraan, dan lain-lain sebagai sarana pengungkapan 

gagasan sastrawan. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa sastra di surat kabar 

tidak serta merta berupa karya populer. Tidak semua sastra di surat kabar dapat 

dikategorikan sebagai sastra populer karena penggunaan bahasanya tidak melulu 

bahasa sehari- hari atau dapat dikategorikan sastra adiluhung (Adi, 2011). 

  Beberapa Puisi di Kompas mengetengahkan teks puisi dengan berbagai 

diksi yang sulit dipahami remaja secara umum, kecuali mereka yang memiliki 

minat tinggi terhadap puisi dan memiliki pengetahuan yang cukup. Misalnya 

Puisi- puisi Avianti Armand (Kompas, 16 Januari 2011) yang mengetengahkan 

diksi yang perlu kajian mendalam, Misalnya “ bisa menghapus episode- episode 

psychedelic” dalam puisi Halaman Belakang, “pengulangan yang patologis” 

dalam puisi Orang- orang Tua, dan dalam  dua judul puisinya, yakni Muppet 

Show, circa 1980 dan Sasame Street, circa 2000. 

 Hal tersebut berbeda dengan teks-teks puisi gubahan Ook Nugroho 

(Kompas 6 Februari 2011) yang menggunakan diksi familier dan mudah 

dipahami. Bahasa yang digunakan dalam teks puisi yang diterbitkan Solopos juga 

terkesan mudah dipahami remaja, terutama teks puisi dalam rubrik Sajak Remaja. 

 Bagi remaja awal, Tarigan (2011) berpendapat bahwa perkembangan 

bahasa remaja awal telah mengalami peningkatan dalam pemahaman makna tetapi 

pandangan terhadap dunia masih sangat sederhana. Mereka mulai memahami 

jenis kata abstrak, adjektiva dari nomina, dan preposisi. Beberapa karya sastra 

yang dapat dijadikan bahan ajar sastra bagi remaja awal hendaknya jangan sampai 

berisiko salah persepsidan berakibat pada penemuan model perilaku yang keliru 
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atau menyimpang. Menurut Situmorang (1983) guru hendaknya memilih puisi 

dengan berusaha menghindarkan anak didik dari suatu daerah yang belum pantas 

dikenalnya, sajak yang kurang bermoral. 

 Beberapa teks puisi kategori umum yang dimuat di Kompas dan Solopos 

mengetengahkan bahasa-bahasa yang  memungkinkan salah persepsi sehingga 

kurang membangun moralitas serta menyimpang norma sosial karena 

menunjukkan kekerasan, pembunuhan, dan hal-hal yang belum pantas untuk 

dikonsumsi remaja awal. Puisi yang mengetengahkan bahasa yang belum pantas 

dinikmati remaja awal adalah puisi di Kompas seperti Celurit Bulan karya Ahmad 

Muchlish Amrin (2 Januari 2011), Penyair Muda dan Malam Minggu karya Joko 

Pinurbo (23 Januari 2011). Sementara di Solopos adalah puisi Mutilasi Bibir karya 

Yuditeha (2 Januari 2011), dan Mari Berpesta karya Nurohman (20 Februari 

2011).  

  Puisi Celurit Bulan memuat perilaku kekejaman melalui pembunuh yang 

dituliskan dalam bentuk kalimat  “Lalu kuhunus celurit bulan, kuhunjamkan 

kejantungnya … Muncratlah darah ajal”. Pada puisi Penyair Muda  dan Malam 

Minggu mengemukakan hal yang belum pantas dikenal remaja awal, yakni 

kalimat ”ia goreskan sebaris ciuman di bibirnya” dan “ Kekasih pergi 

meninggalkan celana di kamar mandi”. Puisi di Solopos, Mari berpesta 

mengemukakan pembunuhan seperti “Genangan air berpedang dan belati, 

pembunuhan kian berarti”, sementara  puisi Mutilasi Bibir menceritakan 

pembunuhan mutilasi di lokalisasi. Pernyatan- pernyataan demikian rawan bagi 

remaja awal karena mereka baru berada pada tahap mencari nilai- nilai dan belum 

mampu menentukan keputusan moral layaknya siswa menengah atas. Oleh karena 

itu, perlu dipertimbangkan betul aspek penggunaan bahasa penyair dalam teks 

puisi untuk menghindari terjadinya tafsir yang jauh menyimpang dari substansi 

makna yang terkandung dalam teks. 

   

6. Relevansi Teks Puisi di Surat kabar Kompas dan Solopos sebagai Bahan 

Ajar dari Segi Psikologi Siswa  
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Kesesuaian bahan ajar puisi dengan tingkat perkembangan psikologi siswa 

juga akan mempengaruhi minat siswa terhada puisi atau pembelajaran secara 

umum. Al-Ma’ruf (2011) menyatakan bahwa jika bahan ajar sastranya tepat sesuai 

dengan tahap perkembangan psikologisnya, maka terbukalah kemungkinan bahwa 

pengajaran sastra akan diminati. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan tingkat 

perkembangan kejiwaannya, sulit diharapkan siswa tertarik mengikuti pengajaran 

sastra. Nurgiyantoro (2005) menyatakan bahwa perkembangan psikologi anak 

akan membawa konsekuensi logis pada adanya karakteristik yang juga berbeda 

dengan bacaan yang dinyatakan sesuai dengan tiap tahapan yang dimaksud. 

 Menurut Rahmanto (1992) tahap perkembangan psikologi siswa 

menengah pertama sampai menengah atas terbagi atas tiga tahap perkembangan 

psikologi, yakni tahap romantik, tahap realistik, dan tahap generalisasi. Santrock 

(2003) mengatakan bahwa masa sekolah menengah pertama disebut dengan masa 

remaja awal atau early adolescence. Ia menambahkan bahwa minat pada karir, 

pacaran, dan eksplorasi identitas tidak senyata masa remaja akhir. 

Siswa sekolah menengah pertama termasuk dalam tahap romantik dan 

realistik. Rahmanto (1992) menjelaskan bahwa pada tahap romantik (10-12 tahun) 

anak mulai meninggalkan fantasi-fantasi dan mulai mengarah pada realitas, 

meskipun pandangannya tentang dunia masih sangat sederhana. Selain itu, anak 

juga telah menyenangi cerita-cerita kepahlawanan, petualangan, atau kejahatan. 

Tahap realistik (13-16 tahun) anak sudah benar-benar terlepas dari dunia fantasi 

dan sangat berminat pada realitas, atau apa yang benar-benar terjadi. Mereka 

mulai terus berusaha mengetahui dan siap mengikuti dengan teliti fakta-fakta 

untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan nyata . Sebagai remaja awal, 

siswa SMP yang memiliki tingkat perkembangan psikologis yang serba tanggung 

tersebut memang lebih  sulit dalam menentukan materi bacaan yang sesuai dengan 

perkembangan psikologisnya.  

 Siswa sekolah menengah atas termasuk dalam tahap generalisasi. Tahap 

generalisasi (16 tahun ke atas) anak sudah berminat untuk menemukan konsep-

konsep abstrak dengan menganalisis sebuah fenomena. Dengan menganalisis 

fenomena, mereka berusaha menemukan dan merumuskan penyebab utama 
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fenomena itu yang kadang-kadang mengarah ke pemikiran falsafati untuk 

menemukan keputusan-keputusan moral (Rahmanto (1992). Oleh karena itu, jenis 

dan ragam karya yang disajikan dapat berupa puisi yang membutuhkan analisis. 

Artinya semua jenis teks puisi di surat kabar dapat dijadikan bahan ajar bagi siswa 

mengengah atas karena tingkat perkembangan psikologisnya sudah mendekati 

dewasa. Teks puisi (umum) di surat kabar Solopos yang berlabel “Sajak-sajak” 

dan Kompas yang dilabeli “Puisi-puisi” lebih relevan untuk siswa SMA dibanding 

untuk siswa SMP. Namun, pembelajar harus tetap membekali cara penafsiran 

yang mampu menumbuhkan tafsir yang tidak menyimpang, tetap bermuatan 

positif, dan  berguna dalam pendidikan karakter siswa. 

 Kesederhanaan tema dan bahasa dalam puisi anak di Solopos dan Kompas 

membuatnya tidak lagi sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi siswa 

sekolah menengah. Akan tetapi isi puisi masih relevan untuk dimanfaatkan 

sebagai bahan ajar. Puisi anak lebih banyak menjadikan orang tua sebagai model 

yang dapat ditiru, sedangkan remaja mencari jati diri dengan memilih model-

model selain orang tua, misalnya tokoh-tokoh tertentu. Teks puisi siswa sekolah 

dasar yang dapat dijadikan bahan ajar terutama yang mampu menumbuhkan 

kecintaan terhadap keluarga karena berdasarkan pendapat Tarigan (2011) 

psikologi remaja mengalami tahap menentang otoritas atau wewenang orang tua. 

  Puisi Bapak (Solopos, 16 Januari 2011) karya Syifa Rahma Sulistya Putri  

mengungkapkan rasa bangganya terhadap Bapak karena telah bekerja keras, 

bijaksana, adil, dan tegas. Puisi Ibu (Solopos, 6 Februari 2011) karya Shinta 

Estriana  mengungkapkan kebanggaannya seorang anak kepada ibunya yang rela 

berkorban demi anak-anaknya. Puisi Miskin (Solopos, 13 Februari 2011) karya 

Mohammad Fajar Bayu Saputro memuat pernyataan “Aku tak ingin orangtuaku 

kecewa” dan “aku ingin buat mereka bangga”.  

 Puisi-puisi remaja relevan dengan tingkat perkembangan psikologis siswa 

sekolah menengah yang juga disebut masa remaja. Kesesuaian tersebut menjadi 

landasan agar guru memprioritaskan puisi remaja untuk dipilih sebagai bahan ajar. 

Puisi-puisi ini menggambarkan  pikiran, perasaan, dan pengalaman yang sesuai 

perkembangan psikologis  siswa SMP maupun SMA. Puisi yang berjudul Sajak 
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Buat Ayah karya Muhammad Abid Mukhlissin tetap relevan dengan tingkat 

perkembangan psikologis siswa SMP, meskipun ada kata ayah bukan berarti 

masih memiliki ketergantungan terhadap orang tua. Berdasarkan masa 

perkembangannya, remaja yang mulai berpikir tentang realitas dapat 

mengungkapkan perasaannya terhadap lingkungan (termasuk keluarga) 

berdasarkan realitas yang ada.  

 Puisi yang ditulis remaja tidak lepas dari tema percintaan. Meskipun 

bertema cinta, tetapi puisi remaja tetap tidak berlebihan, vulgar, atau merujuk 

pada libido semata dalam pengungkapan hubungan cinta. Puisi Tetap 

Mencintaimu (Solopos, 20 Februari 2011) karya Evi Noviyanti mengungkapkan 

perasaan cinta seseorang yang tidak  terbalas dan juga menggambarkan seseorang 

yang sedang berjuang mendapatkan kepuasan pribadi dan kepuasan orang lain. 

Kepuasan pribadi dia perjuangkan dengan tetap mencintai seseorang, sedangkan 

kepuasan orang lain diperjuangkan dengan membiarkan orang lain tetap tidak 

memahami bahwa dia mencintainya, sehingga tetap tidak  memperhatikannya. 

 

7. Relevansi Teks Puisi di Surat Kabar Kompas dan Solopos sebagai Bahan 

Ajar dari Segi Latar Belakang Sosial Budaya Siswa 

 Memilih dan menggali teks puisi di surat kabar sebagai bahan ajar perlu 

mempertimbangkan latar belakang budaya siswa. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari terjadinya pengaburan tafsir teks puisi dan penggambaran suasana 

teks di luar batas jangkauan imajinasi siswa. Sumardi dan Abdul (1997) 

berpendapat bahwa penyajian puisi lebih efektif kalau penyajian sajak memiliki 

suasana lingkungan yang akrab dengan anak didik. Ungkapan-ungkapan atau ide-

ide sajak yang terlalu asing atau terlalu tinggi sulit dinikmati remaja terutama 

remaja awal karena terlalu jauh dari lingkungannya. 

 Bahan ajar sastra akan mudah diterima oleh siswa jika dipilih karya sastra 

yang memiliki latar cerita yang dekat dengan dunianya. Beberapa teks puisi yang 

ditulis masyarakat umum di Solopos atau Kompas menyajikan hal yang kurang 

sesuai lingkungan anak Indonesia karena mengetengahkan lingkungan yang tidak 

diakrabi anak, asing, atau ide yang  sempit atau tinggi sehingga belum tentu dapat 
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dipahami siswa sekolah menengah. Selain itu  terdapat beberapa puisi umum  

menggunakan tipe puisi prosais.  

 Puisi-puisi yang mengemukakan lingkungan asing atau terlalu sempit 

sehingga secara umum anak remaja awal tidak memahaminya antara lain Muppet 

Show, circa 1980 dan Sasame Street, circa 2000 karya Avanti Armand (Kompas, 

16 Januari 2011). Puisi-puisi prosais yang dimuat Kompas antara lain teks puisi 

karya Afrizal Malna (27 Februari 2011), Zen Hae (13 Februari 2011), Avianti 

Armand (Kompas, 16 Januari 2011), dan Alois A Nugroho (30 Januari 2011). 

Puisi berjenis prosais dengan bahasa yang tidak padat tersebut belum sesuai untuk 

diajarkan  atau sebagai bahan ajar pada anak remaja awal (SMP). Akan tetapi 

dapat dikenalkan dan disampaikan pada siswa menengah atas terutama pada kelas 

peminatan dalam pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

 Teks puisi  Baturraden  (Kompas, 30 Januari 2011) karya Alois A 

Nugroho, serta teks puisi Di Pasir Painan dan Tanjung Tiram  (Kompas, 30 

Januari 2011) karya Deddy Arsya merupakan puisi yang menunjukkan lingkungan 

yang semestinya dikenal oleh siswa sekolah menengah di Indonesia. Bagi siswa 

yang telah akrab dengan daerah tersebut akan sangat cepat menghadirkan konteks 

ketika ingin memahami teks puisi ini. Oleh karena puisi ini masih berlatar 

Indonesia, tentu tepat digunakan sebagai bahan ajar siswa sekolah menengah di 

Indonesia.  

 Teks puisi remaja di surat kabar Solopos  secara keseluruhan relevan 

sebagai bahan ajar siswa menengah baik SMP maupun SMA karena 

mengetengahkan pengalaman dan lingkungan yang diakrabi remaja. Sementara 

puisi anak baik di Solopos maupun Kompas masih dapat digunakan untuk siswa 

menengah pertama. Akan tetapi, bagi siswa menengah atas semestinya puisi anak 

tidak diprioritaskan karena siswa sekolah menengah atas perlu mengembangkan 

konsep-konsep abstrak dan kemampuan berpikir filsafati, sehingga perlu lebih 

dikenalkan pada puisi yang memiliki ide imajinasi tinggi tetapi masih sesuai 

lingkungan atau jangkauan imajinasinya.  

 Tugas pembelajar adalah membawa siswa mencapai kemampuan yang 

diharapkan. Pembelajarlah yang menjadi penentu bahan ajar yang akan 
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disampaikan kepada siswa mereka. Kebijaksanaan dan kompetensi pembelajar 

menjadi faktor penting dalam menentukan bahan ajar yang relevan. 

   

8. Penutup 

 Hasil penggalian teks puisi di surat kabar ini dapat menjadi salah satu 

teknik alternatif bagi pembelajar dalam memilih bahan ajar bahasa dan sastra. 

Tidak semua KD yang berhubungan dengan puisi di sekolah menengah dapat 

memanfaatkan teks puisi di surat kabar Solopos dan Kompas sebagai bahan ajar 

karena tidak tersedia teks puisi pendukung KD yang memerlukan teks puisi lama 

dan terjemahan. Kesederhanaan tema dan bahasa dalam puisi anak di Solopos dan 

Kompas membuatnya tidak lagi sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi 

siswa sekolah menengah. Akan tetapi isi puisi masih relevan untuk dimanfaatkan 

sebagai bahan ajar. Teks puisi Sajak Remaja mengetengahkan bahasa yang mudah 

dipahami remaja. Puisi-puisi remaja juga relevan dengan tingkat psikologi 

sekaligus lingkungan yang diakrabi siswa sekolah menengah. Kesesuaian tersebut 

menjadi landasan bagi pembelajar agar memprioritaskan puisi remaja dalam 

memilih bahan ajar. Teks puisi yang ditulis masyarakat umum di surat kabar 

Solopos dan Kompas lebih relevan untuk siswa SMA dari pada SMP karena 

beberapa puisi umum mengetengahkan bahasa-bahasa yang memungkinkan salah 

persepsi karena menggunakan bahasa yang menyimpang norma social, 

menunjukkan kekerasan, pembunuhan, dan hal- hal yang belum pantas untuk 

dinikmati remaja awal. Namun, pembelajar harus tetap membekali cara penafsiran 

yang mampu menumbuhkan tafsir yang tidak menyimpang, tetap bermuatan 

positif, dan  berguna dalam pendidikan karakter siswa. 
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Abstrak 

Secara tradisional media massa jarang dipertimbangkan dalam kaitannya dengan 
berkembangnya sastra di Indonesia, termasuk juga di Bali. Namun, media massa seperti Bali 
Post memberikan peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia. Representasi sastra 
cerpen dan puisi dalam Bali Post merupakan bentuk perwujudan memahami pers populer 
sebagai budaya pop. Dalam kaitannya, budaya massa dan sastra koran memiliki hubungan 
yang timbal balik, artinya antara media massa, seperti Bali Post dan sastra (teks kebudayaan), 
mempunyai peluang saling mengisi. Kajian terhadap cerpen dan puisi terbitan Bali Post 
mewakili outsider kebudayaan masyarakat Bali, khususnya dan umumnya pergaulan 
kehidupan rakyat kecil yang dilukiskan oleh pengarang sebagai ikon budaya. Bagaimana 
simbol masyarakat Bali dan tradisi yang kental membelenggu ruang dan masalah yang 
berkembang di era sekarang ini? Masalah yang mencolok pada cerpen dan puisi Bali Post, 
umumnya sangat prinsip, paling tidak merupakan akumulasi kesadaran dan ketakutan politik, 
ekonomi, dan akulturasi serta resistansi budaya dalam perubahannya. Barangkali langkah ini 
menjawab persoalan dalam memahami fenomena sosial dan budaya di Bali (khususnya) 
sehingga representasi identitas, etnisitas, kepentingan politik, budaya, dan ekonomi menjadi 
target utama yang perlu dibahas. Setidaknya, Bali Post ini menunjukkan eksistensi sebagai 
bentuk pengoptimalisasi peran media massa dalam upaya pemanfatan bahasa dan sastra 
Indonesia.  

  
Kata kunci: media massa, budaya populer, sastra koran 
  
1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Bagi masyarakat modern, kehadiran media massa (seperti tv, radio, majalah, dan koran) 

merupakan kebutuhan utama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Media 

massa merupakan sarana informasi yang paling efisien dalam masyarakat modern sebab 

bertindak sebagai jalur sosialisasi, penyebar semangat, dan mampu menempatkan diri sebagai 

penyampai sebuah tatanan nilai dan perilaku, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat 

(Soemandoyo, 1999: 19).  

Media massa—tv, radio, kran, majalah—mode, musik, film, sastra, dan iklan adalah 

sarana yang paling efektif memasuki ruang selera publik. Di sinilah penjelajahan kebudayaan 

massa—lazim disebut kebudayaan populer. Demikian pula, kehadiran dan ruang gerak 

kebudayaan populer, termasuk cerpen dan puisi justru menjadi sangat signifikan (Mahayana, 

2005: 319). 
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Sastra cerpen dan puisi juga senantiasa mewarnai wacana budaya dan budaya wacana 

Indonesia dari masa ke masa. Hal yang menarik dari pembahasaan penelitian ini ketika 

hubungan antara budaya yang dihadirkan oleh pengarang dan sastra Indonesia di media, 

khususnya Bali Post membuka pandangan bahwa kehadiran sastra populer membawa 

perhatian, perspektik, dan worldview manusia Indonesia untuk menentukan kebudayaannya 

sendiri.  

Cerpen pop dan puisi yang terbit di koran seperti Bali Post merupakan bagian dari 

kebudayaan massa, tentu memiliki hak hidup yang menunjang kebudayaan masyarakat. 

Namun, perlu diingat bahwa ada perbedaan penting antara pers populer dan pers 

“berkualitas”. Menurut Colin (dalam Storey, 2010: 94) perbedaan itu terletak pada 

pengerahan (oleh pers populer) “yang personal” sebagai kerangka kerja yang bersifat 

menjelaskan. Dalam sebuah analisis tentang nilai berita, ditemukan kisah-kisah pers populer 

dan pers “berkualitas” itu sama, keduanya senantiasa diperlakukan secara berbeda. Pers 

“berkualitas” menghadirkan sebuah gambaran dunia yang terfragmentasi membangun 

keutuhan dan totalitas merupakan tugas pembaca. Sebaliknya, pers populer menanamkan 

sebentuk kelangsungan (mediasi) dan totalitas dalam penangannya atas isu-isu publik. Secara 

khusus, penjelasan yang bersifat langsung ini dicapai dengan cara menukik pada pengalaman 

personal. Gagasan populer tentang sesuatu yang personal menjadi kerangka penjelas yang di 

dalamnya tatanan sosial dihadirkan secara gamblang. 

Tentu pendapat Colin menjadi dasar analisis cerpen dan puisi dalam media Bali Post 

sehingga terjawab permasalahan mengenai budaya massa sebagai hasil komunikasi budaya, 

konstruksi budaya melalui media massa, sastra koran dengan melihat gaya bahasa cerpen dan 

puisi, dan peran media massa—Bali Post—terhadap perkembangan sastra Indonesia di Bali. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peran media massa terhadap tumbuh kembang sastra 

di Bali memiliki kebertahanan yang cukup kuat.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini diuraikan sebagai 

berikut. 

1) Bagaimana budaya massa sebagai hasil komunikasi memberikan dampak terhadap 

masyarakat? 

2) Bagaimana pengaruh konstruksi budaya terhadap media massa pada harian Bali Post? 

3) Bagaimana sastra koran: melihat gaya bahasa cerpen dan puisi dalam surat kabar 

harian Bali Post? 
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4) Bagaimana peran media massa—Bali Post—terhadap tumbuh kembang sastra di Bali? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan terhadap ilmu 

pengetahuan di bidang jurnalisme dan sastra. Hubungan antara sastra dan perkembangan 

teknologi media massa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa karya sastra dapat 

diapresiasi melalui surat kabar. Di samping itu, karya sastra dan budaya populer merupakan 

sumber inspirasi bagi pelaku industri kreatif. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya massa sebagai hasil 

komunikasi memberikan dampak terhadap masyarakat; pengaruh konstruksi budaya terhadap 

media massa pada harian Bali Post; sastra koran: melihat gaya bahasa cerpen dan puisi dalam 

surat kabar harian Bali Post; dan peran media massa—Bali Post—terhadap tumbuh kembang 

sastra Indonesia di Bali. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoretis, manfaat penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan khazanah ilmu 

pengetahuan di bidang sastra dan kebudayaan. Di samping itu, bermanfaat dalam 

pengembangan wawasan ilmu pengetahuan di bidang budaya yang bersifat multidisiplin.  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi 

pelaku industri kreatif, pengelola surat kabar, dan sastrawan untuk memberikan sajian sastra 

yang bersifat mendidik. Selain itu, diharapkan memberikan motivasi kepada sastrawan untuk 

menulis karya sastra (cerpen dan puisi) di daerah sehingga sastra Indonesia tidak 

dimarginalkan. 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Teori Budaya Massa (Populer) 

Media massa adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan. 

Menurut Innis, teori dampak sosial komunikasi massa terdiri atas dua bagian, yakni lisan dan 

tertulis. Media massa menjadi penting karena memang memiliki kekuatan. Bukan sekadar 

mampu menyampaikan pesan kepada khalayak, tetapi lebih karena media menjalankan fungsi 

mendidik, memengaruhi, menginformasikan, dan menghibur. Dengan fungsi tersebut, media 

massa memiliki potensi untuk membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat, atau 

persepsi masyarakat terhadap suatu hal. Persepsi masyarakat karena pengaruh pemberitaan 

media massa, bisa berubah menjadi positif ataupun negatif bergantung bagaimana pikiran 
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yang terbentuk dibenak masyarakat setelah mendapat informasi mengenai hal tertentu 

(Nimmo, 1989: 169).  

Menurut Storey (2010: 6—10) budaya populer didefinisikan menjadi enam, yaitu (1) 

budaya yang disukai secara luas atau disukai banyak orang, (2) bukan merupakan budaya 

tinggi, (3) merupakan mass culture, (4) berasal dari rakyat itu sendiri, (5) perjuangan antara 

resistansi pada kelompok subordinasi dalam masyarakat dan kekuatan inkorporasi kepada 

kelompok yang mendominasi dalam masyarakat, dan (6) budaya populer termasuk dalam 

pembahasan posmodernisme.  

Budaya pop merupakan kategori residual untuk mengakomodasi praktik budaya yang 

tidak memenuhi persyaratan budaya tinggi. Budaya pop didefinisikkan sebagai budaya 

”substandar”. Yang diuji oleh budaya pop meliputi seperangkat pertimbangan nilai teks atau 

praktik budayanya (Storey, 2010: 11).  

Pendefinisian budaya pop sebagai ”budaya massa” menegaskan bahwa budaya massa 

secara komersial tidak bisa diharapkan. Budaya tersebut diproduksi massa untuk konsumsi 

massa. Sasaran dari budaya massa adalah sosok konsumen yang tidak memilih. Budaya itu 

sendiri dianggap hanya sekadar rumusan, manipulatif. Budaya ini dikonsumsi oleh tanpa 

dipikirkan panjang. Mereka yang  bekerja dalam perspektif budaya massa biasanya akan 

memikirkan ”massa keemasan” manakala masalah budaya jauh berbeda dari apa yang 

dipahami sebelumnya. Model kajian budaya populer merujuk pada pemikiran Stuart Hall 

yang berpendapat bahwa kebudayaan senantiasa bersifat politis dan budaya populer menjadi 

medan pergulatan hegemoni dan ideologi serta artikulasi tanda dan negosiasi makna (Ibrahim, 

2007: xxvi). 

    

2.2 Teori Stilistika 

Demi efektivitas pengungkapan, bahasa sastra disiasati, dimanipulasi, dieksploitasi, dan 

diberdayakan sedemikian rupa melalui stilistika. Oleh karena itu, bahasa karya sastra 

memiliki kekhasan yang berbeda dengan karya nonsastra. Karya sastra itu penuh ambiguitas 

dan memiliki kategori-kategori yang tidak beraturan dan tidak rasional, asosiatif, konotatif, 

dan mengacu pada teks lain atau karya sastra yang diciptakan sebelumnya (Wellek dan 

Warren, 1990: 15). 

Sesuai dengan konvensi sastra, gaya bahasa merupakan tanda yang menandai sesuatu 

(Pradopo, 2005: 8). Sebagai bagian dari ilmu sastra, stilistika dapat menjabarkan ciri-ciri 

khusus karya sastra. Apabila seorang peneliti menguraikan gaya suatu karya atau pengarang, 

tidak diragukan lagi bahwa siapa pun dapat menguraikan gaya sekelompok karya dan genre 
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(Wellek dan Warren, 1990: 233). Dengan demikian, stilistika dapat menjadi pisau analisis 

yang tajam dalam menggambarkan gaya bahasa seorang penulis dilihat dari karya-karyanya. 

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan gagasan dan perasaan dengan bahasa khas 

sesuai kreativitas, kepribadian, dan karakter pengarang untuk mencapai efek tertentu, yakni 

efek estetik dan efek penciptaan makna. Jangkauan gaya bahasa sangat luas meliputi semua 

hierarki kebahasaan. Pilihan kata secara individual, frasa, klausa, dan kalimat, bahkan 

mencakup pula sebuah wacana secara keseluruhan (Keraf, 2010: 112). Dengan mengetahui 

gaya bahasa dalam cerpen dan puisi yang dimuat Bali Post dapat diketahui pula ideologi dan 

sosiokultural masyarakatnya, khususnya masyarakat Bali.  

 

3. Metodologi Penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti 

teks dan konteksnya di masyarakat. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis data secara 

objektif berdasarkan fakta nyata yang ditemukan dan kemudian memaparkannya secara 

deskriptif. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan metode distribusional dalam tiga 

tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap penganalisisan data, dan tahap penyajian data.  

Data penelitian ini adalah penggunaan kata-kata (gaya bahasa) dalam surat kabar harian 

Bali Post. Sumber datanya terdapat dalam halaman “Apresiasi”—cerpen dan puisi—harian 

Bali Post yang terbit tiap hari Minggu, bulan November 2009—Desember 2010. Penggunaan 

bahasa dan penyediaan ruang “Apresiasi” dalam surat kabar harian Bali Post menyajikan 

informasi yang menarik kepada pembaca dengan menggunakan bentuk-bentuk istilah atau 

pilihan kata yang sangat bervariasi. Pengambilan sampel ini dilakukan secara acak. Penelitian 

ini mengambil beberapa sampel dalam kedua tahun tersebut. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan metode simak. Data 

diklasifikasikan menurut bentuk-bentuk penggunaan ragam bahasa. Metode ini digunakan 

karena alat penentunya adalah bahasa dalam surat kabar Bali Post. Cara kerja teknik dasar ini, 

yaitu dengan membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau unsur kemudian 

unsur-unsur tersebut dipandang sebagai bagian langsung membentuk satuan lingual yang 

dimaksud. Analisis data dalam penelitian ini dipaparkan dengan menggunakan metode 

deskriptif analitik. 
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4. Pembahasan 

4.1 Budaya Massa sebagai Hasil Komunikasi Memberikan Dampak terhadap 

Masyarakat  

Budaya massa adalah budaya populer yang dihasilkan melalui teknik industrial produksi 

massa dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan kepada khalayak konsumen massa. 

Budaya massa dikenal juga dengan budaya populer, yang diproduksi untuk pasar massal. 

Pertumbuhan budaya ini berarti memberi ruang yang makin sempit bagi jenis kebudayaan 

yang tidak dapat menghasilkan uang, tidak dapat diproduksi secara massal bagi massa seperti 

halnya kesenian dan budaya rakyat (Strinati, 2006: 36). 

Suatu fakta di masyarakat tentang strategi komunikasi dan kebiasan bertutur setiap 

masyarakat berbeda. Hal ini sesuai dengan pandangan Bonvillain (2003: 63) bahwa simbol 

budaya sebuah masyarakat terefleksi dari bahasanya. Misalnya, hampir semua orang meyakini 

adanya perbedaan yang mendasar antara strategi komunikasi masyarakat dunia Timur dan 

Barat. Hasil budaya massa juga berdampak pada masyarakat Bali yang notabene berinteraksi 

dengan budaya asing. Bahkan, budaya massa yang berpengaruh pada teknologi informasi 

seperti surat kabar Bali Post. Dalam konteks teks sastra cerpen dan puisi Bali Post, ada 

beberapa tokohnya sebagai pelaku budaya populer.   

Proses keratif cerpen dan puisi dalam Bali Post ini memberikan simulasi positif untuk 

memberikan hubungan produksi, komunikasi, dan konsumsi dalam masyarakat Bali yang 

dicirikan oleh overproduksi, overkomunikasi, dan overkonsumsi melalui media massa. Akan 

tetapi, istilah simulasi tersebut didasarkan pada pandangan mutakhir masyarakat kapitalis 

Barat yang disebut masyarakat posindustri atau masyarakat konsumer.  

Menurut Baudrillard (dalam Pilliang, 2003: 131) di dalam masyarakat konsumer Barat, 

overproduksi, overkomunikasi, dan overkonsumsi adalah cara baru untuk memperoleh 

kekuasaan. Masyarakat consumer telah meninggalkan model kekuasaan Marxisme. Model 

kekuasaan yang dimaksudkan itu sebenarnya terkait dengan diskursus kekuasaan yang 

dikembangkan oleh Foucault. Kekuasaan itu tidak mengalir dari pusat (penguasa) ke 

pinggiran, tetapi dari kelompok sosial ekonomi ke massa yang lebih besar dan heterogen. 

Masyarakat tidak lagi dikuasai oleh kelas sosial yang tunggal, tetapi kelompok budaya 

yang heterogen, plural, dan saling bersaing untuk memperoleh hegemoni. Bahkan, Baudrillard 

(dalam Pilliang, 2003: 131) berpendapat bahwa masyarakat kapitalis Barat kini berada dalam 

akhir massa. Massa ini menempatkan diri mereka di dalam diskursus “mayoritas yang diam”. 

Kebutuhan massa ini bukanlah kekuasaan untuk mendominasi, memperjuangkan ideologi 

leluhur, menguasai teritorial, tetapi kekuasaan untuk mengekspresikan seks, produk, 
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kesenangan, gaya penampilan, wajah, rambut, dan warna kuku. Dalam kaitannya dengan 

budaya massa sebagai hasil komunikasi budaya yang memengaruhi masyarakat 

pendukungnya—masyarakat Bali—seni di Bali sebagai tolok ukur untuk menciptakan 

budaya. Di Bali merupakan daerah dengan lingkungan kebudayaan yang luas, terutama seni 

sastra daerah.  

Dalam buku A LiteraryMirror: Balinese Reflection on Modernity and Identity in the 

Twentieth Century, tulisan I Nyoman Darma Putra mengungkapkan bahwa peran media massa 

memberikan dampak yang positif dan negatif.  Buku ini pula menyampaikan kekayaan sastra 

daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Bali. Bahkan, buku ini berisi 

“melawan” atau “melengkapi” kecenderungan kajian sastra Indonesia yang berorientasi pada 

“pusat” yang subur pada era Orde Baru. Pengamat sastra Indonesia, baru mengakui peran dan 

kontrbusi Bali dalam pertumbuhan sastra Indonesia sejak tahun 1990-an. Secara historis, 

Putra (dalam Hunter, 2011) berpendapat bahwa sastra Indonesia yang sering disebut lahir 

tahun 1920-an sudah berkembang luas di Bali. Jika kontribusi Bali hanya dihargai melalui 

karya A.A. Panji Tisna dan Putu Wijaya yang terbit di Jakarta, pada masa itu sudah banyak 

nama penting yang pantas dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama pengarang tersebut 

seperti Rasta Sindhu, IGB Arthanegara, Raka Santeri, dan nama baru seperti Oka Rusmini, 

Gde Aryantha Soethama, Alit S. Rini, Warih Wisatsana, Fajar Arcana, dan Cok Savitri. 

Dalam kajian budaya dan media selalu berargumen bahwa bahasa bukan sebuah medium 

yang netral tempat dibentuknya makna yang bersifat objektif dan independen. Bahasa justru 

terlibat dalam pembentukan makna dan pengetahuan tersebut. Bahasa memberi makna pada 

objek-objek material dan praktik-praktik sosial yang dibuat menjadi tampak. Dari bahasa 

tersebut bisa dipahami berbagai istilah-istilah dan simbol-simbol lainnya guna mereproduksi 

makna makna. Proses produksi makna ini disebut praktik penandaan (signifying practices), 

mempelajari kajian budaya dan media sama halnya dengan meneliti bagaimana makna 

diproduksi secara simbolik dalam bahasa sebagai “sistem penandaan” dalam budaya popular. 

Media sebagai sebuah industri budaya modern yang di dalamnya mengandung makna 

komodifikasi ekonomi komersial sudah memenuhi katagori sebagai budaya popular pada 

lazimnya.  

Sebagai budaya popular, yang mendapat perhatian lebih dalam kajian budaya dan media, 

”media” merupakan salah satu medan budaya popular itu terbentuk. Untuk memahami 

kekuasaan dan kesadaran terbentuknya budaya media, ada dua konsep yang sering digunakan 

dalam teks kajian budaya dan media. Kedua konsep yang sudah sering di gunakan itu adalah 

konsep ideologi dan hegemoni. Konsep ideologi lebih cenderung bertautan dengan peta-peta 
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makna yang berpretensi mengandung nilai kebenaran yang bersifat universal. Sebenarnya 

konsep ini lebih merupakan pengertian-pengertian yang spesifik yang menopengi atau 

melanggengkan kekuasaan. Misalnya, ”konstrusi berita media televisi yang bermakna 

menjelaskan dunia dalam kerangka bangsa-bangsa, dan dianggap sebagai objek secara 

“alami”, dengan mengaburkan pembagian-pembagian kelas dalam formasi sosial dan 

ketidakalamian kebangsaan (Barker, 2000: 10). 

Lahirnya kesadaran untuk membebaskan kebudayaan dari hegemoni dan dominasi 

ideologis, telah memunculkan gugatan banyak pihak atas kategorisasi dikotomis kebudayaan 

tinggi (high culture) dan kebudayaan rendah (low culture). Masyarakat mempunyai hak 

sendiri dan bebas menentukan pilihan kebudayaan yang akan dimasukinya. Representasi 

budaya massa yang merupakan objek masyarakat Bali sebagai pelaku yang ikut serta 

memainkan produk budaya, salah satunya seni sastra. Studi kebudayaan dan budaya populer 

sejauh ini belum banyak diperhatikan oleh para peneliti. Dengan melihat hubungan antara 

budaya massa dan wacana sastra dapat dipahami dinamika sosial budaya masyarakat Bali 

melalui karya sastra yang dihasilkan. Bahkan, termasuk budaya massa yang dihasilkan oleh 

masyarakat pendukungnya juga berdampak pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, 

bentuk komunikasi merupakan simbol budaya masyarakat dan refleksi dengan cerminan 

bahasanya.    

 

4.2 Pengaruh Konstruksi Budaya terhadap Media Massa Surat Kabar Harian Bali Post 

Kajian budaya merupakan representasi, bagaimana gejala-gejala kebudayaan itu sendiri 

dikonstruksi secara sosial dan digunakan dalam konteks tertentu, dengan tujuan tertentu. 

Menurut Barker (dalam Ratna, 2008: 300) kajian budaya adalah struktur diskursif, jejak-jejak 

pemikiran yang menyediakan cara-cara untuk berbicara. Di samping itu, kajian budaya adalah 

struktur tekstual, proses pemaknaannya dihasilkan melalui simbol bahasa. Representasi dan 

makna dihasilkan oleh pikiran, perkataan, dan tingkah laku manusia, melekat pada material 

tertentu, baik abstrak maupun konkret. Dalam kehidupan sehari-hari tampak melalui berbagai 

bentuk, seperti bangunan, prasasti, buku, majalah, pedagang kaki lima, pejalan kaki, rumah 

mewah, institusi akademis, bintang film, bunyi, citra, bangunan bersejarah, dan pariwisata. 

Sebagai teks, objek kultural tampil dalam bentuk multidimensi. 

Budaya massa tidak dapat dilepaskan dari pola hiburan masyarakat. Selain itu, istilah 

budaya massa (mass culture) sering pula ditukarkan dengan budaya popular (popular culture), 

begitu pula dengan hiburan sebab cakupannya lebih luas. Budaya massa adalah seluruh 

produk terpakai atau barang konsumsi (consumer goods) yang diproduksi secara massal yang 
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bersifat fashionable yang formatnya terstandardisasi serta penyebarannya dan pengunaannya 

bersifat luas. Luas penggunaan produk massa, antara lain, menandai terbentuknya masyarakat 

mondial. Lebih jauh, hiburan massa berkaitan dengan pola rekreasi masyarakat yang 

mencakup tiga aspek, (1) media rekreasi, yaitu fasilitas yang memungkinkan warga 

masyarakat mendapatkan produk budaya massa (mass culture) yang memiliki fungsi 

kesenangan (satisfaction); (2) produsen media rekreasi, yaitu individu atau institusi yang 

menciptakan atau sebagai fasilitator atau pihak yang melakukan pendistribusian produk 

budaya; dan (3) konsumen yang menggunakan produk kebudayaan untuk tujuan psikologis 

atau sosial. Secara sederhana produk budaya massa berfungsi menghibur dan didukung oleh 

sistem massal dalam pendistribusiannya (Gans dalam Siregar, 2000: 193). 

Dalam kajian budaya dan media identitas lebih bersifat kultural dan tidak punya 

keberadaan di luar representasinya sebagai wacana kultural. Identitas bukanlah sesuatu yang 

tetap dan bisa di simpan, melainkan sebagai suatu “proses” untuk “menjadi”. Identitas juga 

dapat dimaknai sebagai genre pada entitas tertentu. Misalnya, pada etnisitas ras dan 

nasionalitas adalah konstruksi-konstruksi diskursif-performatif yang tidak mengacu pada 

“benda-benda” yang sudah ada. Artinya, etnisitas, ras, dan nasionalitas merupakan kategori-

kategori kultural yang kontingen. Kebudayaan bukanlah ”fakta” biologis yang bersifat 

universal. Sebagai konsep, etnisitas mengacu pada pembentukan dan pelanggengan batas-

batas kultural yang mempunyai keunggulan tersendiri. Dalam konteks ini, penekanannya 

lebih dikonsentrasikan pada kajian-kajian budaya massa, komunikasi, media, dan bahasa.  

Pers dan kebudayaan bagaikan mata pisau, yang menjadi “bencana” bagi kehidupan 

publik dan perilaku masyarakat karena mampu mendorong perubahan menuju keseimbangan 

kekuasaan, kearifan dan keunggulan lokal atau daerah. Di samping itu, secara politis termasuk 

sangat cukup berkorelasi dengan kekuasaan karena bisa memengaruhi kreativitas politik 

masyarakat terhadap perubahan orientasi, strategi, dan kebijakan politik. Pers dan kebudayaan 

sering kali dimanfaatkan berbagai pihak, baik negara maupun kelompok di tengah masyarakat 

untuk kepentingan berbeda-beda. 

Kajian budaya dan media, karya sastra dapat dilihat sebagai konstruksi sosial dan budaya 

yang secara intrinsik terimplikasi oleh persoalan-persoalan representasi. Konstruksi sosial 

yang dibentuk adalah sesuatu yang diregulasi dan memiliki konsekuensi tertentu di dalamnya. 

Identitas seksual dilihat bukan sebagai masalah esensi biologis yang universal, tetapi lebih 

sebagai persoalan bagaimana feminitas dan maskulinitas dinegosiasikan. Oleh karena itu, 

kajian budaya dan media sudah seharusnya memberi perhatian pada masalah-masalah seks 
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dan representasi. Misalnya, fokus kajian budaya dan media terhadap peran media dan 

komunikasi masyarakatnya melalui budaya populer atau sastra. 

Teknologi komunikasi khususnya media cetak yang dapat menunjang perkembangan 

karya sastra Indoensia di Bali dalam masyarakat multiukultural adalah surat kabar Bali Post. 

Surat kabar Bali Post adalah media cetak lokal yang mengemban nilai budaya lokal agar tetap 

lestari di tengah maraknya perubahan sosial sekarang ini. Salah satu nilai budaya yang 

dikembangkan adalah karya sastra yang banyak mengangkat warna lokal, ciri khas 

masyarakat Bali sebagai warisan budaya sejak dahulu kala. 

Kajian populisme kultural menurut McGuigan (dalam Strinati, 2009: 380) adalah asumsi 

intelektual yang dibuat oleh sejumlah mahasiswa budaya populer bahwasanya pengalaman 

ataupun praktik simbolis orang kebanyakan lebih penting secara analitis ataupun politis 

dibandingkan kebudayaan dengan ‘K’ besar. Dalam kenyataannya, McGuigan memberikan 

serangan balik kritis terkini terhadap lahirnya pendekatan populis budaya populer. Populis 

berpendapat bahwa budaya populer tidak dapat dipahami sebagai sebuah kebudayaan yang 

direkatkan pada pemikiran ataupun tindakan orang. Apakah pembebanan ini dikatakan akibat 

tuntutan produksi ataupun konsumsi kapitalis demi keuntungan dan pasar, dari kebutuhan 

kapitalis atau patriark akan pengendalian ideologis, dari kepentingan kaum borjuis, dari 

memainkan perjuangan kelas atau dari pendiktean suatu struktur mental universitas, tetapi 

bagaimana pun kurang memadai sebagai salah satu cara memahami budaya populer. Menurut 

populisme, budaya populer tidak dapat dipahami kecuali kalau ia dipandang bukan sebagai 

pembebanan, tetapi sebagai ekspresi suara masyarakat yang tulus. 

Budaya yang ada dalam cerpen-cerpen Bali Post merupakan salah satu contoh populisme. 

Dari sudut pandang ini, usaha untuk merebut sesuatu yang positif dari budaya populer 

Indonesia. Dalam cerpen “Leluhur Gentuh” karya D.G. Kumarsana, terlihat bahwa budaya 

dan tradisi Bali, seperti balian, banten, bade, dan purnabawa telah memberikan pandangan 

warna lokal yang unik di dunia sastra nasional. Dalam hal ini, sasaran konstruksi kultural  

sebagai suatu strategi politik atau sebagai analisis budaya. Budaya Indonesia dan budaya Bali 

yang tercermin pada cerpen-cerpen Bali Post memberikan kontruksi besar dan kekuatan-

kekuatan luar biasa yang membangun masyarakat Bali. Suatu arah populis bahwa manusia 

memiliki suatu pemahaman terbatas terhadap kekuatan-kekuatan sosial yang lebih luas atau 

berbagai relasi kekuasaan yang membentuk pikiran dan tindakan mereka sebagai contoh 

perempuan yang mengonsumsi kultural dengan proses-proses produksi kultural. 
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4.3 Sastra Koran: Melihat Gaya Bahasa Cerpen dan Puisi dalam Surat Kabar Harian 

Bali Post 

Di Indonesia, istilah “sastra koran” sudah biasa didengar dan dibaca kemunculannya. 

Akan tetapi, istilah “sastra koran” ini masih menimbulkan tanda tanya bagi pembaca 

umumnya. Pada koran yang terbit hari Minggu terdapat halaman sastra atau apresiasi—seperti 

Bali Post—juga terdapat istilah tersebut. Konsep sastra koran di luar Indonesia tidak ada atau 

ditemukan di koran luar negeri. Bahkan, karya sastra—cerpen dan puisi—tidak ditemukan di 

koran luar negeri (Bandel, 2009: 45—46).  

Lebih lanjut Bandel (2009: 46) berpendapat bahwa koran hanya salah satu tempat 

membaca karya sastra, bahkan sepertinya tempat membaca yang tidak begitu penting. Namun, 

setelah bergaul dengan sastrawan Indonesia, ia menyadari betapa pentingnya koran bagi 

mereka. Sastrawan Indonesia banyak mengirim karyanya ke Koran. Persoalan karya sastra 

siapa yang terbit atau tidak terbit di koran adalah hal yang begitu sering dipertanyakan dan 

dibicarakan; isi tulisan di koran, terutama esai, cerpen, dan puisi menjadi bahan diskusi yang 

menarik. 

Posisi cerpen dan puisi dalam koran di Bali Post, ditulis untuk siapa dan dibaca oleh siapa, 

hal ini menjadi sebuah pertanyaan. Misalnya, para pelanggan koran yang umumnya pembaca 

awam tidak mengetahui secara khusus sastra. Jika dibandingkan: hadirnya esai, cerpen, dan 

puisi, lebih ditujukan kepada pembaca yang menggemari, mencintai, dan mengkritisi dunia 

sastra. Artinya, masyarakat umum belum tentu membaca halaman sastra di koran terbitan 

Mingguan seperti Bali Post, lebih khusus pembacanya adalah komunitas sastra. Menurut 

Bandel (2009: 48—49) tidak jarang dalam esai pada halaman “Sastra” dan “Apresiasi” di 

media massa di Indonesia, termasuk Bali Post terlihat gejala “pamer pengetahuan”. Nama-

nama pengarang atau filsuf asing disebut-sebut walaupun kadang tidak jelas apa relevansinya 

dalam konteks esai tersebut.  

 Persoalan lain yang cukup penting adalah halaman “Sastra” dan “Apresiasi” Bali Post, 

setelah dilakukan penelitian dari tiap terbitan dari bulan November 2009—Desember 2010, 

rupanya redaktur Bali Post mempunyai kebebasan penuh untuk menerbitkan cerpen atau puisi 

sesuai dengan seleranya. Kadang redakturnya berasal dari kalangan sastrawan sendiri. 

Bahkan, kriteria cerpen dan puisi seperti apa dapat terbit dalam halaman “Sastra” dan 

“Apresiasi” harian Bali Post.  

Menurut Bandel (2009: 51) di Indonesia, redaktur, penulis, dan pembaca ternyata 

orangnya sama. Walaupun halaman “Sastra” dan “Apresiasi” terdapat di koran—terkesan 

merakyat—halaman tersebut sebenarnya lebih merupakan alat komunikasi dalam dunia sastra 
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sendiri, antarorang sastra itu sendiri. Koran merupakan media informasi tentang berbagai 

bidang untuk orang awam/rakyat, tetapi di Indonesia menjadi media komunikasi antar-“orang 

sastra”, sekaligus media utama untuk sosialisasi karya, terutama bagi “sastrawan muda”. 

Seperti di Bali, sastra koran dan koran mengambil alih peran yang umumnya dimiliki jurnal 

sastra/budaya atau media lain yang lebih khusus. Namun, kekurangan dari halaman “Sastra” 

(cerita pendek, cerbung, dan puisi Bali) dan “Apresiasi” di koran adalah terbatasnya ruang 

halaman yang umumnya hanya setengah atau satu halaman untuk sastra cerpen dan puisi 

Indonesia. Hal ini menjadi permasalahan yang dirasakan oleh pengarang dalam kebebasan 

dan kreativitas seninya. Cerpen: ukuran panjang cerpen koran sepertinya sudah menjadi 

standar bagi cerpen Indonesia, jarang sekali terdapat cerpen yang lebih panjang atau pendek.  

Pandangan Bandel tersebut sangat relevan dengan kehadiran halaman “Sastra” dan 

“Apresiasi” jika dihubungkan dengan keberadaan sastra cerpen dan puisi di koran Bali Post. 

Terlebih gaya bahasa yang digunakan dalam surat kabar harian Bali Post menunjukan 

berbagai ungkapan yang umum, ungkapan serius, perbandingan, metafora berlebihan, dan 

secara umum kecenderungan untuk menggunakan kosakata emosional. Bahasa seperti itu 

memang, pada kenyataannya, terdapat dalam suatu jurnalisme, bahkan dalam sastra sekaligus. 

Banyak gaya bahasa yang ditemukan dalam sastra: cerpen dan puisi terbitan Bali Post yang 

menunjukkan kekuatan tersendiri pada karya tersebut. Pada cerpen “Permainan Sunyi 1” 

karya Komang Widana Putra, ditemukan adanya gaya bunyi yang menciptakan efek 

keindahan, selain jenis gaya bahasa lain, juga memengaruhi keindahan cerpen. Misalnya, pada 

pilihan kata berikut: “… Layaknya sebuah mitos yang kami pahat sendiri di benak masing-

masing bahwa siapa di antara kami yang duri-duri ikan yang disingkirkannya dari piring 

kami ....” 

Gambaran umum berkaitan dengan gaya bahasa pada sastra cerpen dan puisi terbitan Bali 

Post, terlihat gaya kalimat dan wacana yang merupakan sarana retorika, misalnya hiperbola 

sebagai sarana untuk melebih-lebihkan suatu hal. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata-

kata yang diulang-ulang. Fungsi lainnya adalah untuk membuat pembaca tertarik dan terbujuk 

dengan apa yang disampaikan oleh pengarang. Dalam cerpen-cerpen, seperti “Calon Guru” 

karya Made Ari Yuliati dan “Gek” karya Ketut Dewi Y., tampak bahwa pengarang sangat 

ekspresif dalam menggambarkan daerah yang menjadi ciri khas Bali. Tanpa disadari oleh para 

pengarang di Bali bahwa mereka telah menawarkan salah satu ciri dan kebanggaan daerahnya 

kepada pembaca. 

Pembicaraan lain, di samping cerpen, yang sama pentingnya dalam penelitian ini adalah 

puisi. Untuk mendapatkan kepuitisan ada satu unsur yang tidak kalah pentingnya, yaitu 
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bahasa kiasan (figurative language). Bahasa kiasan menjadikan karya sastra menjadi lebih 

menarik, menimbulkan kesegaran, hidup, dan terutama menimbulkan kejelasan gambaran 

angan (Pradopo, 2005: 61—62).  

Gaya bahasa, seperti metafora, simile, repetisi, personifikasi, hiperbola, sinekdok, dan 

alegori juga digunakan oleh pengarangnya. Bahkan, dalam penulisan puisi sekaligus, 

misalnya “Dermaga Terpilih” karya Alit S. Rini, pilihan diksi yang khas pun lahir dari 

sastrawan Bali tersebut. Perhatikan diksi-diksi puisi “Dermaga Terpilih” berikut: “… Jiwa 

yang liat merindukan belantara, lair menjelajah jalan-jalan setapak, dengan keyakinan 

berliku, ia tercuri dari kekasih, dari hati tua yang merintih, tanpa jejak, irama dukacita 

mendatangkan, kemarau sukma, memantulkan percik perapian, tak terendam …”. 

Puisi tersebut menimbulkan efek bunyi dan makna yang sarat dengan menggunakan 

komunikasi verbal dan noverbal. Puisi karya Budhi Setyawan juga menyajikan gambaran 

diksi, gaya bahasa, dan citraan sebagai ciri sastra dengan kekuatan imajinatif, seperti pilihan 

kata pada puisi “Sebuah Prasasti yang Kusimpan”, “… Ada sabana yang lapang di dalam 

rumahmu, burung-burung meletakkan jejak kepak dan nyanyiannya di dadamu …”. Puisi 

“Wisanggeni” pun memiliki kekuatan bahasa, “akulah api bagi rindu para pemimpi yang 

suka berkelana di panorama kata, meski hujan lebat mendera di taman sepi …” yang tidak 

kalah menarik, bahasa yang khas, dengan puisi Alit S. Rini. 

Jika analisis cerpen dan puisi diuraikan secara lebih detail akan diperoleh hasil yang lebih 

jelas menampakkan fenomena gaya bahasa yang beragam. Begitu pula jika dilakukan analisis 

gaya bahasa terhadap prosa-prosa lainnya tentu didapatkan hasil yang lebih beragam dan 

bercorak. Namun, terhadap cerpen Bali Post tersebut merupakan analisis yang 

memperlihatkan corak gaya bahasa prosa yang pada dasarnya mempunyai perbedaan dan 

persamaan dengan gaya bahasa pada puisi. Dalam konteks puisi, gaya bahasa adalah alat yang 

digunakan oleh penyair untuk memindahkan pengalaman jiwanya. Bahasa puisi perlu juga 

memperlihatkan kehalusan, kesempurnaan, dan keefektivan dalam pembentukan serta 

penyusunan syarat keindahan bahasa sastra.  

 

4.4  Peran Media Massa—Bali Post—terhadap Tumbuh Kembang Sastra  

Media massa digunakan sebagai sumber inspirasi para pengarang untuk menerbitkan 

karya sastra mereka. Media massa tersebut merupakan media yang sangat menguntungkan 

para sastrawan, terutama sastrawan muda. Dari periode kolonial, ditemukan terbitan karya 

sastra, seperti drama, cerpen, dan puisi di surat kabar lokal—Bali Adnyana, Surya Kanta, dan 

Djatayu. Setelah era kolonial, peran media lokal semakin berperan dalam pengembangan 
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sastra di Bali, seperti majalah Damai, Bhakti, dan surat kabar Suara Indonesia (sekarang Bali 

Post). Karya sastra yang terbit senantiasa berkaitan dengan wacana media massa (Hunter, 

2011). 

Menurut Putra (2010: 71) perkembangan sastra Indonesia di Bali dipengaruhi oleh 

kehadiran media massa. Para sastrawan memublikasikan karyanya melalui media massa, 

seperti majalah atau surat kabar. Sejak berdirinya Bali Post (dulu suara Indonesia) tanggal 16 

Agustus 1948 sudah menyediakan ruang khusus untuk karya sastra. Sementara itu, surat kabar 

Bali Post merupakan salah satu pers yang sampai saat ini produktif dalam memuat karya 

sastra, terutama pada edisi mingguannya. Karya sastra yang dimuat dalam edisi itu berupa 

puisi dan cerpen. Sekali dimuat cerita bersambung (novel), baik yang merupakan hasil 

sayembara maupun bukan. Puisi dan cerpen biasanya dimuat dalam suatu rubrik yang diberi 

nama “Pos Remaja” dan “Pos Budaya”. “Pos Remaja” adalah rubrik yang memuat karya-

karya sastra dari pengarang pemula, sedangkan “Pos Budaya” adalah rubrik yang memuat 

karya-karya sastra dari pengarang yang dianggap sudah memiliki kemahiran dalam 

menciptakan karya sastra atau pengarang-pengarang yang memiliki nama, baik di tingkat 

daerah maupun tingkat nasional (Putra, dkk., 2008: 22). 

Pada saat Bali Post bernama Suluh Marhean juga disediakan ruang khusus untuk sastra 

dan budaya. Ruang itu diberi nama “Benteng Muda” diasuh oleh seorang penyair nasional 

yang sudah dikenal dalam ruang sastra dan budaya Bali Post, yaitu Umbu Landu Paranggi. 

Keberadaan Umbu berpengaruh besar pada presentase publikasi karya sastra Indonesia 

modern di Bali Post. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya penyair dan pengarang dari daerah 

lain, antara lain Yogyakarta, Solo, Jakarta, Pontianak, Surabaya, Mataram, dan daerah lain di 

Indonesia, mengirimkan karya-karyanya untuk diterbitkan di surat kabar tersebut. Bahkan, 

ruang sastra dan budaya Bali Post telah banyak melahirkan penulis, pengarang, ataupun 

penyair yang kini sudah memiliki nama di tingkat nasional, seperti I Gde Aryanta Soetama, I 

Ketut Artawa, K. Landras Syaelendra, Warih Wisatsana, Putu Setia, I Nyoman Tusthi Edi, 

Alit S. Rini, Yuliarsa Sastrawan, IGP Samar Gantang, dan Stiraprana Duarsa. Karya-karya 

mereka kini sudah menembus media massa nasional, majalah sastra dan budaya seperti 

Kompas, Suara Karya, Horison, dan Kalam. Harian Bali Post sebagai salah satu media cetak 

yang ada di Bali memegang peranan penting dalam menunjang pembinaan dan 

pengembangan sastra, baik sastra daerah maupun nasional (Putra, dkk., 2008: 22—23). 

Peranan surat kabar Bali Post sudah begitu antusiasnya mengembangkan kolom mingguan 

dengan Bali Orti-nya yang banyak memuat opini, puisi, dan cerita pendek. Menurut Hunter 

(2011) seni sastra tumbuh subur di Bali, tetapi umumnya yang dikenal adalah seni sastra 
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klasik, seperti sastra tradisional Bali atau Jawa Kuna. Jarang sekali orang mengenal bahwa 

Bali juga ladang luas tempat tumbuh suburnya sastra Indonesia modern sejak dulu sampai 

sekarang. 

Koran Bali Post memuat cerpen dengan keterbatasan tempat sehingga kualitas cerita 

kadang masih menimbulkan sebuah tanya. Namun, paling tidak media seperti Bali Post 

memberi peluang budaya pop dan sastra koran masih menunjukkan eksistensi. Bahkan, tidak 

perlu dipertanyakan lagi kehadiran Bali Post dalam mengangkat cerpen yang di dalam 

ceritanya memberikan gambaran kebudayaan yang multikultural dan plural. 

 

5. Simpulan 

Representasi cerpen dan puisi Bali Post (November 2009—Desember 2010) merupakan 

bentuk perwujudan memahami media populer sebagai budaya pop. Sebagai kajian lintas 

disiplin dan bertolak dari perspektif ideologis, kajian budaya dan media massa (cultural 

studies and media) secara kritis akan mengkaji proses-proses budaya alternatif pada media 

dalam menghadapi arus budaya. Secara lebih spesifik adalah untuk memahami apa yang 

menyebabkan budaya alternatif itu tumbuh atau atas ketidakberdayaan dalam menerima arus 

budaya globalisasi dari kemajuan teknologi informasi. Masalah yang mencolok pada cerpen 

dan puisi Bali Post, umumnya sangat prinsip, paling tidak merupakan akumulasi kesadaran 

dan hasil konstruksi kebudayaan masyarakat Bali. 

Relasi budaya massa dan media massa dengan kekuasaan dan politik, lebih banyak 

merepresentasikan kondisi kelompok-kelompok sosial masyarakat yang terpinggirkan, 

terutama kelompok kelas, gender, dan ras pada kultur tertentu. Pada konstelasi ini 

pengetahuan tidak pernah dipandang sebagai sebuah fenomena yang bersifat netral atau 

objektif. Ciri budaya massa dan media yang di anggap menonjol, di antaranya persoalan 

diskursif yang selalu mengedepankan di lingkungan masyarakat kontemporer yang dilihat dari 

sudut pandang perspektif budaya popular. Budaya tersebut berkaitan dengan makna-makna 

sosial, yaitu beragam cara yang lazim digunakan untuk memahami kehidupan dengan tanda 

dan bahasa melalui karya sastra pada media komunikasi budaya dan media massa Bali Post.  
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Makalah ini disusun sebagai salah satu bahan dan topik diskusi pada Kongres 
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Kamis, 28‐31 Oktober 2013, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. 

Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk 

maupun pedoman bagi pembaca dalam meningkatkan kesadaran berbahasa 

Indonesia yang baik dan benar di kalanagan masyarakat. 

Makalah ini, yang saya tulis berdasarkan pengalaman saya sebagai penggagas, 

pendiri dan pengelola Bahasakita tentunya masih jauh dari sempurna.  Kritik dan  

masukan‐masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini 

sangat saya harapkan. 
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Penulis 
 
 
 
Wieke Gur adalah seorang konsultan bisnis di bidang pemasaran dan strategi 
lintas budaya khusus untuk hubungan antara Australia dan Indonesia. 
 
Wieke banyak membantu perusahaan‐perusahaan Australia yang yang berbisnis 
di dan dengan Indonesia serta sebaliknya. Wieke juga banyak bicara di forum‐
forum bisnis tentang pentingnya pe‐ngenalan budaya dan bahasa Indonesia 
sebagai salah satu unsur yang menentukan keberhasilan usaha di Indonesia. 
 
Untuk meningkatkan kesadaran berbahasa Indonesia yang baik dan benar di 
kalangan masyarakat Indonesia, lulusan FEUI ini percaya bahwa bahasa 
Indonesia harus diperlakukan seperti sebuah produk. Informasi tentang bahasa 
Indonesia harus dipasarkan seperti layaknya sebuah produk. Dikemas dengan 
menarik dan dikomunikasikan melalui media sosial, saluran komunikasi yang 
sangat dominan di kalangan generasi milenial dewasa ini. 
 
Pendiri dan pengelola situs bahasakita.com ini juga duduk sebagai anggota 
komite AIBC (Australia Indonesia Business Council) di Australia Barat. 
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Bagian 1 
 

Kesadaran Berbahasa 
 
 

 
Kesadaran berbahasa adalah sikap positif seseorang baik secara sendiri‐sendiri 
maupun secara bersama‐sama bertanggung jawab sehingga menimbulkan rasa 
memiliki suatu bahasa dan berkemauan untuk ikut membina dan 
mengembangkan bahasa itu. 
 
Kesadaran 
Kesadaran berasal dari kata “sadar” yang menurut kamus besar bahasa 
Indonesia (KBBI), berarti "insaf", "merasa", "tahu" dan "mengerti".  
Sedangkan “kesadaran” diartikan sebagai "keinsyafan" atau "keadaan mengerti" 
dan "merupakan hal yang dirasakan atau dialami seseorang".  
Secara umum kesadaran merupakan suatu keinsyafan dalam diri manusia dan 
menjadi dasar untuk merefleksikan sesuatu. 
 
Berbahasa 
Berbahasa bukan sekedar menyusun kata‐kata. Berbahasa adalah proses 
penyampaian informasi dalam berkomunikasi. Penuturnya harus memiliki 
sikap bahasa yang positif. Garvin dan Mathiot (1968) merumuskan tiga ciri 
sikap bahasa yaitu: 

1. Kesetiaan Bahasa (Language Loyalty) yang mendorong masyarakat suatu 
bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya 
pengaruh bahasa lain. 

2. Kebanggaan Bahasa (Language Pride) yang mendorong orang 
mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang 
identitas dan kesatuan masyarakat. 

3. Kesadaran adanya norma atau kaidah bahasa (Awareness Of The Norm) 
yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan 
santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap 
perbuatan yaitu kegiatan menggunakan bahasa (language use). 

 
Kesetiaan dan kebanggaan kita  pada bahasa Indonesia sa‐ngat tergantung pada 
kesadaran adanya norma bahasa yang pada gilirannya menentukan 
kemampuan kita untuk mewujudkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
"Apa dan bagaimana wujud bahasa Indonesia yang baik dan benar itu?" 
Pertanyaan itu kerap muncul ketika kita berbicara bahasa Indonesia di 
masyarakat. 
 
 
Bahasa yang Baik 
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Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai 
dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Dalam situasi santai dan akrab 
kita menggunakan bahasa Indonesia yang santai dan akrab tanpa perlu terlalu 
terikat pada kaidah‐kaidah bahasa. Dalam situasi resmi dan formal, seperti 
dalam kuliah, rapat, seminar, sidang, atau pidato kenegaraan sangatlah penting 
untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal dengan 
memperhatikan norma bahasa. 
 
Bahasa yang Benar 
Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai 
dengan kaidah yang berlaku yang mengatur pemakaian bahasa Indonesia yang 
berlaku. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah ejaan, pembentukan kata, 
penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, dan penataan penalaran serta 
mengurangi sedapat mungkin pema‐kaian lafal daerah, seperti lafal bahasa 
Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan Banjar dalam bahasa Indonesia pada situasi resmi 
dan formal. 
 
Kesadaran Berbahasa Indonesia 
Sebagai bahasa pemersatu dan bahasa negara, kedudukan bahasa Indonesia 
seharusnya sejajar dengan bendera, maupun lambang garuda dan lagu 
kebangsaan seperti tercantum pada Undang‐Undang nomor 24 tahun 2009 
tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Undang‐
undang tersebut merupakan amanat dari Pasal 36 Undang‐Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus merupakan realisasi dari 
tekad para pemuda Indonesia sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda, 
tanggal 28 Oktober 1928, yakni menjunjung bahasa persatuan bahasa 
Indonesia. Namun demikian, aturan di atas masih sulit dilaksanakan 
mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat akan bahasa negara 
tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wieke	Gur	 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian 2 
 

Memelihara Bahasa Indonesia 
 

 
 
Sejak jaman sebelum kemerdekaan, berbagai kegiatan yang berkaitan dengan 
bahasa persatuan Indonesia telah dilakukan. Mulai dari perubahan ejaan, 
pengembangan peristilahan, penyusunan kamus besar bahasa Indonesia, 
hingga perumusan tata bahasa agar dicapai suatu bahasa yang standar yang 
dapat menjadi patokan seluruh jajaran masyarakat. Penelitian bahasa dan 
seminar serta kampanye penggunaaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
lewat pers, media televisi dan sekolah‐sekolah terus dilakukan. 
 
Semua pihak, setiap bidang dan setiap profesi bahu membahu memelihara 
bahasa Indonesia. Simak saja lagu anak‐anak ‘Naik Delman’ yang diciptakan 
pak Kasur sebelum pembukaan Ganefo tahun 1962. 
 
Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota.� 
Naik delman istimewa kududuk di muka� 
Duduk di samping pak kusir yang sedang bekerja 
�Mengendali kuda supaya baik jalannya� 
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Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk 
�Tuk tik tak tik tuk tik tak  … suara sepatu kuda. 
 
Bagi generasi yang lahir di tahun 50‐an hingga 70‐an, lagu ciptaan pak Kasur di 
atas adalah lagu yang sangat kental dengan masa kanak‐kanak. Hingga kini, 
dimana sebagian besar sudah memasuki masa pensiun, lagu itu tidak pernah 
luntur dari ingatan. Perhatikanlah struktur dan tata bahasa serta kosa kata 
yang digunaan dalam syair lagu tersebut. Tanpa disadari sejak kecil generasi ini 
sudah diajarkan bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar lewat 
lagu 
. 
Di dalam pidato peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara 
pada tahun 1972 almarhum Presiden Soeharto bahkan dengan tegas 
menyatakan bahwa pembentukan bahasa Indonesia adalah tanggung jawab 
nasional karena bahasa yang baik berkaitan erat dengan pembangunan bangsa. 
Himbauan ini diulang setiap tahun di dalam setiap pidato peringatan 
kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara.  
 
Pemerintahan di era Suharto sangat gencar mengampanyekan penggunaan 
Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Media masa seperti televisi, radio, 
majalah dan koran diwajibkan menjadi acuan masyarakat dalam berbahasa. 
Gedung ‐ gedung dan perkantoran di Jakarta yang masih memakai nama yang 
berbau asing mendapat surat edaran keras dari pemerintah DKI Jaya agar 
segera membuang istilah yang tidak Indonesia itu. Dulu, seminggu sekali ada 
acara Pembinaan Bahasa Indonesia di televisi. 
 
Kita semua menyadari bahwa sebagai simbol jati diri bangsa, bahasa Indonesia 
harus terus dikembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai 
sarana komunikasi yang mo‐dern dalam berbagai bidang kehidupan.  
 
 
 
 
 
 

Bagian 3 
 

Kesadaran Berbahasa Saat Ini 
 
 
 

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari‐hari kini semakin 
menurun. Terselipnya kata‐kata bahasa Inggris di dalam percakapan bahasa 
Indonesia di kalangan anak‐anak kini bisa kita dengar dimana‐mana. Orang tua 
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pun kini merasa bangga jika anak‐anak mereka sudah mulai menyelipkan kata‐
kata bahasa Inggris di dalam percakapannya sejak dini. 
 
Kalau kita menonton acara wawancara resmi, dialog atau perdebatan politik 
dan ekonomi di televisi jarang sekali kita temukan satu wawancara atau dialog 
dimana baik yang melakukan wawancara maupun yang diwawancarai 
mengguna‐kan seratus persen bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka 
tampak kewalahan untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia sepenuhnya. 
Selalu saja ada kata‐kata, istilah‐istilah, dan ungkapan‐ungkapan asing yang 
diselipkan di sela‐sela bahasa Indonesia.  
 
Demikian juga jika kita membaca laporan wawancara di koran atau majalah. 
Selalu ada kata‐kata yang ditulis miring dalam kutipan wawancara yang 
menunjukkan bahwa kata yang diucapkan tersebut merupakan ungkapan 
asing. 
 
Banyak pengamat mengatakan kondisi bahasa Indonesia sudah mencapai titik 
nadir. Kemajuan teknologi kini menyuguhkan kita dengan pilihan sarana 
komunikasi yang semakin beragam dan semakin canggih seperti internet, 
facebook, twitter, chatting, email, sms, dan sebagainya. Bahasa yang digunakan 
pun menjadi sangat beragam dan mengalami kemajuan varian yang sangat 
pesat bergantung pada penggunanya, kebutuhannya dan tujuannya.  
 
Bermunculannya ragam‐ragam bahasa baru, seperti bahasa SMS dan Alay di 
media elektronik dan jejaring media sosial dianggap sebagai biang kerok yang 
secara perlahan menghancurkan kaidah bahasa Indonesia.  
 
Saat ini sudah semakin sulit ditemukan generasi muda bangsa Indonesia yang 
bangga dan mencintai bahasa Indonesia yang memiliki kemampuan berbahasa, 
menulis, dan berbicara  dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.  
 
Di antara mata pelajaran yang diujikan, nilai hasil Ujian Nasional mata 
pelajaran Bahasa Indonesia menempati peringkat terendah dibandingkan mata 
pelajaran lainnya. Berdasar hasil UN tahun 2012 ada 25 % siswa jurusan Bahasa 
yang tidak lulus mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada jurusan IPA ada sekitar 
12 % dan jurusan IPS ada sekitar 19% yang tidak lulus mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. (Republika, 24/5/2013) 
 
Apa Yang Terjadi? 
Apakah ini gejala ketidak perdulian bangsa kita pada bahasa Indonesia? 
Apakah ini gejala mundurnya sistem pendidikan dan pengajaran bahasa 
Indonesia di sekolah‐sekolah?  
 
Dunia abad 21 ini sebetulnya hanya menggunakan tiga landasan dalam 
berkomunikasi: bahasa Inggris, bahasa teknologi komunikasi & informasi (ICT) 
dan bahasa analisa yang rasional dan sistematis. 
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Seperti halnya dengan bahasa‐bahasa lain di dunia, bahasa Indonesia juga 
sangat gencar didesak oleh bahasa Inggris. Banyak sekali istilah yang belum 
disamakan atau dipadankan. Kurikulum pendidikan tidak bergerak secepat 
kemajuan teknologi. Akibatnya, di dalam dunia komunikasi yang serba cepat 
ini, ketika mereka diharuskan berkomunikasi ‐ baik dalam bentuk lisan 
maupun tulisan ‐ dalam konteks bahasa Indonesia, mereka sering tidak ada 
waktu untuk berpikir karena tidak memiliki perbendaharaan bahasa Indonesia 
yang cukup. Akhirnya keluarlah bahasa yang campur aduk. 
 
ICT (Information Communication Technology) atau Teknologi Komunikasi dan 
Informasi tidak bisa dipungkiri didominasi oleh apa yang terjadi di negara‐
negara barat terutama di Silicon Valley di Amerika Serikat yang nota bene 
berbahasa Inggris juga. Mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi 
hingga ke sistem.    
 
Hampir semua bidang atau disiplin ilmu kini menuntut metode analisa yang 
rasional, runtut dan sistematis. Cara berpikir analitis juga ikut terpengaruh di 
mana pengaruh ICT  memaksa kita untuk berpikir lebih cepat. 
 
Tuntutan berpikir cepat ini bertentangan dengan budaya Indonesia di mana 
seringkali kita masih diam atau tersenyum sebagai pernyataan sikap kita. Sikap 
diam dan senyum ini jelas tidak tertangkap oleh ICT (Information 
Communication Technology) yang semuanya harus serba eksplisit. Hal‐hal 
semacam inilah yang membuat Dewan Bahasa di setiap nega‐ra kewalahan. 
 
Wilayah Indonesia bagian barat terutama Jakarta adalah wilayah yang paling 
p;arah terkena dampak dari tiga gelombang pasang di atas. Jika kita bergerak 
ke arah ke timur, maka bahasa Indonesia penduduk di wilayah Indonesia timur 
seperti Maluku, Papua justru masih lebih baik dibandingkan dengan penduduk 
Indonesia yang tinggal di wilayah barat. Bahasa Indonesia mereka secara murni 
diperoleh dari buku teks dan merupakan bahasa formal yang digunakan sehari‐
hari. 
 
Para generasi muda sebaiknya menyadari pentingnya menguasai bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. Apalagi kalau mereka ingin menjadi tokoh‐
tokoh politik. Ketidakmampu‐an mereka berbahasa Indonesia akan 
menimbulkan kesenjangan mental dan jarak dengan rakyat Indonesia. Karena 
bahasa Indonesia orang‐orang Jakarta sudah melangkah terlalu jauh. 
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Bagian 4 
 

Apa yang Harus kita Lakukan? 
 
 

Rakyat Indonesia saat ini memerlukan panduan dan tuntunan tentang 
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara konsisten dan 
terpadu dari pemerintah Indonesia dan Badan Bahasa yang berada di bawah 
naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  
 
Telah banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Bahasa maupun 
berbagai lembaga Balai Bahasa untuk memasyarakatkan Bahasa Indonesia, 
diantaranya penerbitan buku‐buku, pembenahan kurikulum, penyuluhan, 
lomba pidato, seminar maupun lomba penulisan cerpen dan esai. Apakah ini 
cukup? Tidak ada data yang mengukur secara pasti seberapa jauh pengetahuan 
masyarakat tentang kaidah‐kaidah bahasa Indonesia. 
 
Untuk meminimalkan tiga gelombang pasang ini terhadap bahasa Indonesia 
harus ada kegiatan yang secara terus menerus dilakukan melalui kelompok‐
kelompok besar seperti birokrasi, militer, partai politik, dunia 
pendidikan/akademik, dunia hiburan dan kelompok generasi muda yang kini 
ada di garis depan pembangunan bangsa.  
 
ICT (Information Communication Technology) bisa dimanfaatkan tidak hanya 
untuk saling bertukar informasi tapi juga untuk meningkatkan kesadaran 
berbahasa. 
Makalah ini hanya akan menyentuh bagaimana kita meminimalkan terjangan 
tiga gelombang landasan komunikasi melalui dunia hiburan dan kelompok 
generasi muda. 
 
Dunia Hiburan 
Dunia hiburan memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk opini 
masyarakat. Program‐program televisi dapat menjadi saluran yang efektif 
untuk mendidik masyarakat dalam kemasan yang menghibur. Tokoh‐tokoh 
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dunia hiburan sendiri adalah figur‐figur contoh yang dapat menimbulkan 
inspirasi yang positif bagi masyarakat. 
 
Kita semua tentu masih ingat ketika kosa kata ‘sesuatu’ tiba‐tiba menjadi 
populer hanya karena penyanyi Syahrini menyebut kata itu dalam 
wawancaranya. Akhir‐akhir ini video Vicky Hendrianto mewabah di ranah 
media sosial hanya karena hasil wanwancaranya penuh dengan istilah dan kata‐
kata yang tidak dimengerti.  
Bayangkan jika kita bisa memiliki Duta Bahasa Indonesia dari kalangan dunia 
hiburan, mungkin pekerjaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
menjadi sedikit lebih ri‐ngan, masyarakat lebih terhibur dan kampanye 
kesadaran bahasa bisa tercapai. 
 
Dunia hiburan generasi muda Indonesia lainnya adalah jejaring media sosial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian 5 
 

Peta Media Sosial di Indonesia 
 
 

Jejaring media sosial dapat menjadi saluran yang efektif bahkan mungkin satu‐
satunya cara untuk menandingi berkembangnya keragaman bahasa Indonesia 
yang tidak sesuai dengan kaidah sekaligus sarana mendidik generasi muda agar 
memiliki sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia. 
 
97% dari 240 juta orang Indonesia menggunakan media sosial. Mereka tidak 
lagi membaca koran atau mendengarkan radio. Menjelajah situs pun kurang 
digemari. Media sosial sudah menjadi sarana komunikasi  utama tempat  
mereka mendulang dan berbagi berbagai informasi terkini. Orang Indonesia 
lebih suka berkomunikasi di Facebook dan berkicau di Twitter. Dengan jumlah 
pengguna Twitter di Indonesia sebanyak 29 Juta orang, Indonesia menduduki 
peringkat kelima pengguna terbanyak setelah Amerika, Brazil, Jepang dan 
Inggris. 
 
Berteman, bersosialisasi, berkomunikasi, berdiskusi, bergunjing, bermain game 
dan berkelompok di dunia maya sudah menjadi bagian integral kehidupan 
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generasi milenial. Tidak heran jika Indonesia menduduki posisi ke4 sebagai 
negara pengguna facebook terbesar di dunia, per bulan Januari 2013 telah 
menembus angka 50 juta. Dengan pengguna Internet diperkirakan mencapai 61 
juta, artinya 80% di antaranya memiliki akun Facebook. 
 
Hasil penelitian Brand24 menunjukkan bahwa Jakarta memiliki persentase 
kicauan tweeter sebesar 2,4% dari total 10,5 Miliar kicauan secara global. 15 
kicauan dari Indonesia terkirim ke Twitter setiap detiknya. 53% dari kicauan 
tersebut adalah kicauan yang diteruskan kepada pengguna lainnya (retweet). 
Itu sebabnya topik‐topik Indonesia seringkali menjadi berita utama di ranah 
topik yang tren di Twitter.   
 
Jadi, jika kita ingin mengikut sertakan, mengajak, berbagi informasi dan 
berkomunikasi dengan generasi muda Indonesia kita harus mampu 
berkomunikasi lewat media sosial.   
 
160 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun dan semuanya memiliki 
minimal satu telepon genggam. Sudah lebih dari 60 juta telepon genggam 
terjual di tahun 2013 ini dan akan terus meningkat. 114% tingkat penetrasinya 
disebabkan karena mereka mengganti telepon genggam ke model yang lebih 
baru dan kekuatan pengaruh media sosial. Terintegrasinya hampir setiap 
saluran media sosial ke dalam telepon cerdas (smartphone) membuat hampir 
setiap orang menjadi semakin cepat, terbuka, berani dan bebas dalam 
mengemukakan pendapat dan berkomunikasi. 87% dari seluruh kicauan 
dikirim melalui telepon genggam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian 6 
 

Strategi Media Sosial 
 
 

Mengapa Media Sosial? 
Media sosial sudah menjadi perangkat komunikasi yang ampuh dan jitu untuk 
memasyarakatkan suatu informasi, membentuk hubungan sosial dan 
berkomunikasi dengn publik secara sekaligus. 
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Target dan Sasaran 
Target kita yang utama adalah generasi muda yang suatu hari akan menjadi 
pemimpin ‐ pemimpin bangsa agar mereka memiliki sikap yang positif 
terhadap kesadaran berbahasa Indonesia. 
 
Memilih Platform Media Sosial  
Saluran media sosial yang mana yang harus kita pilih? Begitu banyak jumlah 
saluran sosial media sosial yang ada saat ini. Perlukah kita menggunakan 
semuanya?   
Sumber: Social Media Landscape in Indonesia  
 
Pada dasarnya setiap saluran media sosial itu saling berhubungan. Untuk 
memilih saluran yang cocok kita harus memilih saluran media sosial yang 
paling banyak digunakan oleh masyarakat yang sesuai dengan target sasaran 
dan tujuan memasyarakatkan kesadaran berbahasa Indonesia yang baik dan 
benar. 
Sebagai pengguna Facebook nomor 4 terbesar dan pengguna Twitter paling 
aktif di dunia, kedua saluran tersebut cukup efektif untuk dijadikan jalur 
komunikasi utama di Indonesia. Setiap saluran media sosial memiliki kelompok 
komunitas sendiri‐sendiri.  
Dengan mengaitkan keduanya kita dapat berkomunikasi dengan dan menjaring 
kedua jenis komunitas tersebut sekaligus. Apalagi jika kita juga menggunakan 
saluran media sosial lainnya yang juga cukup populer di Indonesia seperti 
Youtube dan Wikipedia. 
 
Konten 
Informasi apa yang dapat kita sebarkan? Bagaimana kita mengemasnya? 
Bagaimana kita menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat 
lewat media sosial?  
 
Strategi konten sangat menentukan keberhasilan kita menerapkan strategi 
media sosial:  
 
Singkat, Jelas dan Padat 
Jangan menulis terlalu panjang karena rentang konsentrasi generasi milenial 
hanyalah beberapa detik dan ruang di Twitter hanya mampu mengakomodasi 
maksimum 140 karakter.  
 
Informasi yang Mendidik 
Publik menyukai jenis informasi yang mendidik dan relevan dengan situasi dan 
kondisi saat itu. 
 
Cerita 
Publik juga menyukai cerita cerita seperti sejarah Sumpah Pemuda dan sejarah 
perkembangan bahasa Indonesia tanpa harus membaca berlembar‐lembar 
buku sejarah atau halaman situs. 



Wieke	Gur	 14

 
Mengusik Emosi Kebanggaan Nasional 
Awalilah dengan jenis informasi yang sangat relevan dengan situasi dan kondisi 
saat itu untuk menimbulkan rasa kebersamaan dan keterkaitan emosi tanpa 
mengurangi unsur pendidikan.  
 
Informasi yang mengena dan mampu membangkitkan rasa nasionalisme atau 
kecintaan pada bahasa Indonesia umumnya mengusik emosi dan dengan 
sendirinya akan disebar oleh anggota komunitas maya tersebut. 
 
Kata Kunci dan Hashtag 
Penggunaan kata kunci dengan hashtag # akan membawa kata kunci itu ke 
dunia hashtag dan dilihat oleh seluruh pengguna Twitter, Instagram dan 
Google+ di seluruh dunia termasuk orang‐orang yang belum atau tidak 
mengikuti kicauan Twitter kita. Batasi penggunaan hashtag 1‐3 kata saja per 
kicauan. 
 
Menulis dengan Sepenuh Hati 
Jangan sekedar berbagi dan menulis. Menulislah dengan sepenuh hati karena 
pembaca dapat merasakan itikad si penulis. Walaupun topik tulisan Anda tidak 
baru, tulislah dengan ciri kas gaya Anda karena pembaca tidak suka membaca 
sesuatu yang sekedar disalin‐rekat dari sumber lain.  
 
Tulisan Kutipan 
Jika Anda mengutip tulisan orang lain, sebutkanlah sumbernya. Selain pembaca 
akan menghargai dan menghormati sikap Anda, mereka juga merasa Anda baik 
hati dengan selalu berbagi informasi. 
 
Berkomunikasi 
Dengarkan dan perhatikan reaksi yang timbul. Berapa orang yang  menyukai 
tulisan kita, berapa orang yang memberikan komentar. Mulailah 
berkomunikasi dengan memberikan timbal balik yang mendidik. Jangan 
terpancing emosi jika timbul reaksi yang tidak berkenan. Dinamika 
pembicaraan di dunia maya harus dimoderasi dengan kedewasaan dan 
kebesaran hati tanpa melenceng dari tujuan kita untuk memberikan informasi 
yang baik dan benar. 
 
Kadang topik yang menarik seringkali tidak perlu dimoderasi karena setiap 
anggota komunitas maya terpancing untuk saling memberikan pendapat, 
komentar dan berbagi informasi. Dinamika komunikasi yang hidup pada 
gilirannya membuat mereka saling mengenal dan membentuk komunitas yang 
kukuh. 
 
Mendengar Publik 
Menyimak keinginan/kemauan publik adalah salah satu syarat utama untuk 
menciptakan komunikasi, percakapan dan hubungan yang akrab dengan 
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pembaca. Selanjutnya, loyalitas, rasa ketergantungan dan keberhasilan 
penyebaran informasi akan terjadi dengan sendirinya.  
 
Perhatikan apa yang dianggap penting oleh pembaca dan ikuti arah 
ketertarikan mereka dengan menulis hal‐hal yang berkaitan dengan topik 
tersebut. Sudahi sebuah topik jika topik tersebut tidak menarik lagi, tidak lagi 
mendapat banyak tanggapan dari pembaca atau bahkan menimbulkan 
keresahan. 
 
Melibatkan Publik 
Masyarakat pembaca sangat senang dilibatkan dan berinteraksi jika mereka 
sudah menyukai saluran media sosial Anda. Buatlah tulisan‐tulisan yang 
menggugah seperti melempar pertanyaan, menanyakan pendapat atau bahkan 
menyelenggarakan kontes kecil dan lain‐lain. 
 
 
Tautan 
Tampilkan juga tautan ke situs‐situs yang bermanfaat untuk mereka yang 
tertarik ingin mengetahui informasi yang lebih detil dan rinci. Cara ini 
membuat And tidak terlalu bekerja keras dalam mencari konten. Memberikan 
tautan juga dapat menjadi salah satu sarana yang efektif untuk 
mempromosikan situs Anda. 
 
Gambar 
Gambar berbicara lebih kuat dari sekedar kata‐kata. Ilustrasi yang menarik 
yang menemani tulisan Anda dapat membuat tulisan Anda lebih mudah 
diingat. 
 
Rutinitas dan Kesinambungan 
Menulislah setiap hari pada waktu‐waktu yang sama karena jika keterikatan 
emosi di jaluran media sosial sudah terbentuk, tulisan atau informasi Anda 
selalu ditunggu. Hubungan emosi di jaringan media sosial itu seperti hubungan 
kita dengan pacar, kita harus memeliharanya terus dari waktu ke waktu.  
 
Daur Ulang 
Jangan segan‐segan mendaur ulang informasi karena masyarakat itu pelupa. 
Sajikanlah dengan format yang berbeda yang relevan dengan situasi dan 
kondisi yang menjadi tren saat itu. 
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Bagian 7 
 

Penutup 
 
 

Di awal abad ke20 para pejuang kemerdekaan Indonesia sudah menyadari 

pentingnya kebutuhan satu bahasa nasional yang mampu menyatukan seluruh 

rakyat Indonesia jika negera ini ingin merdeka dari penjajahan Belanda. 

Dengan Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 1928, sekelompok pemuda 

tersebut bersumpah satu tumpah darah, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu 

Indonesia. 

Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 

Agustus 1945, Bahasa Indonesia pun resmi menjadi bahasa nasional dalam arti 

yang sesungguhnya. Teks proklamasi kemerdekaan adalah dokumen resmi 
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pemerintah pertama yang ditulis dalam bahasa Indonesia. 

Dalam proses perkembangannya bahasa Indonesia berkembang menjadi 

tombak kekuatan yang menyatukan bangsa Indonesia. Sebuah proses yang 

menakjubkan dan dikagumi oleh banyak ahli bahasa di seluruh dunia. 

Bayangkan, rakyat suatu negara kepulauan yang terdiri dari berpuluh puluh 

suku dengan bahasanya yang berbeda beda berhasil digiring untuk menerima 

satu bahasa di luar bahasa daerah mereka sebagai bahasa persatuan bangsa, 

bahasa nasional. Tanpa konflik dan tanpa perdebatan. Bahasa Indonesia adalah 

bahasa yang mampu menjembatani jurang komunikasi antar suku yang 

memiliki bahasa daerah yang berbeda‐beda. Sarana utama yang mewujudkan 

dan memelihara Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bahasa yang dipilih menjadi 

bahasa nasional, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang lahir karena 

suatu keputusan dan perencanaan.  

Bahasa Indonesia adalah anugerah Tuhan yang pantang kita sia‐siakan. Bahasa 

persatuan yang dirumuskan dengan teliti lewat perjuangan darah, keringat, dan 

nyawa delapan puluh satu tahun yang lalu adalah sebuah keajaiban yang 

mampu menyatukan bangsa tanpa kekuatan politik dan militer yang tidak 

mampu dilakukan oleh negara mana pun.  

Kesadaran berbahasa Indonesia amatlah penting agar tidak mengancam 

eksistensi Bahasa Indonesia itu sendiri. Karena bahasa Indonesia adalah 

identitas bangsa Indonesia. 

Bahasa Indonesia pernah menjadi elemen terpenting dalam mempersatukan 

negara kepulauan Indonesia; kini persatuan Indonesia akan menjadi sangat 

penting dalam menentukan masa depan bahasa Indonesia”. 

Layakkah jika sosok‐sosok yang duduk di pemerintahan tidak mampu 

berbahasa Indonesia? Relakah kita jika kedudukan bahasa Indonesia tergeser 

oleh bahasa asing seperti yang terjadi di negara tetangga? Haruskah kita 

menunggu sampai UNESCO memasukkan bahasa Indonesia ke dalam daftar 

bahasa yang diancam kepunahan? Pantaskah kita tersinggung jika suatu hari 

negara tetangga kita mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional 

mereka jika kita sendiri tidak memeliharanya? 

Kekuatan dan kemauan politik dari pemerintah sangat penting dalam 

menentukan ke mana bahasa Indonesia akan dibawa. Namun sebagai anggota 

masyarakat yang mencintai bahasa Indonesia, pemeliharaan bahasa Indonesia 

juga menjadi kewajiban kita semua. Semua pihak, setiap bidang dan setiap 
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profesi harus bahu membahu meningkatkan kesadaran berbahasa Indonesia.  

Mari kita kembalikan lagi semangat Sumpah Pemuda di antara kita sebelum 

anak cucu kita berkata dengan lafal dan aksen asing,”Maaf, saya tidak bicara 

bahasa Indonesia … “. 
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STRATEGI MENGOPTIMALKAN  MEDIA MASSA   
DALAM PEMARTABATAN BAHASA 
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Yani Paryono 
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Abstrak 

Persoalan pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia dari tahun ke 
tahun senantiasa selalu berubah sesuai dengan perkembangan dan 
tuntutan masyarakat. Persolan yang cukup mendasar terkait dengan 
pemartabatan bahasa antara lain, kehidupan masyarakat Indonesia telah 
berubah baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia yang baru, seperti 
pemberlakuan pasar bebas dalam rangka globalisasi, akibat 
perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat maupun 
pemberlakuan otonomi daerah. Media massa  mampu menerobos batas 
ruang dan waktu sehingga keterbukaan tidak dapat dihindarkan. 
Kondisi itu telah mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia dalam 
bertindak dan berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, mengoptimalkan 
media massa sebagai sarana  untuk pemartabatan bahasa dan sastra 
Indonesia di kacah internasional sangat penting. Dalam makalah ini, 
penulis ingin mencoba memaparkan bagaimanakan cara 
mengoptimalkan media massa dalam memartabatkan bahasa dan sastra 
Indonesia di kancah internasional?  Salah satu alternatif yang dapat 
ditempuh pemerintah adalah dengan cara memberdayakan media massa 
terlibat langsung dalam berbagai kegiatan kreatif dan inovatif  
pembinaan bahasa dan sastra Indonesia secara sistematis dan terarah.   

  Kata Kunci:  media massa, pemartabatan, bahasa dan sastra  
 
 

1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang  
Peranan media massa seiring dengan perkembangan peradaban manusia di kancah 
internasioanl semakin penting.  Informasi aktual dan faktual dari berbagai peristiwa 
dan ide-ide cemerlang manusia dapat dengan cepat dan mudah diperoleh dari  
berbagai media massa. Media massa di samping sebagai media  informasi yang 
modern juga berperan sangat penting untuk sarana pemartabatan bahasa dan sastra  
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Indonesia di kancah internasional. 
Persoalan pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia dari tahun ke tahun 

senantiasa selalu berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. 
Persolan yang cukup mendasar terkait dengan pemartabatan bahasa antara lain, 
kehidupan masyarakat Indonesia telah berubah baik sebagai akibat tatanan 
kehidupan dunia yang baru, seperti pemberlakuan pasar bebas dalam rangka 
globalisasi, akibat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat maupun 
pemberlakuan otonomi daerah.  

Pemberlakuan pasar bebas, perkembangan teknologi informasi, dan 
pemberlakuan otonomi daerah  secara tidak langsung juga dapat mengubah pola 
pikir masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berkomunikasi 
atau berbahasa. Masyarakat dituntut dapat bersaing dan berkomunikasi antarsesama 
dalam menghadapi segala tantangan pemenuhan kebutuhan hidup.  Dalam 
berkomunikasi itulah, bahasa yang komunikatif diperlukan. Oleh karena itu, 
tantangan terbesar yang dalam pemartabatan bahasa Indonesia adalah keberadaan 
bahasa asing yang mulai banyak dipelajari dan dipakai dalam segala lini kehidupan 
di Indonesia untuk kepentingan politik, hukum, ekonomi, industri, pariwisata, 
budaya dan sebagainya dalam menghadapi daya saing bangsa. 

Hal yang cukup menarik juga terjadi dalam dunia pendidikan, dengan 
lahirnya sekolah-sekolah unggulan yang semula  berlabel RSBI/SBI dan masih  
berkiblat pada Kurikulum Integratif Cambridge (IGCSE)  dan menitikberatkan pada 
bidang studi Fisika, Matematika, Kimia, Biologi dan bahasa Inggris. Bahasa 
pengantar dalam pembelajaran menggunakan bahasa Inggris bukan bahasa 
Indonesia. Dengan demikian secara tidak langsung menimbulkan berbagai 
persoalan, antara lain: 1) penggunaan bahasa Indonesia  dalam proses pembelajaran 
di kelas terabaikan;  2) bidang studi bahasa Indonesia diabaikan siswa karena 
mereka lebih berkonsentrasi kepada lima bidang studi tersebut; dan 3) keberadaan 
guru bahasa Indonesia tidak terlalu penting (Paryono, 2011).   

Persoalan kebahasaan itu juga berkaitan dengan kaidah bahasa maupun 
pemakai bahasa Indonesia. Berkaitan dengan kaidah bahasa, baik di bidang ejaan, 
kosakata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf masih  terdapat beberapa 
permasalahan yang perlu dibenahi. Berkaitan dengan pemakai bahasa, sikap 
positif masyarakat terhadap pemakaian bahasa Indonesia semakin menipis karena 
tuntutan berbagai kepentingan di era global. Pengabaian kaidah bahasa Indonesia 
oleh pemakai bahasa juga  dapat disebabkan oleh  tekanan waktu dalam menulis, 
kemasabodohan akibat malas berpikir, tidak mau mengikuti petunjuk penggunaan 
kaidah bahasa yang berlakus, ikut-ikutan mengikuti istilah yang sedang tren,  dan 
belum optimalnya wawasan kebahasaan para pemakai bahasa. 
.   Sikap positif tersebut setidaknya mengandung tiga ciri pokok yaitu kesetiaan 
bahasa, kebanggaan bahasa dan kesadaran terhadap norma bahasa. Kesetiaan 
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adalah sikap yang mendorong masyarakat untuk mempertahankan kemandirian 
bahasanya. Kebanggaan bahasa adalah sikap yang mendorong orang atau 
sekelompok menjadikan bahasanya sebagai identitas pribadi atau kelompoknya 
sekaligus membedakan dengan yang lain. Adapun kesadaran  norma adalah sikap 
yang mendorong penggunaan bahasa secara cermat, korektif, santun dan layak. 
Kesadaran demikian merupakan faktor yang menentukan dalam perilaku tutur 
bahasa.  

Seiring dengan perkembangan waktu, bahasa Indonesia mengalami 
pertumbuhan terus-menerus. Baik dari luas wilayah para penggunanya maupun 
struktur bahasa Indonesia tersebut. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan 
bahasa Indonesia ke depan akan menjelma menjadi bahasa yang bermartabat, 
modern dengan kosakata yang kaya dan berstruktur mantap. Hal  itu, sejalan 
dengan kebijakan bahasa nasional yang merupakan hasil dari Seminar Politik 
Bahasa Tahun 1999 dalam menyikapi hal tersebut.  

Menyikapi hal demikian, perlu ada terobosan-terobosan konkret yang 
kreatif dan inovatif mengoptimalkan pemberdayaan semua media massa terlibat 
langsung dan tidak langsung dalam upaya  pemartabatan bahasa Indonesia 
dengan berbagai macam cara. Hal itu penting dilakukan karena media massa  
sebagai ujung tombak arus informasi dan menjadi pelopor terdepan perubahan ke 
arah yang lebih baik dalam dunia pendidikan, khususnya penggunaan bahasa 
Indonesia yang modern.  Di samping itu, media massa juga memiliki tanggung 
jawab moral dalam menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar..  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan persoalan kebahasaan tersebut, tidak berlebihan bila pada 
kesempatan ini, penulis ingin mencoba memberikan beberapa alternatif strategi 
mengoptimalkan media massa dalam pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia di 
kancah internasional. Rumusan masalah tersebut adalah  bagaimanakah  strategi 
mengoptimalkan media massa dalam pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia di 
kancah internasional. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi mengoptimalkan media 
massa dalam pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia di kancah internasional. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis bagi pemegang kebijakan pada 
instansi pemerintah dan instansi swasta sebagai pengelola media massa baik cetak 
maupun elektronik antara lain 1) untuk  memberikan pemahaman dan pengertian  
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yang mendasar tentang pentingnya pemartabatan bahasa Indonesia sebagai bahasa 
negara; 2)  memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat memberdayakan 
media  massa dalam berbagai kegiatan kreatif dan inovatif  pemartabatan  bahasa 
dan sastra Indonesia secara sistematis dan terarah; dan 3) dapat menumbuh- 
kembangkan sikap positif  masyarakat  terhadap bahasa dan sastra  Indonesia. 
 
2. Kajian Literatur 
2.1  Media Massa 
Media massa merupakan sarana untuk mengakses banyak informasi yang 
merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam masyarakat. Media massa 
merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk memproduksi dan 
menyebarluaskan makna sosial, atau dengan kata lain, media massa  dapat  
berperan besar dalam menentukan makna dari peristiwa-peristiwa yang terjadi 
dalam dunia untuk budaya, masyarakat, atau kelompok sosial tertentu. 
         Ditinjau dari perkembangan teknologi di bidang penyampaian informasi 
melalui media massa menurut Eduard (1978), media massa dapat dibagi menjadi 
dua jenis yaitu media massa modern dan media massa tradisional.  Media massa 
modern, yaitu media massa yang menggunakan teknologi modern dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya seperti media massa cetak dan media massa 
elektronik. Adapun yang dinamakan media massa cetak merupakan myang dalam 
menyampaikan informasi terlebih dahulu harus dicetak menggunakan alat cetak. 
Media massa ini misalnya, surat kabar, majalah, buletin, tabloid, dan sebagainya. 
Lain halnya dengan media massa elektronik, yaitu media massa yang dalam 
menyampaikan informasinya menggunakan jasa listrik. Tanpa adanya listrik, media 
massa ini tidak akan dapat berfungsi misalnya, radio dan televisi,  dan media massa 
online. Beberapa stasiun yang ada di Indonesia antara lain TVRI,  JTV, SCTV, 
RCTI, TRANS TV, TRANS 7, ANTV, MNCTV, INDOSIAR, dan Global TV. 
Media massa tradisional merupakan  media yang digunakan sebagai sarana 
penyampaian informasi pada zaman dahulu. Penyampaian informasi lebih banyak 
menggunakan media massa tradisional misalnya, wayang, lawak, lenong, seni 
tradisional, dan  sebagainya. 

     Dilihat dari segi bahasa, salah satu syarat bahasa dalam media massa  harus 
efektif. Bahasa yang efektif adalah bahasa yang singkat, padat makna dan mudah 
dipahami pembaca. Bahasa yang efektif selalu menggunakan kalimat-kalimat yang 
efektif. Kalimat dapat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, 
gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara 
atau penulis. Untuk itu penyampaian harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang 
baik, yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antarbagiannya 
logis, dan ejaannya pun harus benar (Gie,1995). 
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 Adapun media massa menurut Eduard (1978: 47) memiliki fungsi sebagai 
berikut: 1) sebagai pemberi informasi:Dapat dilakukan sendiri oleh media. Tanpa 
media sangatlah mustahil informasi dapat disampaikan secara tepat tanpa terikat 
waktu; 2) sebagai pengambilan keputusan: Dalam hal ini media massa berperan 
sebagai penunjang karena fungsi ini menuntut adanya kelompok-kelompok diskusi 
yang akan membuat keputusan. Di samping itu, diharapkan adanya perubahan 
sikap kepercayaan norma-norma sosial. Oleh karena itu, dalam hal ini mekanisme 
komunikasi antarpribadi sangat berperan. Media massa berperan dalam 
mengantarkan informasi sebagai bahan diskusi, memperjelas masalah-masalah, dan 
menyampaikan pesan-pesan para pemuka masyarakat; 3) sebagai pendidik, 
menurut Chalkley media massa berfungsi untuk a) memberitakan tentang fakta 
kehidupan ekonomi masyarakat; b) menginterpretasikan fakta tersebut agar 
dipahami oleh masyarakat itu; dan 3)  mempromosikan hal tersebut agar dapat 
menyadari   betapa  serius   masalah pembangunan yang dihadapi, dan memikirkan 
lebih lanjut masalah itu, serta mengantarkan masyarakat pada solusi-solusi yang 
mungkin ditempuh. 

Menurut Crawford peranan media massa dalam pembangunan tidaklah 
bersifat  independen melainkan, terbatas sebagai pemicu pembangunan bila faktor-
faktor lain terdapat secara memadai. Hal itu menunjukkan komunikasi saja 
bukanlah suatu kondisi yang memadai bagi pembangunan. Akan tetapi, kurangnya 
atau kegagalan komunikasi dapat juga menghambat pembangunan. Jadi, 
komunikasi yang dilakukasn secara mandiri  tidak akan menghasilkan 
pembangunan secara optimal (Depdikbud, 1997: 4). 
 
 
2.2 Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia 
Usaha memartabatan bahasa Indonesia dari tahun ke tahun selalu dilakukan 
pemerintah ke arah yang lebih baik. Namun, di sisi lain  usaha tersebut mendapat 
tantangan yang cukup berat dengan perkembangan zaman, perkembangan  
teknologi informasi, pasar bebas, dan akulturasi budaya.  Oleh karena itu, sebagai 
bangsa yang berdaulat dan bermartabat perlu mengantisipasinya dengan melibatkan 
semua komponen bangsa untuk bersinergi mewujudkan dan mengangkat kembali  
fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa 
persatuan.  

Salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah dalam usaha pemartabatan 
bahasa dan sastra Indonesia adalah dengan hadirnya Kurikulum 2013. Pelajaran 
Bahasa dan Sastra Indonesia mendapat tempat yang sangat strategis dan menjadi 
pusat integrasi  dari mata pelajaran IPA dan IPS dan  menjadi penghela berbagai 
ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pembelajaran  bahasa Indonesia akan berbasis 
teks yang menjadi paradigma perubahan bahasa. Bahasa Indonesia diharapkan 
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dapat  memperkuat jati diri anak bangsa. Dengan implementasi Kurikulum 2013, 
pembelajaran bahasa dan sastra  Indonesia akan sangat dihargai dan secara 
sistematis akan menjadikan bahasa Indonesia lebih bermartabat di negeri sendiri. 

Sejalan dengan itu,  keberadaan bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai 
bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam 
Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang 
dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.  Bahasa Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan 
nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi 
antardaerah dan antarbudaya daerah.  Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi 
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi 
kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan 
kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan 
dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media 

Keberadaan bahasa Indonesia semakin kuat dengan lahirnya Undang-
Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera,  bahasa, lambang negara, dan 
lagu kebangsaan adalah sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi 
bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Pertimbangan 
tersebut memperkuat (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2007 tentang kebijakan 
pemerintah daerah dalam rangka pelestarian dan pengembangan bahasa negara 
yaitu bahasa Indonesia di daerah sekaligus melakukan sosialisasi penggunaan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan, forum 
pertemuan resmi pemerintah dan pemerintahan daerah dan surat menyurat resmi.  

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. Secara 
umum memiliki 9 bab dan 74 pasal, yang mengatur tentang praktik penetapan dan 
tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan 
berikut ketentuan – ketentuan pidananya. Khusus pengaturan bahasa terdapat pada 
Bab III  Pasal 25 yang berisi tentang ketentuan umum bahasa Indonesia dan terdiri 
atas 3 ayat. Bagian kedua berisi 24 pasal (Pasal 26—40)  yang berisi  penggunaan 
bahasa Indonesia.  Bagian ketiga berisi tiga pasal, yakni Pasal 41—43 yang berisi 
tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa. Bagian keempat 
berisi satu pasal, yakni Pasal 44 yang mengatur peningkatan fungsi bahasa 
Indonesia menjadi bahasa internasional. Adapun pasal 45 merupakan pasal terakhir 
yang undang-undang kebahasaan yang mengatur tentang lembaga bahasa. 

      Secara umum, pembuatan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 
setidak-tidaknya memiliki tiga tujuan utama yakni, untuk  (1) memperkuat 
persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) 
menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia; dan (3) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi 
penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. 

     Oleh karena itulah, keberadaan bahasa Indonesia di mancanegara mulai 
diperhitungkan. Kita patut bangga sedikit bahwa bahasa Indonesia saat ini sudah 
diajarkan di berbagai negara di dunia. Tercatat lebih dari 46 negara di dunia yang 
mengajarkan bahasa Indonesia,  baik di kawasan Asia, Australia, Amerika, Afrika, 
Eropa, maupun Timur Tengah. Dari ke-46 negara yang dimaksud, bahasa Indonesia 
terbanyak diajarkan di Australia dan Jepang. Di Australia bahasa Indonesia 
merupakan bahasa asing keempat yang disejajarkan dengan bahasa Mandarin, 
Perancis, Jepang, dan Belanda.  Di Australia terdapat lebih dari 500 lembaga 
pendidikan yang mengajarkan bahasa Indonesia, bahkan siswa kelas 6 sekolah 
dasar sudah banyak yang berbahasa Indonesia secara lancar. Lembaga 
penyelenggara pengajaran bahasa Indonesia itu pada umumnya adalah perguruan 
tinggi. Di samping itu, ada pula yang berupa lembaga kursus dan lembaga 
kebudayaan.  

    Lembaga penyelenggara pengajaran bahasa Indonesia itu telah ada 279, dan 
ini akan terus bertambah pada masa-masa yang akan datang. Kenyataan 
menunjukkan, selain digunakan di Indonesia dengan jumlah penutur sekitar 200 
juta orang, bahasa Indonesia juga dipahami oleh penutur bahasa Melayu Malaysia, 
Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan di beberapa 
tempat lain. Hal itu mengantarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa dengan jumlah 
penutur terbesar ke-5 di dunia setelah Cina, Inggris, India, dan Spanyol.  

     Masalah sastra dalam Kebijakan Bahasa Nasional memperoleh perhatian 
yang sama dengan bahasa sehingga keduanya harus dipandang sebagai dua sisi 
mata uang yang kadar  kepentingannya sama. Itulah sebabnya rumusan  tentang 
sastra dalam Kebijakan Bahasa Nasional menjadi eksplisit. Dengan demikian ada 
enam komponen yang salaing menjalin  dalam Kebijakan Bahasa Nasional, yaitu 
bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing pada satu pihak serta sastra 
Indonesia, sastra daerah, dan sastra asing pada pihak lain ( Alwi, 2011: viii) 

 
3. Pembahasan 
3.1 Strategi Mengoptimalkan Media Massa dalam Pemartabatan Bahasa  
      Indonesia di Kancah Internasional 
Pemakaian bahasa  Indonesia dalam media massa cetak sudah diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam  pasal 39 tertulis 
bahwa (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media 
massa. (2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan 
bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran 
khusus. Berdasarkan undang-undang di atas, media massa mempunyai kewajiban 
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untuk memberikan informasi kepada publik dengan menggunakan bahasa 
Indonesia. Hal itu sebagai salah satu wujud menjunjung bahasa persatuan, bahasa 
Indonesia. Adapun media massa cetak dengan sasaran tertentu dalam lingkup 
lokal diperbolehkan memakai bahasa daerah atau bahasa asing.  

Media massa di samping berfungsi sebagai sarana komunikasi dan sumber 
informasi,juga, juga berperan aktif untuk menyampaikan berbagai hal kepada 
masyarakat tentang keberadaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu,  media massa 
juga  berfungsi  sebagai media pendidikan, media massa harus dapat menjadi 
acuan dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik, benar, santun, cerdas, dan 
menarik. Para penulis di  media massa juga harus menguasai keterampilan 
berbahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang berlaku sebagai bentuk tanggung 
jawab serta memiliki komitmen untuk menerapkan keterampilan berbahasa dalam 
tugas sehari-hari  dalam mengembang misi mencerdaskan anak bangsa.  

Putusan Kongres IX Bahasa Indonesia terkait dengan media massa 
menyatakan bahwa di tengah tantangan kebahasaan yang dihadapai bangsa 
Indonesia sudah sepantasnyalah apabila media massa ikut berperan aktif dalam 
pemartabatan bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi sarana pembentukan insan 
Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, perlu tindak lanjut yang 
dilakukan media massa sebagai berikut.  
1) Peningkatan profesionalisme di kalangan insan media massa perlu terus 

dilakukan dengan memperkuat dasar keterampiln berbahasa Indonesia, baik 
secara internal maupun melalui kerja sama lembaga-lembaga terkait. 

2) Untuk menghindari varian bahasa Indonesia ragam jurnalistik yang cenderung 
merusak upaya pengembangan bahasa Indonesia, perlu ada kesepahaman di 
kalangan pengelola media massa untuk melahirkan bahasa Indonesia ragam 
jurnalistik yang baku. 

3) Pengayaan bahasa Indonesia, khususnya menyangkut kosakata baru, oleh 
media massa tetap diperlukan, baik yang bersumber dari bahasa daerah 
maupun bahasa asing, tetapi harus menjaga keseimbangan agar tidak saling 
meminggirkan dan/atau mematikan. 

4) Pusat Bahasa (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) perlu terus 
menerus melanjutkan kerja sama dengan insan media massa. 

5) Media massa perlu memberi ruang khusus atau rubrik pembinaan bahasa 
Indonesia. 

6) Dunia perfilman perlu meningkatkan pemanfaatan karya sastra Indonesia dan 
daerah sebagai bahasa penulisan scenario serta memperhatikan penggunaan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Secara umum, keenam putusan Kongres IX Bahasa tersebut sudah cukup baik. 
Namun,  menurut penulis putusan tersebut masih bersifat normatif dan belum bisa 
mencerminkan sebagai upaya konkret memberdayakan media massa untuk terlibat 



10 
 

langsung dalam berbagai kegiatan kreatif dan inovatif  pembinaan bahasa dan 
pengembangan sastra Indonesia yang  sistematis dan terarah. Kegiatan-kegiatan 
kebahasaan dan kesastraan  yang selama ini   lebih banyak  dilaksanakan oleh dunia 
pendidikan, sudah saatnya juga menjadi tanggung jawab media massa  dalam pemartabatan 
bahasa Indonesia menghadapai era global.  .  
             Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah selama ini dalam pemartabatan 
bahasa sudah cukup banyak, baik yang berupa kebijakan-kebijakan maupun yang 
berupa kegiataan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara konkret. 
Namun, upaya-upaya tersebut banyak mengalami berbagai kendala. Kendala-
kendala tersebut menurut Tubiyono (2008) antara lain, sebagai berikut. 
1)  Lemahnya koordinasi antarlembaga di daerah tertentu yang disebabkan oleh 

persepsi yang beragam, belum ada kesepahaman tentang pentingnya 
pemartabatan bahasa sebagai bahasa negara; 

2) Belum ada koordinasi dan kerja sama kegiatan kebahasaan dan kesastraan 
pemerintah dan media massa yang konkret dalam pemartabatan bahasa 
Indonesia; 

3) Belum ada petunjuk atau pedoman yang dapat dipakai untuk seluruh aparatur 
pemerintah di daerah dalam menertibkan penggunaan bahasa di ruang publik, 
termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial, petunjuk 
jalan dan iklan, dengan pengutamaan penggunaan bahasa negara; 

4) Dimungkinkan ada kesenjangan sistem informasi manajemen pemerintahan 
sehingga informasi yang diperlukan tidak sampai kepada instansi/lembaga 
yang memiliki kompetensi yang memadai. Kesenjangan ini sangat 
dimungkinkan terjadi di daerah tertentu yang terbatas ada lembaga yang 
memadai untuk melakukan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan 
kebahasaan. Hal ini dapat diperhatikan tidak semua kabupaten/kota memiliki 
perguruan tinggi; 

5) Lemahnya untuk sebagian badan/lembaga dan masyarakat terhadap prakarsa 
(inisiatif) penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena 
sebagian masyarakat berpandangan bahwa penguasaan bahasa Indonesia  tidak 
menjajikan nilai ekonomi untuk mengubah kesejahteraan hidupnya. Akibat 
yang terjadi adalah masyarakat lebih suka mempelajari basa asing untuk 
kepentingan ekonomi yang lebih menjanjikan.  

          Kendala-kendala di atas juga diperparah oleh pembelajaran bahasa 
Indonesia dunia pendidikan yang salah arah. Penggunaan bahasa Indonesia  sebagai 
bahasa pengantar di sekolah-sekolah unggulan tertentu cenderung semakin lama 
semakin diabaikan.  Hal ini merupakan salah satu indikasi tentang makin 
kurangnya sikap positif pengelola pendidikan terhadap bahasa Indonesia. 
Kurangnya minat dan perhatian di kalangan generasi muda sekarang ini terhadap 
kebudayaan nasional adalah hambatan yang belum dapat diatasi untuk  
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mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara yang bermartabat dan 
modern.    

Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini ingin mencoba memberi masukan 
bagaimakah  strategi mengoptimalkan media massa dalam pemartabatan bahasa Indonesia 
di era global. Pemartabatan bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab semua 
komponen masyarakat Indonesia. Namun, yang paling bertanggung jawab dalam 
pemartabatan bahasa Indonesia adalah pemerintah pusat dan daerah yang didukung 
semua lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya media massa. Media massa 
merupakan sarana yang paling strategis untuk  pemartabatan bahasa. Hal itu dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, antara lain.  

Dalam pemartabatan bahasa Indonesia, pemerintah sebenarnya sudah 
mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Bendera, Bahasa,  dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Peraturan 
Presiden  RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang  Pidato  Resmi Presiden dan/atau 
Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya, peraturan-peraturan penggunaan 
bahasa Indonesia, dan kebijakan-kebijakan lain melalui berbagai kementerian. 
Namun, karena alasan berbagai faktor dianggap belum mengenai ke sasaran.  Oleh 
karena itu, perlu kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih konkret agar semua 
komponen bangsa terlibat langsung dalam pemartabatan bahasa, termasuk 
kebijakan-kebijkan baru untuk melibatkan media massa dalam kegiatan kebahasaan 
dan kesastraan Indonesia, antara lain. 
a. Pembuatan Kebijakan Pemartabatan Bahasa dan sastra Indonesia yang berisi 

1) Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan presiden yang mewajibkan media 
massa ikut bertanggung jawab dalam pemartabatan bahasa dan sastra 
Indonesia 

2) Pemerintah  perlu membuat pusat informasi kebahasaan dan kesastraan 
Indonesia dan daerah di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan unsur-
unsur  insan media massa  yang berfungsi sebagai pusat informasi dan 
kegiatan kebahasaan dan kesastraan di bawah koordinasi balai/kantor 
bahasa tingkat provinsi. 

3) Pemerintah melalui Kemeterian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi 
dan  Informatika, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu 
membuat kebijakan yang mewajibkan insan media massa melaksanakan 
Pedoman Penulisan Jurnalistik/Media Massa hasil pelatihan wartawan yang 
tergabung dalam Persa- tuan Wartawan Indonesia Indonesia (PUNT) pada 
tangga 10 November 1978 di Jakarta. Kesepuluh pedoman ini berbicara 
tentang pemakaian ejaan, singkatan dan akronim, imbuhan, pemakaian 
kalimat pendek, ungkapan klise, kaki mubazir, kata asing dan istilah teknis, 
dan tiga aspek bahasa jurnalistik. Kesepuluh pedoman itu (Chaer, 2010) 
adalah: 
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a) Wartawan hendaknya secara konsekuen melaksanakan Pedoman Ejaan 
Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Hal ini juga harus diperhatikan 
oleh para korektor karena kesalahan paling menonjol dalam surat kabar 
sekarang ini ialah kesalahan ejaan. 

b) Wartawan hendaknya membatasi diri dalam singkatan atau akronim. 
Walaupun bila harus menulis akronim, satu kali ia harus menjelaskan 
dalam tanda kurung kepanjangan akronim tersebut supaya tulisannya 
dapat dipahami oleh khalayak ramai. 

c) Wartawan hendaknya tidak menghilangkan imbuhan, bentuk awal atau 
prefiks. Penggal /-an/ kata awalan /me-/ dapat dilakukan dalam kepala 
berita mengingat keterbatasan ruang. Akan tetapi, pemenggalan jangan 
sampai dipukulratakan sehingga merembet  pula ke dalam tubuh berita. 

d) Wartawan hendaknya menulis dengan kalimat-kalimat pendek. 
Pengutaraan pikiran harus logis, teratur, lengkap dengan kata pokok, 
sebutan, dan kata tujuan subjek, predikat, objek). Menulis dengan induk 
kalimat dan anak kalimat yang mengandung banyak kata mudah 
membuat kalimat tidak dapat dipahami, lagi pula prinsip yang harus 
dipegang ialah “satu gagasan atau satu ide dalam satu kalimat”. 

e) Wartawan hendaknya menjauhkan diri dari ungkapan klise atau 
ste¬reotype yang sering dipakai dalam transisi berita seperti kata-kata 
sementara itu, dapat ditambahkan, perlu di- ketahui, dalam rangka. 
Dengan demikian dia menghi- langkan monotoni (keadaan atau bunyi 
yang selalu sama saja), dan sekaligus dia menerapkan ekonomi kata atau 
penghe- matan dalam bahasa. 

f) Wartawan hendaknya menghilangkan kata mubazir seperti adalah (kata 
kerja kopula) telah (penunjuk masa lampau), untuk (sebagai terjemahan 
to dalam bahasa Inggris), dari (sebagai terjemahan of dalam hubungan 
milik), bahwa (sebagai kata sambung) dan bentuk/jamak yang tidak perlu 
diulang. 

g)  Wartawan hendaknya mendisiplinkan pikirannya supaya jangan campur 
aduk dalam  satu kalimat bentuk pasif /di-/ dengan bentuk aktif /me-/. 

h)  Wartawan hendaknya menghindari kata-kata asing dan istilah-istilah 
yang terlalu teknis ilmiah dalam berita. Kalaupun terpaksa 
menggunakannya, maka satu kali harus dijelaskan pengertian dan 
maksudnya. 

i) Wartawan hendaknya sedapat mungkin menaati kaidah tata bahasa. 
j)  Wartawan hendaknya ingat bahasa jurnalistik ialah bahasa yang 

komunikatif dan spesifik sifatnya, dan karangan yang baik dinilai dari 
tiga aspek yaitu isi, bahasa, dan teknik 
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4) Pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk kegiatan pemartabatan 
bahasa dan sastra Indonesia yang dipelopori media massa dengan 
melibatkan semua unsur masyarakat; 

5) Pemerintah perlu membuat peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap 
calon CPNS, Calon Anggota TNI, dan Polri wajib mahir berbahasa 
Indonesia dengan dibuktikan dengan hasil Uji kemahiran Berbahasa 
Indonesia (UKBI); 

6) Semua kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati/walikota  diwajibkan 
ikut bertanggung jawab dan terlibat langsung mengimplementasikan UU 
RI Nomor 24   tahun 2009  tentang kebahasaan kepada semua komponen 
masyarakat, ter- utama kepada media massa baik cetak maupun elektronik; 

7) Pemerintah daerah perlu menerbitkan perda yang mengatur pembinaan 
dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah sebagai acuan dalam 
pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia  dengan melibatkan unsur insan 
media massa sebagai pelopor kegiatan kebahasaan dan kesastraan 
Indonesia 

8) Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan  membantu pendanaan organisasi 
profesi kebahasaan dan kesastraan seperti MLI, HPBI, dan MGMP, dan 
KKG  yang bekerja sama dengan media massa dalam melaksanakan 
kegiatan pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia. 

 
b. Pemberdayaan Media Massa dalam kegiatan kebahasaan dan kesastraan untuk 

pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia dapat dilakukan dengan  berbagai 
cara antara lain: 
1) Semua hasil penelitian kebahasaan dan kesastraan produk lembaga 

kebahasaan dan kesastraan baik di lembaga pusat dan di daerah secara 
berkelanjutan perlu ditindaklanjuti pemerintah dan dipublikasikan melalui 
media massa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Media massa secara berkesinambungan perlu dilibatkan langsung dalam 
kegiatan pengembangan  kebahasaan dan kesastraan Indonesia secara 
terprogram, terstruktur, dan sistematis dalam bentuk pembuatan media 
informasi seperti majalah, buletin, tabloid, atau koran dengan melibatkan 
masyarakat luas untuk kepentingan pemartabatan bahasa Indonesia dan 
dibagikan gratis kepada masyarakat luas. 

3) Dalam kegiatan pembinaan/pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia, 
pemerintah dalam hal ini diwakili Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa, Kemdikbudn dan Balai/Kantor Bahasa di tingkat provinsi  perlu 
bekerja sama dan melibatkan insan media massa dalam mengemas bentuk 
kegiatan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia agar lebih kreatif, 
inovatif, dan menarik masyarakat. Perlu diingat bahwa  hampir 95 % 



14 
 

keberadaan media massa berorientasi bisnis. Oleh karena itu, semua 
kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang bertujuan untuk memartabatkan 
bahasa dan sastra Indonesia harus menguntungkan kedua belah pihak, baik 
pihak pemerintah maupun pihak media massa.  

                   Kegiatan-kegiatan pembinaan/pemasyarakatan bahasa dan sastra 
Indonesia yang inovatif dan kreatif berkaitan dengan peningkatan 
kreativitas generasi muda sebagai generasi pelapis kita. Kegiatan 
kreativitas itu dilakukan melalui induk kegiatan Bengkel Bahasa dan 
Sastra. Kegiatan kreativitas ini diarahkan untuk meningkatkan 
kemampuan dan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan 
spiritual generasi muda seperti yang diharapkan masyarakat melalui 
putusan Konggres IX Bahasa Indonesia.  Kegiatan-kegiatan pembinaan 
bahasa dan sastra yang kreatif dan inovatif dalam Bengkel Bahasa dan 
Satra yang perlu dilakukan bekerja sama dengan insan media massa antara 
lain berupa pelatihan-pelatihan, seperti (1) pelatihan penulisan jurnalistik; 
(2) pelatihan penulisan puisi; (3) pelatihan penulisan cerita pendek, (4) 
pelatihan penulisan naskah drama dan pendramaan, (5) pelatihan 
musikalisasi puisi, (6) pelatihan pembawa acara (pewara) berbahasa 
Indonesia; (7) pelatihan penulisan karya ilmiah, (8) pelatihan penulisan 
proposal, dan (9) pelatihan penulisan esai sastra dan bahasa, Sasaran 
kegiatan ini  adalah siswa, mahasiswa, santri, guru, pengamen, dan anak 
jalanan, karang taruna, dan pekerja seks komersial(PSK). 

                    Kegiatan-kegiatan yang bersifat lomba-lomba meliputi 1) lomba 
pidato berbahasa Indonesia; 2) Lomba menulis proposal penelitian 
berbahasa Indonesia; 3) lomba bercerita berbahasa Indonesia; 4) lomba 
penulisan cerita pendek; 5) lomba majalah dinding; 6) lomba baca berita; 
7) lomba musikalisasi puisi; 8) lomba penulisan puisi remaja; 9) lomba 
yel-yel bahasa; 10) lomba membuat iklan berbahasa Indonesia; 10) lomba 
mengulas karya sastra; 11) pemilihan duta bahasa, dan sebagainya. 

Adapun kegiatan yang bersifat untuk meningkatkan sikap positif 
masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia adalah berupa 
penyuluhan kebahasaan dan kesastraan, misalnya (1) penyuluhan 
pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, (2) penyuluhan 
penulisan bahasa surat dinas, (3) penyuluhan teori, metode, dan apresiasi 
sastra untuk pengajaran sastra.            

Kegiatan-kegiatan pembinaan/pemasyarakatan bahasa dan sastra 
tersebut akan membosankan bila hanya dilaksanakan tanpa dikemas dalam 
bentuk kegiatan yang kreatif, inovatif dan menarik. Oleh karena itu, perlu 
dikemas dalam bentuk Safarai Diklat Jurnalistik, Pelangi Guruku, 
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Kampung Bahasa, Klinik Bahasa, dan Festival Jurnalistik versi HPBI 
Jawa Timur dan Balai Bahasa Jawa Timur. 

       Safari Diklat Jurnalistik versi HPBI Jawa Timur, Jawa Pos, dan 
Balai Bahasa Jawa Timur merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
meningkatkan minat baca dan kreativitas siswa dalam dunia tulis-menulis 
pada ranah jurnalistik. Kegiatan ini diwujudkan melalui diklat opini bagi 
guru, diklat penulisan berita bagi siswa, apresiasi berita Jawa Pos, dan 
festival bahasa  dan sastra, serta lomba kreativitas seni budaya (baca 
berita, lomba majalah dinding, lomba yel-yel bahasa, dan lomba menulis 
berita). Kegiatan dilakukan dengan cara mendatangi beberapa SMP/MTs, 
SMA/SMK/MA dan sederajat di tiga kota/kabupaten selama tiga bulan 
dengan 40 kali kegiatan. Hasil diklat yang berupa naskah opini terbaik di- 
muat di media massa dan mendapat hadiah berlangganan koran gratis 
selama dua bulan.  Melalui kegiatan ini,  para siswa lebih bersikap positif 
dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena 
berkaitan jurnalistik, penyelenggaranya adalah media massa bekerja sama 
dengan organisasi profesi dan lembaga kebahasaan.  

Pelangi Guruku versi HPBI Jawa Timur, Radar Jawa Pos dan Balai 
Bahasa Jawa Timur merupakan kegiatan pembinaan pemartabatan bahasa 
dan sastra Indonesia dengan cara kunjungan berkelanjutan ke kantor 
UPTD pendidikan kecamatan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan 
penulisan karya ilmiah, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi 
guru SD, dan  menyelenggarakan festival  bahasa dan sastra Indonesia 
yang berupa lomba-lomba kebahasaan dan kesastraan bagi guru dan siswa 
di kecamatan. Kegiatan dilaksanakan di satu tempat, dengan peserta diklat 
dan UKBI minimal 100 guru dan peserta lomba minimal 100 peserta.  

  Kampung Bahasa merupakan kegiatan puncak pemberian hadiah 
sekaligus mengadu/menyeleksi  para pemenang lomba festival bahasa dan 
sastra (lomba baca berita, lomba yel-yel bahasa, lomba baca puisi, lomba 
majalah dinding, lomba bercerita dan sebagainya) antarkecamatan untuk 
mencari pemenang tingkat kabupaten. Dalam Kampung Bahasa juga 
ditampilkan pameran buku dari berbagai penerbit. Para guru pendamping 
peserta lomba antarkecamatan dikumpulkan dalam satu ruang pertemuan 
untuk mengikuti Klinik Bahasa. Klinik Bahasa merupakan kegiatan 
penyuluhan bahasa Indonesia dengan cara setiap peserta membawa 
permasalahan bahasa Indonesia yang dihadapi dalam proses pembelajaran 
di sekolah, di masyarakat tempat tinggal guru maupun di media massa 
yang pernah dibaca. Permaalahan tersebut kemudian dibahas bersama 
narasumber. 
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Adapun Festival Jurnalistik versi HPBI Jawa Timur, Jawa Pos dan 
Balai Bahasa Jawa Timur sebenarnya hampir sama dengan Safari Diklat 
Jurnalistik. Perbedaannya hanya terletak pada sasaran wilayah yang lebih 
luas daripada Safari Diklat Jurnalistik.  Kegiatan yang dilakukan untuk 
meningkatkan minat baca dan kreativitas siswa dalam dunia tulis-menulis 
pada ranah jurnalistik. Kegiatan ini diwujudkan melalui diklat Penulisan 
artikel jurnal ilmiah dan tes UKBI bagi guru.  Festival bahasa  dan sastra, 
serta lomba kreativitas seni budaya (baca berita, lomba majalah dinding, 
lomba yel-yel bahasa, dan lomba menulis berita) diperuntukkan bagi siswa 
SMP dan SMA/SMK. Kegiatan dilakukan dengan cara mendatangi dinas 
pendidikan kabupaten/kota selama setahun sebanyak kota/kabupaten 
dalam satu provinsi. Hasil diklat yang berupa naskah jurnal ilmiah terbaik 
dimuat di jurnal ilmiah dan media massa, serta mendapat  hadiah buku-
buku dari panitia.  Melalui kegiatan ini,  para guru dan siswa lebih 
bersikap positif dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar. Karena berkaitan jurnalistik, penyelenggaranya juga media massa 
bekerja sama dengan organisasi profesi dan lembaga kebahas 

 
4. Penutup 
4.1  Simpulan 
Usaha pemartabatan bahasa  dan sastra Indonesia sudah banyak dilakukan 
pemerintah dari tahun ke tahun. Namun usaha-usaha tersebut mengalami berbagai 
kendala baik karena perkembangan zaman, kemajuan teknologi informasi, 
perubahan politik, ekonomi, maupun adanya pasar bebas dan kontak budaya 
antarbangsa. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya yang dapat ditempuh 
pemerintah  dalam memartabatkan bahasa dan sastra Indonesia adalah dengan cara 
membuat kebijakan-kebijakan yang memberi tanggung jawab kepada semua 
komponen bangsa termasuk di dalamnya media massa. Adapun salah satu alternatif 
dalam  mengoptimalkan media massa dalam memartabatkan bahasa dan sastra 
Indonesia adalah dengan cara mengemas kegiatan pemartabatan bahasa dan sastra 
Indonesia dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan yang kreatif, 
inovatif, dan menarik. Kegitan tersebut harus menguntungkan  semua pihak, baik 
media massa dari segi bisnis, pemerintah, maupun masyarakat. Kegiatan itu dapat 
berupa Safari Diklat Jurnalistik, Pelangi Guruku,  Kampung Bahasa, Klinik 
Bahasa, dan Festival Jurnalistik versi HBBI Jawa Timur, Jawa Pos, dan Balai 
Bahasa Jawa Timur.  Dengan demikian, harapan agar bahasa dan sastra Indonesia 
lebih bermartabat di negeri sendiri dapat terwujud dengan baik. 

 
 
 



17 
 

4.2  Saran 
Ada dua saran  yang dapat penulis sampaikan dalam makalah ini, yakni 1) 
pemerintah perlu mengoptimalkan media massa dalam pemartabatan bahasa dan 
sastra Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang konkret; dan 2)  lembaga bahasa 
seyogyanya dapat membuat program pembinaan kreatif, inovatif dan menarik  
bekerja sama dengan media massa untuk mewujudkan pemartabatan bahasa dan 
sastra Indonesia.  
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