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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullah wabarokatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang Terhormat Prof. Dr. Ir. Darsono, M. Si. selaku Rektor Universitas Muria
Kudus dan juga sebagai Keynote Speaker Seminar Nasional PIBSI (Pertemuan Ilmiah
Bahasa dan Sastra Indonesia) ke-43. Yang kami hormati Dr. Mohammad Rohmadi, M.Hum.
selaku ketua ADOBSI. Kepada Drs. Sucipto, M.Pd., Kons. selaku Dekan Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus.
Yang Kami Hormati, segenap narasumber PIBSI ke-43, Bapak Dr. Ganjar
Harimansyah, M. Hum. selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Bapak Dr. Sudaryanto
selaku pendiri dan Sesepuh PIBSI. Bapak Dr. Mohammad Kanzunnudin, M. Pd. Selaku
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UMK, dan Ibu Abidah
El Khalieqy selaku Novelis Indonesia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT., karena
rahmat dan hidayahNya, kegiatan Seminar Nasional PIBSI ke-43, yang diadakan Program
Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muria Kudus dapat dilaksanakan dengan lancar secara daring melalui zoom
meeting. Salawat dan salam, mari kita haturkan kepada nabi junjungan kita, nabi Muhammad
SAW., semoga nanti di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin.
Seminar Nasional PIBSI ke-43 Universitas Muria Kudus yang diselenggarakan oleh
program studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muria Kudus bekerjasama dengan ADOBSI (Asosiasi Dosen Bahasa
dan Sastra Indonesia), Balai Bahasa Jawa Tengah, dan PPJB SIP ini tentu sangat penting dan
bermanfaat.
Pandemi covid yang melanda Indonesia memiliki dampak yang cukup besar. Salah
satu sektor yang terkena imbas pandemi adalah sektor pariwisata Indonesia. Saat pandemi,
banyak objek wisata yang tutup, dunia usaha di sektor wisata terkena dampaknya. Berkaitan
dengan itu, pada Seminar Nasional Kali ini, panitia mengangkat Tema, “Potensi Budaya,
Bahasa Sastra dan Pembelajarannya untuk Pengembangan Pariwisata dan Industri
Kreatif. Tema tersebut diangkat sebagai upaya untuk memberikan sumbangsih pemikiran
kaitannya dengan upaya memaksimalkan potensi budaya, bahasa, sastra dan potensi lainnya
untuk pengembangan pariwisata di Indonesia.
Kami mewakili panitia, mengucapkan terima kasih kepada pihak ADOBSI dan semua
pihak yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan acara seminar
tahunan PIBSI yang Ke-43 di Universitas Muria Kudus. Sejak awal kami ditunjuk sebagai
tuan rumah, kami telah mengadakan koordinasi, rapat, dan diskusi untuk menyelenggarakan
acara ini. Dalam rapat tersebut diputuskan ada 3 agenda kegiatan PIBSI Ke-43. Pertama
Kegiatan Seminar Nasional, Pembuatan buku antologi puisi bertema Eksotisme Pariwisata,
dan lomba video Profil Prodi. Panitia sudah berusaha, berjuang, dan bekerja dengan keras
untuk menyukseskan acara PIBSI yang Ke-43 ini.
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Kami mengucapkan terima kasih kepada kepada Balai Bahasa Jawa Tengah, Pengurus
ADOBSI, Bapak dan Ibu pengelola program studi, Bapak dan Ibu pemakalah dan peserta,
serta mahasiswa yang telah menjadi pemakalah dan peserta.
Kami juga mohon maaf, barangkali dalam proses penyelenggaraan acara ini ada
kekurangan, kekeliruan baik yang sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan, saya atas
nama panitia minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan Seminar Nasional PIBSI
ke-43 di Universitas Muria Kudus dapat bermanfaat. Amiin.

Wassalamualaikum warohmatullah wabarokatuh.

Kudus, 13 Oktober 2021
Ketua Panitia PIBSI ke-43
Muhammad Noor Ahsin, S.Pd., M.Pd.
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SAMBUTAN REKTOR
UNIVERISTAS MURIA KUDUS
ACARA SEMINAR NASIONAL
PIBSI (PERTEMUAN ILMIAH BAHASA DAN SASTRA INDONESIA) KE-43

Asalamualaikum Wr. Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua
Om Swastyastu Namo Buddhaya
Yang terhormat. Ketua ADOBSI (Dr. Mohammad Rohmadi, M.Hum.)
Yang Kami hormati Ka.Prodi PBSI se-Jateng dan DIY
Yang Kami hormati para pembicara
1. Dr. Ganjar Harimansyah, M. Hum. (Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah)
2. Dr. Sudaryanto (Pendiri PIBSI)
3. Dr. Mohammad Kanzunnudin, M. Pd. (Dosen PBSI FKIP UMK)
4.Abidah El Khaliqy (NovelisBest Seller)
Yang saya Banggakan Panitia PIBSI ke-43 sekertariat PBSI FKIP UMK
Yang kami muliakan Bapak/Ibu peserta seminar PIBSI ke -43
Puji syukur Alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat, dan karunianya kita bisa
bertatap mayadalam acara seminar PIBSI ke-43 dalam keadaan sehat walafiat di tengahtengah pandemi Covid-19.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, mempunyai kedudukan
yang sangat strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Bahasa Indonesia memiliki
peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan pengenalan budaya
pariwisata dan industri kreatif Indonesia sebagai bentuk penunjang keberhasilan dalam
mempelajari semua bidang studi. Bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar
ilmu pengetahuan di Indonesia menjadikan Bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negara
sendiri.
Pada era globalisasi dan di masa pademi Covid-19 saat ini Bahasa Indonesia, sastra
dan pembelajarannya menghadapi tantangan yang luar biasa. Bahasa Indonesia merupakan
jati diri sekaligus alat pemersatu bangsa. Selain itu bahasa ibarat sebuah benang-benang
putih

murni

yang

menciptakan

kompetensi

dalam

dunia pendidikan di Indonesia

khususnya dan keseluruhan masyarakat pada umumnya. Sastra Indonesia laksana benang
berwarna yang membentuk moral dan kepribadian dalam wujud karakter yang berbudi
luhur serta penanaman sikap yang mempresentasikan norma

dan nilai luhur di

masyarakat. Bahasa Indonesia diharapkan mampu menggerakkan ekonomi pariwisata dan
industri kreatif melalui pengenalan karya sastra yang menggambarkan/memperkenalkan
pariwisata/industri kreatif daerah di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, bahasa dan sastra
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Indonesia berperan vital dalam membentuk karakter bangsa yang memiliki kompetensi
hebat dan mental kuat serta sarana mempromosikan budaya pariwisata dan industri kreatif
daerah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal ini sejalan dengan makna yang
tercantum pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928.
Para hadirin yang saya hormati,
Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan
sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seirama dengan ini,
peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di sekolah maupun di perguruan tinggi serta
dalam kehidupan berbangsa perlu terus dilakukan. Kita harus menangkap potensi budaya,
bahasa, sastra dan pembelajarannya untuk pengembangan pariwisata dan industri kreatif ke
depan menjadi keharusan agar bahasa dapat memaksimalkan fungsinya. Melihat persoalan di
atas, menegaskan kembali pentingnya untuk memaksimalkan fungsi dan pemakaian bahasa
Indonesia dalam ranah yang lebih luas yaitu potensi budaya, bahasa, sastra dan
pembelajarannya untuk pengembangan pariwisata dan industri kreatif. Hal ini disamping
dapat dimulai dari diri sendiri- juga perlu didukung oleh pembelajaran bahasa Indonesia di
sekolah dan perguruan tinggi.
Demi terwujudnya visi ekonomi kreatif 2025 di Indonesia, pemerintah perlu
menguatkan berbagai sektor penopangnya. Industri kreatif yang berorientasi pada ide atau
gagasan kreatif akan menjadi salah satu gelombang peradaban ekonomi di masa kini. Dalam
hal ini, ekonomi kreatif di Indonesia secara nyata diwujudkan melalui penguatan industri
kreatif melalui subsektor-subsektor yang telah dirancang pemerintah dalam masterplan
ekonomi kreatif 2025. Legalitas industri kreatif di Indonesia telah dicanangkan pemerintah
melalui Inpres No. 6 tahun 2009 tentang pengembangan industri kreatif. Hal ini menjadi
peluang potensi budaya, bahasa, sastra dan pembelajarannya untuk mengambil peran
pengembangan pariwisata dan industri kreatif.
Para hadirin yang saya hormati,
Dengan adanya kegiatan Seminar Nasional PIBSI ke-43” dengan tema “Potensi
Budaya, Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya untuk Pengembangan Pariwisata dan Industri
Kreatif” ini, kami harapkan dapat menjadi upaya aktif perguruan tinggi untuk mendukung
Indonesia menggerakkan ekonomi dan pariwisata kreatif secara nasional.
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Akhir kata, selamat mengikuti Seminar

Nasional PIBSI ke-43” dan rangkaian

kegiatan pendukungnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kemajuan
Indonesia di masa yang akan datang.
Para hadirin yang saya hormati,
Dengan mengucap bismillahirohmannirohim kegiatan Seminar Nasional PIBSI ke43” dengan tema “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif” saya nyatakan dibuka…
Selamat berdiskusi,
Wassalamualaikum Wr.Wb.
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IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM
MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KARYA ILMIAH
TERHADAP PEMBELAJARAN INTERAKTIF DAN MENYENANGKAN
Dewi Suprihatin1, Ahmad Hariyadi2 dan Dwi Novaria Misidawati3
Singaperbangsa Karawang1, Universitas Muria Kudus2, IAIN Pekalongan3
dewi.suprihatin@fe.unsika.ac.id
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan pendekatan saintifik untuk
meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah terhadap proses aktivitas dosen
dan mahasiswa pada Mata Kuliah Umum (MKU) bahasa Indonesia secara
interaktif dan menyenangkan. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa semester II
kelas 2AK-1 S1 Akuntansi di Universitas Singaperbangsa Karawang. Penelitian
dilakukan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan
menggunakan lembar observasi, angket, dan format wawancara. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan bahwa keterampilan menulis karya ilmiah dengan
pendekatan saintifik terhadap pembelajaran interaktif dan menyenangkan sudah
terlaksana dengan cukup baik, dimana keterlaksanaan kegiatan pendekatan
saintifik memiliki rata-rata skor sebesar 3,18. Karakteristik keterampilan menulis
karya ilmiah yang di implementasikan meliputi: 1). mengamati, dimana
mahasiswa menjadikan suatu objek menjadi nyata, dan tentunya siswa menjadi
senang dan tertantang. 2). menanya dimana dosen mengajukan pertanyaan kepada
mahasiswa yang mengarahkan mahasiswa pada materi yang akan disampaikan.
dosen juga menyampaikan suatu permasalahan dalam fenomena sains kepada
mahasiswa. 3). mengumpulkan informasi, untuk memperoleh hasil belajar yang
nyata atau otentik, mahasiswa harus melakukan kegiatan eksperimen pada
substansi materi yang sesuai dengan pembelajaran Mata Kuliah Umum (MKU)
bahasa Indonesia yang dibelajarkan. 4). mengolah informasi, proses pemaknaan
informasi yang melibatkan penggunaan pengetahuan dari beberapa sumber harus
dikaji untuk menambah keluasan dan kedalaman suatu infomasi yang diteliti. 5).
mengkomunikasikan, memiliki peran secara andil dalam memberikan
pengetahuan yang didapat mahasiswa melaui presentasi secara baik kepada teman
sejawat, dimana kemampuan ini dapat secara lisan maupun tulisan dalam
penyajiannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran
interaktif dan menyenangkan pada pembelajaran keterampilan menulis karya
ilmiah dapat di implementasikan melalui pendekatan saintifik.
Kata kunci: Pendekatan Saintifik, Keterampilan Menulis Karya Ilmiah,
Pembelajaran Interaktif dan Menyenangkan
Abstract
The purpose of this research is to implement a scientific approach to improve the
skills of writing scientific papers on the process of activities of lecturers and
students in the Indonesian General Course in an interactive and fun way. The
sample of this research is second semester students of class 2AK-1 S1 Accounting
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at Singaperbangsa University, Karawang. The research was conducted using a
descriptive method. Data was collected using observation sheets, questionnaires,
and interview formats. Based on the results of the study, it shows that the skills of
writing scientific papers with a scientific approach to interactive and fun learning
have been carried out quite well, where the implementation of scientific approach
activities has an average score of 3.18. Characteristics of scientific writing skills
that are implemented include: 1). observing, where students make an object real,
and of course students become happy and challenged. 2). Asking where the
lecturer asks questions to students that directs students to the material to be
delivered. The lecturer also conveys a problem in the phenomenon of science to
students. 3). collect information, to obtain real or authentic learning outcomes,
students must carry out experimental activities on the substance of the material in
accordance with the learning of the Indonesian General Course being taught. 4).
processing information, the process of interpreting information that involves the
use of knowledge from several sources must be studied to increase the breadth
and depth of the information under study. 5). communicating, having a role in
providing knowledge gained by students through good presentations to
colleagues, where this ability can be orally or in writing in its presentation. Thus,
it can be concluded that the interactive and fun learning process in learning
scientific writing skills can be implemented through a scientific approach.
Keywords: Scientific approach, scientific writing skills, interactive and fun
learning
PENDAHULUAN
Mata Kuliah Umum (MKU) bahasa Indonesia merupakan salah satu mata
pelajaran utama dan penting dalam susunan kurikulum pendidikan. Oleh karena
itu, seorang dosen dituntut untuk menyampaikan materi secara kreatif, inovatif,
serta dapat menarik mahasiswa untuk belajar. Pembelajaran keterampilan menulis
karya ilmiah banyak disajikan dalam bentuk teori, sehingga ketika mahasiswa
dihadapkan pada sebuah topik, mahasiswa mengalami kesulitan untuk
mengekspresikannya. Belajar dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada
tujuan, dan berbagai pengalaman, karena belajar merupakan proses melihat,
mengamati, dan memahami sesuatu. Artinya, seluruh aktivitas mahasiswa dalam
memperhatikan sesuatu merupakan proses belajar, sehingga tujuan mereka belajar
adalah memperoleh suatu cara yang melahirkan kemampuan intelektual,
merangsang keingintahuan, dan memotivasi. Kegiatan pembelajaran yang
berkualitas dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya, metode yang digunakan,
sehingga kebutuhan mendidik mahasiswa yang kreatif, berpikiran terbuka,
sanggup bekerja secara tim, dan juga yang mengedepankan ide-ide baru, telah
memfokuskan perhatian semua orang pada pendidikan di perguruan tinggi.
Dengan demikian, maka peran dosen sangat penting dalam pendidikan, karena
baik buruknya suatu pendidikan dipengaruhi oleh bagaimana seorang dosen dapat
menyampaikan atau mengajarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai kehidupan
yang mampu membawa peserta didik mewujudkan cita-citanya, baik untuk
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dirinya, keluarga, masyakarat dan bangsanya (Mursalin et al., 2017; Sutrisno,
2011: 39; Sudjana dalam Rusman, 2010: 1; Demirci & Yavaslar, 2018).
Kurikulum 2013 memiliki banyak perbedaan dari kurikulum sebelumnya,
baik dari pendekatan pembelajaran, maupun metode, serta buku teks yang
digunakan. Pendekatan saintifik yang diterapkan pada proses belajar mengajar
dianggap lebih memudahkan dosen mengajar. Pendekatan ini lebih berfokus pada
mahasiswa ketika proses pembelajaran berlangsung, sedangkan dosen sebagai
fasilitator. Dosen merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam
pendidikan, karena dosen memegang peranan penting dalam proses pembelajaran,
dimana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara
keseluruhan. Oleh karena itu, seorang pendidik merupakan suatu profesi yang
sangat memengaruhi hasil belajar anak didik, karena kemampuan seorang dosen
merupakan suatu gambaran yang hakikat dari prilaku dosen atau tenaga
kependidikan yang akan tampak sangat berarti dan berpengaruh terhadap
lingkungan sekitarnya. Keberadaan seorang dosen di perguruan tinggi sangat
menentukan keberhasilan mahasiswa dalam belajar, terutama dalam proses
belajar-mengajar, serta merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap
terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas, sehingga dosen dituntut
memiliki kompetensi atau kemampuan, berkualitas dan professional. Dengan
demikian, pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan setiap individu dan
masyarakat, guna menghadapi masa depan. Akan tetapi, tidak menutup
kemungkinan jika dosen tetap membantu para mahasiswa dalam belajar, seperti
pada saat persiapan dan penutup pembelajaran yakni merefleksi kembali kegiatan
pembelajaran yang telah berlangsung, sehingga tercipta sebuah kelas yang
interaktif dan menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan dapat diartikan
sebagai pembelajaran yang dapat menarik perhatian mahasiswa dengan berbagai
metode yang diterapkan, sehingga saat pembelajaran berlangsung mahasiswa
tidak merasa bosan. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran menyenangkan adalah
suatu proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana yang menyenangkan
dan mengesankan (Zulvia Trinova, 2012: 210; Mursalin et al., 2017; Maiza &
Nurhafizah, 2019; Darwis et al., 2019; Hasma Nur Jaya, et al., 2021: 1567).
Pendekatan saintifik yang diterapkan pada proses pembelajaran dapat
menggali potensi yang dimiliki oleh para mahasiswa, karena setiap individu
memiliki potensi yang berbeda-beda. Pada kurikulum 2013 pendekatan saintifik
didefinisikan sebagai sebuah pendekatan yang membangun pola pikir dan daya
nalar peserta didik melalui lima tahapan. Kelima tahapan tersebut yaitu,
mengamati,
menanya,
mengumpulkan
informasi,
menalar,
dan
mengomunikasikan. Dengan demikian, pendekatan saintifik ini diharapkan dapat
membantu pengembangan potensi yang dimiliki oleh para mahasiswa. Potensi
yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan
menulis karya ilmiah terhadap pembelajaran interaktif dan menyenangkan.
Kemampuan seseorang dalam menguasai suatu hal tidak mungkin datang dengan
sendirinya secara alamiah dan instan, tetapi memerlukan sebuah proses.
Keterampilan secara umum berarti kecakapan untuk menyelesaikan tugas, karena
seseorang yang mimiliki keterampilan akan mampu menyelasaikan tugas yang
menjadi tanggung jawabnya secara baik. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa
keterampilan berbahasa sebagai tingkatan ideal dari kompetensi dan performasi
yang diperoleh seseorang melalui proses berlatih, sehingga melalui latihan
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tersebut seseorang akan semakin mempunyai pengalaman dan pemahaman dalam
keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam
bahasa Indonesia adalah keterampilan menulis. Menulis merupakan keterampilan
berbahasa yang terakhir setelah keterampilan membaca. Keterampilan menulis
sangat penting untuk dikuasai oleh setiap mahasiswa, karena dengan menulis
mahasiswa dapat leluasa dalam mengekspresikan ide, pikiran, dan gagasan.
Menulis pada dasarnya adalah proses untuk mengemukakan ide dan gagasan
dalam bahasa tulis. Menulis merupakan suatu bentuk ekspresi ide, dan perasaan
yang dilakukan secara tertulis, karena setiap manusian pada dasarnya memiliki
minat, dan bakat yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan kegiatan khusus untuk
mengembangkannya, karena minat yang sering di asah akan lebih berkembang,
sehingga minat seringkali diartikan sama dengan perhatian ataupun kesenangan
(Maria Melita Rahardjo, 2019: 148; Omaigo dalam Zulela, 2013; Abidin, 2012;
Jamaris, dalam Juldianty, 2016; Junaedi Nugraha, et.al. 2019: 119).
Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, yaitu: (1) meningkatkan
kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi, (2)
membentuk kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara
sistematik, (3) terciptanya kondisi pembelajaran dimana mahasiswa merasa bahwa
belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Hal ini, dosen hendaknya mampu
menemukan cara untuk mendorong dan mengembangkan potensi mahasiswa
secara tepat dan menarik, karena selama ini, proses pembelajaran yang dilakukan
dosen masih mendominasi oleh pandangan bahwa belajar merupakan kegiatan
menghafal. Akibatnya, kegiatan belajar di kelas masih berfokus pada dosen
sebagai sumber utama informasi atau pengetahuan. Terbukti, penggunaan metode
ceramah dalam proses pembelajaran masih menjadi pemilihan utama para dosen.
Jika dosen ingin membuat mereka memahami apa yang dipelajarinya, dosen harus
banyak mendorong dan membantu para mahasiswa untuk mengkonstruksikan
sendiri makna-makna dari apa yang telah dipelajarinya. Keberhasilan proses
belajar terjadi apabila mahasiswa telah memahami secara benar apa yang
dipelajarinya, sehingga mampu mengaplikasikanya dalam kehidupan sehari-hari,
serta dapat memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kerja sama, dan
komunikatif dalam pembelajaran, maka dibutuhkan juga peran pendidik yang
kreatif dan inovatif dalam menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan
berkesan. Salah satu cara agar pendidik selalu kreatif dan inovatif pada proses
pembelajaran adalah dengan selalu belajar mengikuti perkembangan zaman dan
mampu menggunakan media pembelajaran yang interaktif, (Noermanzah, dkk.,
2018:118; Machin, A, 2014; Darling-Hammond et.al. 2005: 1; Noermanzah &
Friantary, 2019:6631).
Peneliti mengidentfikasi penyebab mahasiswa kurang mampu
mengemukakan ide atau pendapat dengan menganalisis, yaitu dikarenakan
kurangnya hubungan antara implementasi pendekatan saintifik dalam
meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah terhadap pembelajaran interaktif
dan menyenangkan. Upaya tersebut, dapat direalisasikan dengan melakukan
survei untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pendekatan saitififk,
dengan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Tujuan melakukan survei
pada penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keterampilan
menulis karya ilmiah mahasiswa, sehingga untuk kedepanya dapat terbiasa ketika
mengembangkan minat menulis baik pada bidang fiksi maupun nonfiksi. Dengan
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demikian, tanpa disadari mahasiswa akan merasa tertantang dan menjadi terbiasa
dalam menulis. Modal dasar menyenangi tulisan diyakini akan mendorong para
mahasiswa mampu menulis dengan baik. Deskripsi ialah tulisan yang tujuannya
untuk memberikan rincian atau detail tentang objek, sehingga dapat memberi
pengaruh pada emosi dan menciptakan imajinasi pembaca bagaikan melihat,
mendengar, merasakan secara langsung. Menulis makalah merupakan satu di
antara kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa, dan masalah dalam
penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi di lingkungan
belajar, yaitu terdapat beberapa mahasiswa mengalami kesulitan seperti penulisan
paragraf yang padu, kalimat efektif, pemilihan diksi, konjungsi, dan EBI. Dalam
bidang karang mengarang, deskripsi dimaksudkan sebagai suatu karangan yang
digunakan penulis untuk memindahkan kesan, perasaan, dan hasil pengamatan,
sehingga dapat disajikan dan dinikmati oleh para pembaca. Kemampuan untuk
mengubah komunitas belajar menjadi tempat yang meningkatkan kesadaran, daya
dengar, pertisipasi, umpan balik dimana emosi dihargai. Dosen yang professional
adalah mengerti cara memberikan pelajaran baik. Mereka dapat menyampaikan
materi secara maksimal kepada mahasiswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat
tercapai dengan maksimal. Dosen perlu menciptakan suasana yang menyenangkan
agar mahasiswa tidak merasa terbebani. Akan lebih, bagus lagi jika dosen juga
menyampaikan materi dengan metode pembelajaran yang interaktif, karena minat
mahasiswa terhadap suatu pelajaran tidak bergantung pada materi pembelajaran,
tetapi bergantung pada cara dosen mengajar. Materi pelajaran yang sulit bisa
menjadi menyenangkan apabila disampaikan oleh dosen yang menyenangkan.
Sebaliknya, materi pelajaran yang sebenarnya mudah bisa menjadi membosankan
apabila disampaikan oleh dosen yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu,
seorang dosen harus memiliki metode-metode dan strategi khusus yang dapat
membuat para mahasiswa senang mengikuti kelasnya (Grafura & Wijayanti,
2012). (Darmansyah, dalam (DePorter, 2000), Berk (1998), Deporter, Reardon
dan Singer (1999), (Rofalina, 2013), Diana Wulandari, 2016: 853), Semi, 2007).
Penelitian ini sangat membantu dosen untuk mengetahui proses belajar
mengajar dalam menggunakan pendekatan saintifik, terlebih untuk meningkatkan
keterampilan menulis karya ilmiah mahasiswa di perguruan tinggi. Pembelajaran
dalam kurikulum 2013 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik
atau biasa disebut pendekatan ilmiah memiliki lima kegiatan dalam proses belajar
yaitu mengamati, menanya, menalar, mengasosiasikan dan mengomunikasikan.
Pada penerapan pendekatan saintifik, seorang dosen hanya sebagai fasilitator saja,
sehingga pembelajaran lebih berfokus pada para mahasiswa. Oleh karena itu,
proses pembelajaran yang menyenangkan dapat membantu mahasiswa lebih
memilih objek apa yang akan diamati kemudian disampaikan dalam bentuk
laporan. Bagi peneliti, penelitian ini mencari tahu hubungan antara implementasi
pendekatan saintifik, dengan meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah,
terhadap pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Kemampuan menulis karya
ilmiah yang dimiliki mahasiswa, memiliki hubungan sebab akibat. Adanya
hubungan sebab akibat dalam proses pembelajaran membantu dalam menentukan
kegiatan pembelajaran ataupun metode yang digunakan di kelas.
Pembelajaran adalah usaha sadar dari dosen untuk membuat mahasiswa
belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri mahasiswa yang belajar,
dimana perubahan tersebut didapatkannya dengan waktu yang relative lama, dan
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karena adanya usaha. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran diharapkan dapat
mendorong mahasiswa dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui
observasi, dalam melaksanakan proses tersebut, bantuan dosen diperlukan. Akan
tetapi, bantuan dosen tersebut harus semakin berkurang dengan bertambahnya
ilmu dan wawasan yang dimiliki para mahasiswa. Tujuan pembelajaran dengan
pendekatan saintifik didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa
tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah meningkatkan
kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa,
karena dapat membentuk kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu
masalah secara sistematik, dan terciptanya kondisi pembelajaran dimana
mahasiswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, yang diperoleh
dari hasil belajar yang tinggi, dan melatih mahasiswa dalam mengomunikasikan
ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah, dalam mengembangkan karakter
mahasiswa. (Dwi Maryani, 2014: 19; Hosnan, 2014; Ni Nyoman Sukmasari,
et.al., 2015: 1; Darmuki et.al., 2021).
METODE
Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif. Metode ini digunakan untuk memaparkan masalah yang diteliti yakni
implementasi pendekatan saintifik untuk meningkatkan keterampilan menulis
karya ilmiah mahasiswa berupa makalah terhadap pembelajaran interaktif, dan
menyenangkan. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan
membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk
interval atau ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah
sama. Penelitian ini dilakukan di Universitas Singaperbangsa Karawang, dengan
populasi penelitian adalah pada mahasiswa semester II kelas 2AK-1 S1 Akuntansi
yang berjumlah 129 orang. Sampel yang diambil dalam penelitian 30% dari
jumlah siswa yaitu 38 orang. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah
komunikasi tidak langsung dengan alat pengumpul data adalah angket dan hasil
menulis karya ilmiah berupa makalah. Validitas adalah keadaan yang
menggambarkan tingkat instrument bersangkutan yang mampu mengukur apa
yang akan diukur. Validitas instrumen akan dilakukan dengan seorang ahli, dan
dilaksanakan setelah bimbingan selesai dan diujicobakan pada perguruan tinggi
yang berbeda dengan ketentuan karakteristik perguruan tinggi yang sama.
Validitas konstruksi digunakan untuk pengujian instrumen non-tes, yaitu; angket
dan pedoman observasi, (Sugiyono, 2013: 228; Suharsimi Arikunto, 2013).
Khusus angket divalidasi dengan menganalisis daya pembeda menggunakan
27% skor kelompok tinggi dan 27% kelompok rendah. Pengujian analisis daya
pembeda menggunakan rumus t-test. Pengujian reliabilitas instrumen yang
digunakan adalah reliabilitas consistensy, dilakukan dengan cara mencobakan
instrument sekali saja. Setelah itu, data yang diperoleh dianalisis dengan teknik
tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrument.
Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari
Spearman Brown (split half). Untuk keperluan analisis, butir-butir item instrumen
(khusus angket), dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil
dan kelompok genap. Selanjutnya, skor data tiap kelompok disusun sendiri dalam
tabel. Setelah itu, skor butir dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total. Skor
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total antara kelompok ganjil dan genap dicari korelasinya menggunakan rumus
korelasi product moment. (Sugiyono, 2010: 131). (Sugiyono, 2012: 128).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan dalam menyusun kisikisi angket, sedangkan tujuan pembuatan kisi-kisi ini untuk mensistematiskan dan
mempermudahkan dalam penyusunan angket. Setelah kisi-kisi angket di buat,
langkah selanjutnya menyusun butir-butir pertanyaan angket, menyusun butirbutir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur implementasi pedekatan
saintifik, untuk meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah terhadap
pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Terdapat 20 butir pertanyaan yang
dikembangkan dari kisi-kisi angket penerapan pendekatan saintifik dan 30 butir
pertanyaan yang dikembangkan dari kisi-kisi keterampilan menulis karya ilmiah
terhadap pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Setiap angket memiliki
empat pilihan yang harus dijawab oleh para mahasiswa. Pelaksanaan penelitian
melalui
beberapa
tahapan
yaitu
melakukan
pengambilan
dan
penetapan sampel dengan cara undian untuk penyebaran angket kepada
mahasiswa.
Penyebaran 38 eksemplar angket ditujukan kepada mahasiswa semester II
kelas 2AK-1 S1 Akuntansi yang menjadi sampel penelitian. Setelah penelitian
selesai maka dilakukan pengolahan data yaitu dengan melakukan pengecekan
terhadap semua isian angket dari responden apakah ada data yang tidak lengkap
atau ada item pertanyaan yang tidak di jawab, dari semua angket yang masuk,
keseluruhan pertanyaan yang disajikan dapat dijawab oleh responden,
memberikan nomor urut pada setiap angket berdasarkan nomor urut sampel, di
mana nomor urut tersebut sekaligus menjadi nomor urut responden,
mentransformasikan data jawaban angket yang merupakan data kualitatif ke data
kuantitatif di dalam tabel yang telah disiapkan, menghitung jawaban angket dari
setiap responden dan menganalisis, kemudian mencari jumlah perhitungan untuk
setiap soal item angket lalu didistribusikan dengan tolok ukur kategori yang telah
ada. Perhitungan rumus persentase digunakan untuk menjawab sub masalah. Hasil
dari perhitungan tersebut digunakan tolak ukur menurut pendapat Muhammad Ali
(2005:177) dengan penilaian kategori “sangat baik dengan rentang nilai 75,01%100%”, “baik dengan rentang nilai 50,01%-75,00%” “Cukup dengan rentang nilai
25,00%-50,00%”, dan “kurang dengan rentang nilai 0,00%-25,00%”.
Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahn yang muncul pada saat
proses pembelajaran, yaitu kurangnya hasil penulisan berupa makalah ketika para
mahasiswa diberikan tugas. Berdasarkan uji efektivitas penerapan pendekatan
saintifik pada mahasiswa semester II kelas 2AK-1 S1 Akuntansi di Universitas
Singaperbangsa Karawang memiliki skor aktual sebesar 2313, sedangkan skor
maksimal sebesar 3040 dengan jumlah persentase sebesar 76,09. Oleh karena itu,
efektivitas penerapan pendekatan saintifik pada mahasiswa semester II kelas
2AK-1 S1 Akuntansi di Universitas Singaperbangsa Karawang dalam kategori
“sangat baik”. Kategori baik tersebut dapat dilihat dari efektivitas penerapan
pendekatan saintifik dengan indikator mengomunikasikan informasi pada kategori
rendah yakni 74,78%. Persentase tersebut menggambarkan kemampuan
mahasiswa dalam mengomunikasikan materi atau informasi yang didapatkan
kurang maksimal. Sedangkan efektivitas menalar kemampuan intelek memiliki
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persentase tinggi yakni 78,51. Persentase tersebut dapat menggambarkan
kebermanfaatan penerapan pendekatan saintifik pada kegiatan pembelajaran.
Tabel 1
Data Efektivitas Implementasi Pendekatan Saintifik
]Perhitungan
No
Uraian
Skor
Skor
Aktual
Maksimal
%
Ket
1
1
Mengeksplorasi
468
608
76,97
Sangat
informasi
baik
2
Mencoba
1146
1520
75,39
Sangat
menerapkan
baik
3
Menalar
358
456
78,51
Sangat
kemampuan intelek
baik
4 Mengomunikasikan
341
456
74,78
Baik
informasi
Rata-Rata
2313
3040
76,09
Sangat
baik
Analisis data berdasarkan Implementasi Pendekatan Saintifik menulis karya
ilmiah mahasiswa dalam bentuk makalah di Universitas Singaperbangsa
Karawang memiliki skor aktual 2975, sedangkan skor maksimal sebesar 4560
dengan persentase 65,20. Ini berarti bahwa keterampilan menulis karya ilmiah
mahasiswa semester II kelas 2AK-1 S1 Akuntansi di Universitas Singaperbangsa
Karawang dalam kategori “baik”. Kategori cukup baik tersebut dapat dilihat dari
minat menulis dengan indikator upaya memiliki persentase terendah yakni 59,30.
Persentase tersebut menggambarkan tingkat keinginan mahasiswa mengasah
keterampilan menulis secara individu kurang. Sedangkan, keterampilan menulis
karya ilmiah dengan indikator prestasi dapat dikatakan mendapat persentase
sangat tinggi yakni 83,22. Persentase tersebut menggambarkan bahwa mahasiswa
mau mengembangkan keterampilan menulis dalam kegiatan seperti perlombaan
atau ajang kompetisi.
Tabel 2. Data Minat Menulis

No
1
2
3

Ketekunan
Upaya
Prestasi

Perhitungan
Skor
Skor
Ideal
Maksimal
1986
3040
631
1064
253
304

%
65,33
59.30
83,22

Rata-Rata

2975

65,20

Indikator

4560

Ket
Baik
Baik
Sangat
baik
Baik

Berdasarkan rata-rata hitung yang diperoleh dari hasil kemampuan
keterampilan menulis karya ilmiah berupa makalah dalam pembelajaran secara
interaktif dan menyenangkan di Universitas Singaperbangsa Karawang adalah 91.
Hal ini berarti kemampuan menulis karya ilmiah berupa makalah mahasiswa
semester II kelas 2AK-1 S1 Akuntansi di Universitas Singaperbangsa Karawang
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dalam kategori “sangat baik.” Analisis data perhitungan berdasarkan hubungan
antara penerapan pendekatan saintifik dengan kemampuan menulis karya ilmiah
berupa makalah mahasiswa semester II kelas 2AK-1 S1 Akuntansi di Universitas
Singaperbangsa Karawang dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan “positif”
antara penerapan pendekatan saintifik dengan kemampuan menulis karya ilmiah
berupa makalah mahasiswa semester II kelas 2AK-1 S1 Akuntansi di Universitas
Singaperbangsa Karawang, yaitu r hitung = 0,226. Analisis data tentang hubungan
antara implementasi pendekatan saintifik dengan kemampuan menulis karya
ilmiah berupa makalah terhadap pembelajaran interaktif dan menyenangkan
mahasiswa semester II kelas 2AK-1 S1 Akuntansi di Universitas Singaperbangsa
Karawang dapat dinyatakan bahwa terdapat korelasi “positif” artinya terdapat
hubungan antara implementasi pendekatan saintifik dalam meningkatkan
keterampilan menulis karya ilmiah terhadap pembelajaran interaktif dan
menyenangkan di Universitas Singaperbangsa Karawang, yaitu dengan r hitung =
0,148. Selanjutnya, hasil perhitungan koefisien korelasi (r), yaitu implementasi
antara variabel bebas (X1) pendekatan saintifik, dan (X2) keterampilan menulis
karya ilmiah dengan variabel terikat (Y) meningkatkan keterampilan menulis
karya ilmiah berupa makalah
terhadap pembelajaran interaktif dan
menyenangkan memiliki tingkat hubungan sedang dengan interval koefisien
0,4082. Oleh karena itu, ternyata Fhitung > Ftabel atau 3,49 > 3,26 sehingga Ho
ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara implementasi pendekatan saintifik, untuk meningkatkan
keterampilan menulis karya ilmiah berupa makalah terhadap pembelajaran
interaktif dan menyenangkan.
Pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah nilai koefesien
korelasi (rxy) yang di peroleh berarti atau tidak (signifikan atau non signifikan),
maka r hitung dan dibandingkan dengan r xy tabel dengan taraf kepercayaan 95%.
Setelah dilakukan uji hipotesis menggunakan rumus analisis korelasi Product
Moment dengan angka kasar Pearson, maka diambil kesimpulan untuk menjawab
rumusan masalah yaitu pertama, terdapat implementasi positif antara pendekatan
saintifk dengan pembelajaran interaktif dan menyenangkan, yaitu dengan hasil
pengujian r hitung = 0,226 lebih kecil dari r tabel kritik product moment = 0,320
(0,226 < 0,320) pada taraf kepercayaan 95% untuk N = 38. Kedua, terdapat
implementasi positif dalam meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah
berupa makalah terhadap pembelajaran interaktif dan menyenangkan, yaitu
dengan hasil pengujian r hitung = 0,148 kurang dari dari r tabel kritik product
moment = 0,320 (0,148 > 0,320) pada taraf kepercayaan 95% untuk N = 38, dan
ketiga terdapat hubungan signifikan antara implementasi pendekatan saintifik,
dalam meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah berupa makalah terhadap
pembelajaran interaktif dan menyenangkan, yaitu Fhitung > Ftabel atau 3,49 >
3,26, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini dapat digunakan sebagai acuan
untuk pengembangan diri mahasiswa dan tanggung jawab seorang dosen dalam
mengelola kegiatan pembelajaran lebih inovatif.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian implementasi pendekatan saintifik dalam
meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah terhadap pembelajaran interaktif
dan menyenangkan di Universitas Singaperbangsa Karawang, dapat disimpulkan
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bahwa terdapat hubungan positif antara implementasi pendekatan saintifik dalam
meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah, berupa makalah terhadap
pembelajaran interaktif dan menyenangkan, sehingga terdapat hubungan yang
signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.
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Abstrak
Komunikasi dan teknologi adalah dua hal vital saat ini. Seluruh kegiatan
komunikasi kini efektif dilakukan dengan menggunakan teknologi inovatif,
khususnya media sosial. E-communication tidak hanya sekedar bagaimana
berkomunikasi dengan teknologi inovatif tetapi juga bagaimana cara berbahasa
yang efektif ketika berkomunikasi dengan media sosial. Bahasa dalam media
sosial akan sangat menentukan citra penggunanya. Penggunaan bahasa yang tidak
efektif akan memunculkan potensi miskomunikasi dan kekacauan komunikasi.
Dalam berkomunikasi pada era teknologi ini, hendaknya kita menggunakan
bahasa yang efektif untuk meminimkan resiko negatif dan memaksimalkan
pencapaian tujuan positif.
Kata kunci: Bahasa, E-communication, Media Sosial
Abstract
Communication and technology are two vital things today. All communication
activities are now effectively carried out using innovative technology, especially
social media. E-communication is not just how to communicate with innovative
technology but also how to speak effectively when communicating with social
media. The language in social media will greatly determine the image of its users.
The use of ineffective language will lead to the potential for miscommunication
and communication chaos. In communicating in this technological era, we should
use effective language to minimize negative risks and maximize the achievement
of positive goals.
Keywords: E-communication, Language, Social Media
PENDAHULUAN
Dewasa ini, kegiatan komunikasi efektif dilakukan dengan menggunakan
teknologi inovatif, khususnya media sosial. E-communication adalah bagaimana
berkomunikasi dengan teknologi inovatif dengan bahasa yang efektif. Penggunaan
dan penguasaan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) khususnya media
sosial saat ini menjadi elemen penting dalam kehidupan sosial. Masyarakat dunia
maya atau yang populer disebut warganet harus memiliki potensi untuk
memobilisasi pengikut atau jejaring medianya menuju kehidupan sosial secara
maya.
Jumlah warganet meningkat 38 juta orang sejak Januari 2017. Kenaikan ini
menandakan bahwa penetrasi internet di seluruh dunia mencapai lebih dari 51%.
Jika disimpulkan, saat ini masyarakat yang menggunakan internet lebih banyak
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daripada yang tidak menggunakan internet. Internet mengubah banyak hal,
termasuk cara berkomunikasi (Darmuki, 2020). Prosedur dan metode komunikasi
termasuk pembelajaran pun berubah seiring perkembangan digital (Ihsana dkk,
2019).
Seiring popularitas internet, pengguna media sosial juga terus meningkat di
berbagai penjuru dunia. Saat ini, sosial media menjadi media paling strategis bagi
warganet untuk menjangkau dan mempengaruhi komunitasnya. Hampir setiap
orang memiliki media sosial yang populer saat ini seperti facebook, twitter, dan
instagram. Mulai dari masyarakat biasa sampai dengan tokoh publik, bahkan
instansi-instansi baik negeri maupun swasta juga memiliki media sosial.
Di sisi lain, berdasarkan Survei Global World Digital Competitiveness Index
yang dirilis Institute Management Development (IMD), peringkat literasi digital
Indonesia masih tertinggal. Indonesia saat ini menempati peringkat ke-56 dari 63
negara yang disurvei. Kalau dilihat dari ITU (International Telecommunication
Union), Indonesia peringkat 111 dari 115 (Pamgerapan, 2020). Ini artinya,
meskipun kecepatan perkembangan pengguna sosial media meningkat, tidak
berbanding lurus dengan keterampilan literasi digital masyarakat kita. Hal ini
mengisyaratkan bahwa masyarakat kita belum optimal dalam memanfaatkan
media sosial.
KAJIAN TEORI
Bahasa dalam E-Communication
Bahasa hidup dalam lingkungan masyarakat sebagai alat komunikasi.
Masyarakat yang beragam menghasilkan pola komunikasi yang bervariasi pula.
Dalam komunikasi, fungsi dasar bahasa adalah untuk menyampaikan tujuan yang
kita inginkan, seperti menyatakan, meminta, menanggapi, memberi salam, dan
sebagainya. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu
melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku yang umum. Dalam setiap
komunikasi harus ada tiga komponen pokok, yaitu: (1) partisipan komunikasi; (2)
informasi yang dikomunikasikan; dan (3) alat yang digunakan dalam komunikasi.
Partisipan komunikasi minimal terdiri dari dua orang, yakni penyampai pesan dan
penerima pesan. Sedangkan informasi bisa berupa ide, gagasan, keterangan, dsb.
Alat yang digunakan dapat berupa gambar, petunjuk, juga bisa gerak tubuh
(kinesik). Salah satu alat komunikasi yang jamak dipakai manusia adalah bahasa
(Chaer dan Agustina, 2010).
E-Communication adalah komunikasi yang dilakukan secara elektronik.
Salah satu media komunikasi elektronik yang kerap digunakan saat ini adalah
media sosial. Kehadiran media sosial membuat perubahan yang signifikan karena
memudahkan warganet untuk melakukan berbagai komunikasi dengan
memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki media sosial sekaligus
mengubah cara pandang seseorang menjadi berwawasan global. Warganet harus
mampu memanfatkan perubahan ini tepat guna dan bertanggung jawab.
Bagaimana komunikasi elektronik (e-communication) adalah peristiwa yang
menarik saat ini karena hampir setiap manusia melakukannya. Bahasa yang efektif
adalah syarat utama agar komunikasi jelas, terorganisir dengan baik, dan
menginisiasi feedback (umpan balik), menghindari kesalahan dan kesalahpahaman
(Roman, 2019). Setidaknya ada dua ciri utama bahasa yang efektif, yakni: (1)
bahasa yang dilisankan atau dituliskan sesuai dengan maksud si penyampai pesan;
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dan (2) pemahaman yang diterima pembaca atau pendengar sama dengan si
penulis atau pembicara (Keraf, 1994).
Media Sosial
Media sosial adalah media online yang penggunanya bisa berkomunikasi
dan berbagi. Media sosial didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia
menggunakan internet dan teknologi web. Media sosial berhasil mentransformasi
praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak
audience (“one to many”). Hal ini menjadi praktik komunikasi dialogis antar
banyak audience (“many to many”) (Mcquil, 1994:91). Saat teknologi internet
dan gawai semakin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat.
Sebagai media online, media sosial memiliki karakteristik sebagai berikut.
1. Partisipasi
Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang
tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara media dan penonton.
2. Keterbukaan
Media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi. Media sosial
mendorong voting, komentar dan berbagi informasi. Jarang ada hambatan
untuk mengakses dan memanfaatkan konten-konten yang disukai.
3. Percakapan
Media tradisional adalah tentang "broadcast" (konten ditransmisikan atau
didistribusikan kepada audiens), sedangkan media sosial lebih baik dilihat
sebagai percakapan dua arah.
4. Komunitas
Media sosial memungkinkan komunitas untuk terbentuk dengan cepat dan
berkomunikasi secara efektif. Komunitas berbagi kepentingan bersama,
seperti cinta fotografi, masalah politik atau acara TV favorit.
5. Keterhubungan
Sebagian besar jenis media sosial berkembang pada keterhubungan
memanfaatkan link ke situs lain, sumber daya dan orang-orang di dalamnya.
Fungsi media sosial antara lain: penyampai pesan/informasi, korelasi,
kesinambungan, hiburan, dan mobilisasi. Media sosial berisi jutaan berita, pesan,
informasi dan pengetahuan serta kabar terkini yang penyebarannya lebih cepat
sampai kepada khalayak melalui media sosial dari pada media lainnya seperti
televisi, radio. Mudahnya akses media sosial dimanfaatkan para penggunanya
untuk bisa melakukan komunikasi secara online, seperti chatting, membagikan
status, memberitahukan kabar hingga menyebarkan undangan. Media sosial
sering dijadikan sebagai sarana untuk berbagi informasi yang bermanfaat bagi
banyak orang, dari satu orang ke banyak orang lainnya. Media sosial juga dapat
menghibur sampai dengan menggerakkan penggunanya. Demikian cepatnya orang
bisa mengakes media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap
arus informasi. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak
menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan informasi.
E-Communication sebagai Penopang Media Sosial
Komunikasi berperan penting dalam kehidupan manusia. E-communication
saat ini juga menjadi keterampilan utama yang wajib dimiliki generasi saat ini.
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Bagaimana orang dapat menyampaikan pesan kepada orang lain melalui media
sosial menentukan pula bagaimana kompetensi dan citranya.
Seiring meningkatkan popularitas dan pengguna media sosial, penggunaan
bahasa untuk berkomunikasi di dalamnya juga menjadi perhatian masyarakat.
Bahasa dalam e-communication sangat menentukan apakah media sosial dapat
berfungsi secara optimal dalam hal penyampai informasi, korelasi,
kesinambungan, hiburan, dan mobilisasi. Bahasa dalam media sosial berperan
besar dalam menentukan berhasil tidaknya tujuan komunikasi yang dilakukan
secara elektronik tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis, setidaknya ada
beberapa alasan mengapa e-communication menjadi penopang media sosial.
1. E-Communication Pembangun Kehidupan Sosial
Kehidupan sosial dalam media sosial akan terbangun jika masing-masing
penggunanya berinteraksi dan berkomunikasi. Jika pengguna media sosial saling
berinteraksi dengan bahasa yang positif, sopan, dan sesuai norma, tentu kehidupan
sosial di dalamnya juga akan berjalan baik dan sesuai dengan norma di
masyarakat.
Etika komunikasi di media sosial adalah dengan berkomunikasi secara
sopan. Cara berkomunikasi yang positif dan sopan dalam komunikasi media sosial
adalah dengan mengirim tulisan yang sopan. Misalnya saat akan menyapa orang
lain, warganet dapat menuliskan salam atau bertanya kabar terlebih dulu, seperti:
“Selamat pagi/siang/sore/malam” (sesuai dengan waktu), “Assalamu’alaikum”,
atau; “Halo, apa kabar?”. Penyebutan nama pihak penerima pesan dengan tepat
dalam konteks formal atau nonformal juga bagian dari bagaimana kita
membangun kehidupan sosial di media sosial dengan bahasa, yang menunjukkan
penghormatan atau keakraban. Contoh lain, pembiasaan menyampaikan terima
kasih kepada siapa saja yang berkomunikasi dalam media sosial juga akan
membangun perasaan dihargai sehingga memperkuat hubungan dan komunikasi
yang dibangun, meskipun secara elektronik.
Konten percakapan lain yang didukung fitur media sosial seperti gambar,
video, dokumen, maupun suara harus dalam koridor tata aturan kesopanan dan
norma masyarakat. Begitu pula sebaliknya, jika interaksi yang terjadi dengan
bahasa yang negatif, kurang sopan, melanggar norma, tentu kehidupan sosial di
dalamnya akan terasa kurang sehat, bahkan memunculkan perasaan-perasaan
negatif, seperti kebencian dan permusuhan.
2. E-Communication Pembangun Kepercayaan Sosial
Kepercayaan dalam lingkungan media sosial tercipta jika e-communication
yang terjalin menimbulkan rasa percaya antar sesama warga media sosial.
Komunikasi elektronik dilakukan dengan kejujuran, konsisten, berkeadilan, dan
menujunjung tinggi integritas. Jaminan informasi yang aman untuk privasi juga
menjadi hal yang perlu dijunjung tinggi bersama.
Kepercayaan dalam media sosial sangat penting, apalagi jika konteksnya
adalah kerja sama. Faktanya, tidak mudah membangun kepercayaan virtual. Ada
banyak berita bohong (hoax) dalam dunia maya akibat kebebasan berbicara dan
berpendapat di internet, khususnya media sosial. Berita bohong membanjiri media
sosial dengan berbagai tujuan seperti:penipuan, kepopuleran, pengalihan isu,
pemicu kepanikan, dan lain-lain.
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Dalam bermedia sosial, penting bagi pengguna media sosial untuk
membangun kepercayaan sosial dalam komunitasnya. Oleh sebab itu, pengguna
media sosial memastikan kebenaran sebuah informasi sebelum membagikannya
melalui media sosial. Kewaspadaan terhadap kebenaran informasi di media sosial
dapat dimulai dari kecermatan kita terhadap segala informasi, terutama yang
dikemas dengan bahasa yang sensasional atau profokatif.
3. E-Communication Pembangun Perubahan Sosial
Semakin populer sebuah media sosial, maka akan semakin banyak yang
menggunakannya. Hal ini tentu sangat strategis bagi pengguna untuk memberikan
pengaruh tertentu bagi pengguna lain. Pengguna media sosial juga dapat
memobilisasi warga media sosial untuk melakukan sesuatu yang diinginkan.
Bagaimana pengguna media sosial dapat mempengaruhi pengguna media
sosial lain tentu amat bergantung dari bagaimana bahasa yang dibangun. Jika
pengguna menggunakan bahasa yang persuasif tentu amat mudah baginya
mempengaruhi dan meyakinkan yang lain. Dengan kata lain, bahasa sangat
menentukan efektif tidaknya suatu pengaruh disampaikan dalam media sosial.
Misalnya saat pandemi melanda, penting bagi seorang tokoh publik untuk
senantiasa mengingatkan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan melalui
media sosial. Ajakan mematuhi protokol kesehatan dari tokoh publik atau dari
tokoh idola akan menimbulkan dampak perubahan perilaku yang berarti dari
masyarakat.
4. E-Communication Pembangun Kolaborasi Sosial
Kolaborasi dalam media sosial dapat terbangun jika masing-masing
pengguna sudah saling percaya, memilki keinginan atau tujuan yang sama, dan
membutuhkan kerja sama. Untuk itu, bahasa dalam komunikasi untuk kolaborasi
ini adalah bahasa yang mengandung motivasi untuk membangun tanggungjawab
partisipasi dan kontribusi. Jika seseorang ingin mendorong partisipasi dan
kontribusi secara elektronik, maka harus ditunjukkan melalui bahasa. Kalimat
yang disampaikan dalam media sosial tidak cukup bersifat deklaratif (berisi
pernyataan) saja, tetapi juga interogatif (pertanyaan) dan imperatif (perintah)
sehingga diharapkan muncul partisipasi dan kontribusi dari penerima informasi.
Pengakuan, penghargaan, pengembangan, dan kemajuan yang dicapai juga perlu
diungkapkan dengan bahasa yang tepat.
5. E-Communication Pembangun Kepemimpinan Sosial
Penggunaan dan penguasaan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK)
pada organisasi sektor publik dan manajemen organisasi menjadi elemen penting
terhadap perubahan dan perkembangan sosial saat ini. Dalam manajemen publik
baru, peran kepemimpinan dalam media sosial sangat diperlukan untuk
mengembangkan organisasi.
Pemimpin harus memiliki potensi berbahasa untuk mengayomi dan
memobilisasi pengikut menuju tujuan yang diinginkan melalui media sosial.
Setidaknya ada dua alasan utama mengapa e-communication penting untuk
membangun kepemimpinan dalam media sosial. Pertama, keterampilan berbahasa
biasanya berada di peringkat teratas daftar kepemimpinan di lembaga publik,
terutama keterampilan berbicara dan menulis. Oleh karena itu, e-communication

17

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

dalam media sosial penting dipelajari karena memiliki dampak yang sangat besar
bagi para pemimpin pada masa ini. Alasan kedua, munculnya tim dan kerja jarak
jauh sangat bergantung pada komunikasi elektronik. Penting bagi pemimpin untuk
membangun kedekatan dengan warganya melalui media sosial.
6. E-Communication Pembangun Pembelajaran Sosial
Pembelajaran daring yang dihadapi Indonesia lebih awal sejak pandemi
melanda membuat semua guru dan murid mau tidak mau harus menerapkan
komunikasi pembelajaran melalui media daring, termasuk media sosial. Bahasa
yang biasa diterapkan dalam interaksi pembelajaran secara langsung diadaptasi
dalam media sosial. Bagaimana memulai pembelajaran sampai dengan
memgakhirinya dapat dilakukan dengan cara sinkronus maupun asinkronus.
Pentimg bagi para guru menginisiasi komunikasi dengan bahasa yang ramah,
menyenangkan, dan senantiasa memotivasi pada masa pandemi ini agar adaptasi
komunikasi dari ruang kelas fisik ke ruang kelas virtual berjalan optimal.
E-communication dalam pembelajaran sangat cocok untuk beberapa alasan.
Pertama, situasi pembelajaran online saat ini yang harus bias kita hadapi. Kedua,
ada kesadaran dan kebutuhan besar mengenai praktik pembelajaran jarak jauh:
guru berinteraksi dengan individu siswa dan kelompok, memberikan kesempatan
seluas-luasnya untuk belajar dari mana saja.
7. E-Communication Pembangun Ekonomi Sosial
Sejak maraknya e-commerce, transaksi jual beli dapat dilakukan hanya
dengan sentuhan jari di layar gawai atau laptop. Suksesnya e-commerce saat ini
tidak terlepas dari mahirnya para penjual online ini memikat hati para calon
pembeli dengan bahasa. Keramahan dan promosi produk serta petunjuk pembelian
dimunculkan dengan bahasa lisan atau tulisan yang mudah dipahami dan menarik
calon pembeli di media sosial.
SIMPULAN
Efek dari revolusi digital yang sedang berlangsung dan semakin menguat
ketika pandemi adalah bertambahnya jumlah warganet. Hampir setiap orang
menjadi warganet dan melakukan komunikasi secara elektronik, khususnya media
sosial. Media sosial semakin marak digunakan untuk berbagai kepentingan dan
sangat strategis untuk memobilisasi pengikut atau jejaring medianya menuju
kehidupan sosial secara maya.
Sebagai media penyampai pesan, bahasa memiliki kekuatan dalam
menentukan sukses tidaknya pengguna media sosial mencapai tujuannya. Dalam
mencapai fungsi media sosial secara optimal, pengguna media sosial wajib
memperhatikan caranya berbahasa ketika melakukan komunikasi dengan media
sosial (e-communication). Bahasa dalam e-communication mejadi penopang
media sosial antara lain berfungsi untuk: membangun kehidupan sosial,
kepercayaan, perubahan, kolaborasi, kepemimpinan, pembelajaran, dan ekonomi
sosial.
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Abstrak
Upaya mengenali dan mengungkapkan nilai seni sastra tetap relevan untuk
dilakukan di era teknologi informasi, khususnya bagi para generasi muda di
masyarakat melalui berbagai bentuk aktivitas seni sastra. Melalui karang taruna,
dapat diselenggarakan berbagai kegiatan yang berkait dengan pengembangan seni
sastra. Salah satu karang taruna di Semarang Jawa Tengah yang aktif dalam
menyelenggarakan kegiatan kepemudaan di berbagai bidang ialah Karang Taruna
Sendangguwo. Meskipun demikian, bentuk kegiatan yang berkait dengan bidang
seni, khususnya sastra, belum dikembangkan secara optimal. Tujuan dari kegiatan
ini adalah meningkatkan peran aktif karang taruna dalam pemberdayaan generasi
muda di bidang seni sastra dan tercapainya penguatan karakter generasi muda
melalui kegiatan pengembangan seni sastra. Metode yang digunakan dalam
pengembangan seni sastra adalah diskusi puisi yang dilakukan dalam dua tahap,
yaitu perencanaan dan pelaksanaan diskusi berdasarkan pendekatan pragmatik.
Dalam hasil dan pembahasan, pada tahap pertama, dilakukan kesepakatan tentang
jumlah peserta, identifikasi peserta, tanggal kegiatan, dan desain materi yang akan
disampaikan yang mencakup nilai seni sastra, hakikat puisi, jenis puisi dan isu
lingkungan dalam puisi. Pada tahap kedua, diadakan diskusi sebagai kegiatan
utama yang dimulai dengan penyampaian materi diskusi dan dilanjutkan dengan
sesi pertanyaan dan tanggapan. Pertanyaan dan tanggapan yang diajukan oleh
peserta menunjukkan minat pada seni sastra, secara khusus pada isu lingkungan
dalam sajak Rendra.
Kata kunci: Seni Sastra, Diskusi Puisi, Karang Taruna
Abstract
The effort to recognize the value of literature are still relevant to be carried out in
the information and technology era, especially for young generation in society
through various forms of literary arts activities. Many activities that related to the
development of literary arts can be organized through Karang Taruna. One of the
Karang Taruna in Semarang Central Java which is active in organizing youth
activities in various fields is Sendangguwo’s. Nevertheless, the activity related to
the literary arts, especially literature, have not been developed optimally. The
purpose of this activity is to increase the active role of Sendangguwo Karang
Taruna’s in empowering young generation in the field of literature and to
strengthen character through literary arts development activities. The method
used in the development of literary arts is poetry discussion which is carried out
in two stages, namely planning and implementing discussions based on pragmatic
approach. In the result and discussions, at first stage, the representative of
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Sendangguwo Karang Taruna’s and researcher agreed about the number of
participant, identify of participant, the date of activity, and design of material to
be delivered which include the values of literary art, the nature of poetry, types of
poetry, and environmental issues in poetry. At second stages, it was held
discussion as the main activity which began with material to delivered and
continued with the question and response session. The question an responses
raised by participant show an interest in literary arts, especially environmental
issues in Rendra’s poetry.
Keywords: Literary Arts, Poetry Discussion, Karang Taruna
PENDAHULUAN
Sastra sebagai karya seni bermediumkan bahasa dengan fungsi estetisnya
memiliki peran penting dalam perkembangan kebudayaan masyarakat.
Sebagaimana dinyatakan oleh Faruk (2012), sastra melaksanakan fungsi
produktifnya atas kebudayaan ketika ia mampu mencairkan segala bentuk
konstruksi dan kodifikasi kenyataan dan membuka jalan lain bagi manusia untuk
melihat berbagai kemungkinan konstruksi dan kodifikasi yang lain. Namun, tidak
dapat dimungkiri bahwa sastra juga merupakan produk dari kebudayaan yang
ingin dicairkannya tersebut. Sastra juga merupakan hasil budi daya manusia yang
melaluinya dapat dilihat pemikiran, ekspresi, perasaan, pandangan-pandangan,
dan permasalahan tentang kehidupan manusia di suatu masa juga perubahan yang
dialaminya. Oleh karena itu, pengembangan sastra dan apresiasi terhadapnya
menarik untuk dibahas, terutama yang berkait dengan nilai seni sastra bagi
masyarakat ataupun pembacanya.
Di era teknologi dan informasi, sastra mengalami dinamika dan
perkembangan pula. Kemunculan sastra di internet atau yang disebut dengan
sastra siber sekitar dua dekade lalu menjadi tidak terelakkan, yang melaluinya
akses terhadap sastra menjadi lebih terbuka lagi. Melalui internet, ruang-ruang
untuk berkomunikasi dan berekspresi semakin terbuka baik sebagai pencipta,
pembaca, maupun pengguna sastra. Menurut Faruk (2001), terdapat
kecenderungan sensibilitas yang baru yang dibawa oleh internet, yaitu
kecenderungan ke arah kelisanan, ke arah kontekstualisasi identitas,
kontekstualisasi bahasa dan sastra yang cukup menonjol meskipun usaha untuk
mengikatkan diri pada budaya tulis, seperti dalam sastra media cetak, dan
kecemasan terhadap berbagai kemungkinan konteks yang dibuka oleh internet
tetap ada. Dengan situasi yang demikian, sastra di internet di satu sisi dapat
‘mendekatkan’ para penggunanya, tetapi di sisi lain muncul persoalan
‘kedalaman’ dan makna akibat sikap tidak formal, longgar, dan tidak berjarak
terhadap keberadaannya. Oleh karena itu, upaya-upaya mengenali dan
mengungkapkan nilai seni sastra, baik sastra di internet maupun sastra di media
cetak, tetap relevan untuk dilakukan, khususnya bagi para generasi muda di
masyarakat.
Pengembangan seni sastra bagi generasi muda dapat dilakukan melalui
pemberdayaan karang taruna. Karang taruna merupakan organisasi sosial
kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota
masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung
jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah
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desa atau kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial
(Permensos RI Th. 2010). Di antara tujuan didirikannya karang taruna adalah
memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam
bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, keterampilan, advokasi, keagamaan,
dan kesenian. Dengan demikian, sebagai upaya untuk mencapai tujuan karang
taruna tersebut, khususnya di bidang kesenian, dapat diselenggarakan bentukbentuk kegiatan yang berkait pula dengan pengembangan seni sastra, salah
satunya berupa diskusi karya sastra.
Salah satu karang taruna di Semarang yang aktif dalam menyelenggarakan
kegiatan kepemudaan ialah Karang Taruna Sendangguwo Semarang. Karang
taruna ini berdiri pada tahun 2016 dan memiliki anggota baik di tingkat kelurahan
maupun sub-karang taruna di tingkat rukun warga. Keaktifan Karang Taruna
Sendangguwo dalam pemberdayaan pemuda, terutama di bidang sosial dan
ekonomi, berhasil mengantarkannya sebagai Juara I Lomba Karang Taruna
Berprestasi Tingkat Provinsi pada 2018 (Budiasto, 2017). Meskipun demikian,
bentuk kegiatan yang berkait dengan bidang seni, khususnya seni sastra, belum
dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai
pihak berkait pemberdayaan pemuda di bidang tersebut. Tujuan kegiatan
pengabdian masyarakat ini, yaitu (1) terselenggaranya kegiatan diskusi puisi bagi
penggiat karang taruna dan para pemuda sehingga meningkatkan peran aktif
karang taruna dalam pemberdayaan generasi muda di bidang seni sastra; (2)
tercapainya penguatan karakter generasi muda, khususnya bagi penggiat Karang
Taruna Sendangguwo, melalui kegiatan pengembangan seni sastra.
KAJIAN TEORI
Dalam studi sastra, pengembangan seni sastra dapat berkait secara langsung
dengan bidang kritik sastra. Menurut Pradopo (2007: 9), kritik sastra ialah ilmu
sastra yang berusaha menyelidiki karya sastra dengan langsung menganalisis,
memberi pertimbangan baik dan buruk, serta bernilai seni atau tidaknya suatu
karya sastra. Kritik sastra penting bagi pengembangan sastra karena seorang
kritikus melalui pertimbangan baik dan buruknya suatu karya dapat menjelaskan
harga (baca: nilai) seni karya sastra dengan disertai alasan dan bukti-bukti. Di
samping itu, kritik dapat dimanfaatkan untuk membantu pemahaman terhadap
karya secara lebih mendalam bagi pembaca. Salah satu pendekatan kritik sastra
yang menitikberatkan pada pembaca, yaitu pendekatan pragmatik (Abrams dalam
Teeuw, 1984:50). Oleh karena itu, pengembangan seni sastra dapat ditekankan
pula pada aspek kritik sastranya dengan pendekatan pragmatik yang dapat
diwujudkan dalam berbagai aktivitas atau kegiatan seni sastra.
Upaya pengembangan seni sastra tidak terlepas dari pemahaman terhadap
nilai seni sastra itu sendiri. Sebagai karya seni, sastra merupakan hasil cipta
penulis yang mengungkapkan ekspresi, pengalaman jiwa, dan perasaan tentang
berbagai hal melalui bahasa. Apabila pengungkapan penulis itu berhasil, pembaca
dapat merasakan keindahan, kesenangan, keharuan, ketakutan, kesedihan, dan
berbagai pengalaman jiwa lainnya sehingga larut di dalamnya. Pradopo (2007:45)
mengatakan bahwa pengalaman jiwa yang tinggi dapat mempertinggi taraf
penghidupan dan kehidupannya, akibat memiliki kekayaan batin itu. Di samping
memunculkan pengalaman seni, hakikat sastra sebagai karya imajinatif juga
diperhatikan dalam menentukan nilai sastra. Sifat sastra yang imajinatif
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memengaruhi penggunaan bahasa dalam sastra. Penggunaan bahasa dalam sastra
yang memiliki kekhasan menunjukkan kreativitas penciptanya (Darmuki, 2013)
sehingga sebuah karya dapat dikatakan sebagai suatu penemuan yang baru. Teeuw
(1991:11) menyatakan bahwa sastra, sebagai sebuah bentuk seni, selalu berada
dalam ketegangan antara konvensi dan pembaharuan, antara keterikatan dan
kebebasan mencipta. Pencipta sastra menggunakan cara-cara tertentu, baik yang
sesuai dengan konvensi maupun tidak, dalam mengungkapkan pengalaman
jiwanya melalui bahasa sehingga pengalaman tersebut dapat dirasakan oleh
pembaca. Dengan demikian, dalam pengembangan seni sastra, akan dimunculkan
pula penghargaan terhadap nilai seni sastra yang didasarkan pada hakikat atau
kriteria sastra dan fungsinya sebagai karya seni.
METODE
Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penggiat dan pemuda
Karang Taruna Sendangguwo Semarang. Metode yang digunakan dalam kegiatan
ini berupa diskusi puisi berdasarkan pada pendekatan pragmatik. Pendekatan
pragmatik merupakan salah satu pendekatan dalam kritik sastra yang berupaya
menjelaskan hubungan antara sastra dan pembaca melalui dampak dan
pengaruhnya bagi pembaca (masyarakat), serta fungsi karya sastra bagi pembaca.
Dalam hal ini, diskusi puisi untuk pengembangan sastra mengangkat isu tertentu
yang relevan bagi peserta diskusi sehingga berpengaruh dari sisi pragmatiknya.
Salah satu isu kontemporer yang dapat digunakan dalam pengembangan seni
sastra bagi pemuda adalah sastra dan kesadaran lingkungan. Metode pelaksanaan
pengabdian dibagi ke dalam dua tahapan kegiatan, meliputi tahap perencanaan
dan tahap pelaksanaan. Berikut ini rincian kedua tahap tersebut.
1. Tahap Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan karang taruna
yang hasilnya berupa materi dalam bentuk pengetahuan, meliputi: (a) pemahaman
karakteristik peserta diskusi, (b) penguasaan konsep materi diskusi puisi (c)
pemahaman perencanaan kegiatan diskusi puisi, dan (d) pemahaman pelaksanaan
kegiatan diskusi puisi bagi karang taruna.
Kegiatan perencanaan ini dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019. Koordinasi
dilakukan oleh peneliti dengan penggiat Karang Taruna Sendangguwo terkait
waktu pelaksanaan, tempat, peserta, dan materi yang akan disampaikan selama
kegiatan pengabdian berlangsung. Dalam tahap ini, disepakati tentang jumlah
peserta kegiatan, diidentifikasi peserta kegiatan, dan dirancang materi yang akan
disampaikan, yaitu meliputi nilai seni sastra, hakikat puisi, jenis-jenis puisi, dan
puisi Indonesia yang mengemukakan isu lingkungan. Perancangan materi dalam
tahap perencanaan merupakan hal yang penting karena berkait secara langsung
dengan tujuan kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan meliputi beberapa kegiatan, yakni (a) mengenalkan
tentang pengertian seni sastra dan pentingnya pengembangan seni sastra, (b)
meningkatkan pemahaman terhadap puisi Indonesia, secara khusus pada puisi
yang mengangkat isu lingkungan, (c) melaksanakan tanya jawab atau diskusi, dan
(d) melaksanakan evaluasi kegiatan.
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Tahap pelaksanaan diskusi dilakukan pada tanggal hari Kamis, tanggal 01
Agustus 2019, pukul 19.00 sampai 21.00 WIB. Kegiatan pengembangan seni
sastra bagi karang taruna, secara khusus bagi Karang Taruna Sendangguwo,
dalam praktiknya dilaksanakan melalui pemaparan materi oleh pengabdi dan
tanya jawab atau diskusi yang melibatkan sasaran kegiatan, yaitu penggiat dan
anggota Karang Taruna Sendangguwo. Puisi yang diskusikan adalah sajak
“Ciliwung yang Manis” karya W.S. Rendra. Selain itu, dalam kegiatan diskusi,
dilibatkan juga empat mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Universitas Negeri Semarang. Secara keseluruhan, jumlah peserta kegiatan
sebanyak 25 orang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pengabdian yang berkait dengan pengembangan seni sastra
melalui diskusi puisi ini merupakan kegiatan yang pertama dilakukan di
Kelurahan Sendangguwo dengan partisipasi dari unsur karang taruna (lih. gambar
1 dan 2). Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan pengisian daftar hadir lalu
dilanjutkan dengan pemaparan materi. Setelah itu, kegiatan inti berupa diskusi.
Pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh peserta menunjukkan perhatian
dan ketertarikan pada seni sastra, khususnya puisi. Kemudian, kegiatan ditutup
dengan pembacaan puisi oleh perwakilan pemuda karang taruna dan mahasiswa.

Gambar 1.
Pemuda karang taruna dan mahasiswa terlibat dalam kegiatan diskusi.

Gambar 2.
Pemaparan materi diskusi puisi
Puisi Indonesia yang dibahas dalam kegiatan ini adalah sajak berjudul “Ciliwung
yang Manis” karya W.S. Rendra. Sajak tersebut dipilih karena penggambaran isu
lingkungan di dalamnya. Berikut sajak “Ciliwung yang Manis” yang dikutip dari
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Empat
Kumpulan Sajak (1961).
Ciliwung yang Manis
Ciliwung mengalir
Dan menyindir gedung-gedung kota Jakarta
Karena tiada bagai kota yang papa itu
Ia tahu siapa bundanya.
Ciliwung bagai lidah terjulur
Ciliwung yang manis tunjukkan lenggoknya.
Dan Jakarta kecapaian
Dalam bisingnya yang tawar
Dalamnya berkeliaran wajah-wajah yang lapar
Hati yang berteriak karena sunyinya.
Maka segala sajak
Adalah terlahir karena nestapa
Kalau pun bukan
Adalah dari yang sia-sia
Ataupun ria yang karena papa.
Ciliwung bagai lidah terjulur
Ciliwung yang manis tunjukkan lenggoknya.
Ia ada hati di kandungnya
Ia ada nyanyi di hidupnya,
Hoi, geleparnya anak manja!
Dan bulan bagai perempuan tua
Letih dan tak diindahkan
Menyebut langkahnya atas kota.
Dan bila ia layangkan pandangnya ke Ciliwung
Kali yang manis membalas menatapnya!
Hoi! Hoi!
Ciliwung bagai lidah terjulur
Ciliwung yang manis tunjukkan lenggoknya.
Teman segala orang miskin
Timbunan rindu yang terperam
Bukan bunga tapi bunga.
Begitu kali bernyanyi meliuk-liuk
Dan Jakarta disinggung dengan pantatnya.
Menurut Sumanto (2017:177), seperti Ballada Orang-Orang Tercinta
(1957), puisi-puisi Rendra yang dikumpulkan dalam Empat Kumpulan Sajak
masih menunjukkan hubungannya yang dekat dengan alam. Lebih lanjut,
dinyatakan Sumanto (2017: 178) bahwa dalam kumpulan ini lebih menyajikan
refleksi dan permenungan. Selain juga, gambaran tentang pengalaman sehari-hari
25

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

juga sangat terasa. Dipilihnya sajak Ciliwung yang Manis sebagai materi diskusi
tidak terlepas dari pendapat di atas. Selain itu, agar memberi penguatan atas isu
lingkungan dalam sajak tersebut, disajikan dua berita tentang Sungai Ciliwung
saat diskusi. Berita pertama mengungkapkan kondisi Sungai Ciliwung di era
1960-an (Santoso, 2018). Berita kedua tentang normalisasi Sungai Ciliwung yang
baru mencapai 48 persen (Republika, 09/07/2019). Dalam dua berita tersebut,
tampak bahwa Sungai Ciliwung memiliki manfaat penting bagi warga Jakarta.
Pada tahun 1960-an, banyak aktivitas warga yang bergantung pada Sungai
Ciliwung dan saat ini upaya untuk menormalisasikannya terus dilakukan.
Dalam sajak Ciliwung Yang Manis, sungai sebagai salah satu bentuk
lingkungan alam digambarkan melalui personifikasi, citraan penglihatan, dan
citraan kinestetik atau gerak. Melalui penggambaran Sungai Ciliwung tersebut,
sajak di atas mengandung ironi terhadap Jakarta sebagai kota metropolis. Kondisi
Jakarta yang sibuk dan bising dinyatakan dengan dan Jakarta kecapaian dalam
bisingnya yang tawar, sedangkan Sungai Ciliwung digambarkan bagai lidah
terjulur.
Selanjutnya, ciliwung yang manis tunjukkan lengoknya menjadi
pernyataan sindiran halus atas perkembangan kota Jakarta yang membawa
dampak terhadap lingkungan sehingga Sungai Ciliwung menjadi teman segala
orang miskin. Oleh karena itu, sajak ini mengungkapkan pula kepedulian terhadap
masyarakat marginal di Jakarta. Melalui kesadaran terhadap alam, W.S. Rendra
menyampaikan kepedulian terhadap permasalahan sosial dan masyarakat.
Sebagaimana dinyatakan Kleden (2004:228), yang menarik dari perjalanan kreatif
Rendra ialah bahwa tiap fase yang dilaluinya seakan merupakan langkah dari
kesadaran alam menuju kesadaran kebudayaan. Sebagai seniman, Rendra sudah
membuktikan bahwa kesadaran alam dengan semua sarananya dapat diandalkan
untuk mencapai prestasi yang otentik. Melalui pembahasan puisi Rendra tersebut,
khususnya pada pengungkapan isi sajak, pengembangan seni sastra dengan
pendekatan pragmatik sebagai sebuah ‘kesadaran’ untuk memperhatikan
lingkungan dapat digarisbawahi sehingga memantik diskusi lebih lanjut.
Sejumlah pertanyaan diajukan oleh peserta diskusi, di antaranya
pertanyaan yang berkait dengan hakikat puisi, nilai seni sastra (puisi), jenis-jenis
puisi, dan isu lingkungan dalam puisi. Bahkan, terdapat pertanyaan yang berkait
dengan proses kreatif atau penciptaan puisi. Beberapa pertanyaan dalam diskusi
yang memunculkan tanggapan dan pembahasan, yakni apakah syair dan puisi itu
sama? W.S Rendra sebagai penyair ternama dengan puisinya berhasil
mengungkapkan permasalahan lingkungan di Jakarta, apakah puisi yang ditulis
oleh penyair belum ternama dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar
terhadap lingkungan? apakah tulisan ataupun keterangan gambar pada gawai
dapat dianggap sebagai puisi? agar kata-kata dalam puisi menjadi indah dan tidak
langsung, apakah terdapat cara-cara penulisannya? Berbagai pertanyaan tersebut
mendapat tanggapan dari peneliti sebagai narasumber, mahasiswa, dan peserta
diskusi.
Berdasarkan evaluasi menyeluruh meliputi materi dan kemanfaatan,
kegiatan pengabdian berupa pengembangan seni sastra melalui diskusi puisi bagi
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karang taruna secara umum dapat dikatakan berhasil. Dari segi materi, peserta
memahami tentang puisi sebagai karya seni sastra, ciri-ciri puisi, dan isu
lingkungan dalam puisi Indonesia. Dari segi jumlah peserta, kegiatan ini sesuai
dengan target yang direncanakan, tetapi dari informasi penggiat Karang Taruna
Sendangguwo, masih terdapat anggota karang taruna yang bermaksud hadir dalam
kegiatan ini, tetapi mengingat keterbatasan tempat, kehadiran peserta menjadi
dibatasi (lih. gambar 1 dan 2). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan
kegiatan sejenis diperlukan oleh khalayak sasaran. Tidak hanya dari segi kuantitas
peserta, tetapi juga secara kualitas karena peserta memiliki antusiasme sejak awal
hingga akhir kegiatan dengan menyimak paparan narasumber, bertanya, dan
memberikan tanggapan. Sebelum kegiatan berakhir, perwakilan pemuda karang
taruna menyampaikan pendapat mengenai manfaat kegiatan dan memberi usul
mengenai perlunya diselenggarakan kegiatan seni sastra bagi para pemuda. Hal
tersebut berarti peserta dan penggiat Karang Taruna Sendangguwo sepakat bahwa
dalam evaluasi kemanfaatan kegiatan, mereka telah memperoleh pengetahuan
mengenai pengembangan seni sastra melalui diskusi puisi yang dapat memberikan
penguatan karakter bagi pemuda.
SIMPULAN
Kegiatan pengembangan seni sastra melalui diskusi puisi bagi karang
taruna perlu dilakukan dan ditingkatkan. Bentuk kegiatan lainnya yang
mendukung pengembangan seni sastra di masyarakat perlu diadakan sehingga
apresiasi masyarakat terhadap karya sastra dan fungsi seninya secara pragmatik
dapat terwujud. Evaluasi melalui tanggapan peserta setelah kegiatan menunjukkan
bahwa peserta antusias karena relevansinya terhadap isu terkini serta perlu
diadakan kembali kegiatan lain yang mendukung pengembangan seni sastra bagi
pemuda karang taruna
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PEMBELAJARAN MEMBACA SASTRA (PUISI) DENGAN
MENGGUNAKAN METODE TUGAS/ PROJECT BEST LEARNING
BERBANTUAN MEDIA AUVISUAL
Isnaeni Praptanti1, Noorliana2, Hera Septriana3
1,2,3
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isnaenipump@gmail.com
Abstrak
Puisi sering muncul di berbagai media sosial sebagai wujud pengekspresian
manusia, khususnya remaja. Remaja yang terbiasa menceritakan apa yang mereka
rasakan, berusaha mencari alternative lain untuk ‘curhat’ dengan menggunakan
pilihan-pilihan kata yang indah. Wujud ungkapan perasaan yang dituliskan remaja
tersebut tanpa sadar merupakan salah satu wujud dari puisi. Biasanya, remaja
menuliskan kalimat indah yang berisi perasaan (puisi) itu di media sosialnya
seperti twitter, facebook, dan lebih banyak pada instagram atau yang sering
disebut sebagai caption. Fenomena-fenomena menulis puisi sebagai caption sudah
hampir disebut sebagai hal biasa. Remaja berlomba-lomba menuliskan kata-kata
indah nan puitis agar disukai oleh banyak pengikutnya. Akan tetapi, tidak semua
remaja khususnya siswa mengetahui jenis gaya bahasa pada pilihan kata yang
mereka gunakan dalam puisi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peningkatan kemampuan membaca sastra (puisi) dengan menggunakan metode
tugas/project based learning berbantuan media pembacaan puisi penyair W.S
Rendra. Penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan (R&D) dengan
langkah-langkah menurut Robert Maribe Branch dalam Sugiono. Berdasarkan
hasil penelitian yang sudah dilaksanakan pada penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran membaca sastra (puisi) dengan menggunakan metode
tugas/project based learning berbantuan media pembacaan puisi penyair W.S
Rendra berjalan dengan baik dan mahasiswa memperoleh nilai yang baik dengan
rata-rata skor 8.83 dan rata-rata nilai 71. Sedangkan hambatan pembelajaran
membaca sastra (puisi) dengan menggunakan metode tugas/projectbased learning
berbantuan media pembacaan puisi penyair W.S Rendra rata-rata mahasiswa
mengalami hambatan dalam penghayatan mimik yang kurang sesuai dengan puisi
yang dibawakan.
Kata kunci: Puisi, Gaya Bahasa, Membaca Sastra
PENDAHULUAN
Puisi sering muncul di berbagai media sosial sebagai wujud pengekspresian
manusia, khususnya remaja. Remaja yang terbiasa menceritakan apa yang mereka
rasakan, berusaha mencari alternatif lain untuk ‘curhat’ dengan menggunakan
pilihan-pilihan kata yang indah. Wujud ungkapan perasaan yang dituliskan remaja
tersebut tanpa sadar merupakan salah satu wujud dari puisi. Biasanya, remaja
menuliskan kalimat indah yang berisi perasaan (puisi) itu di media sosialnya
seperti twitter, facebook, dan lebih banyak pada instagram atau yang sering
disebut sebagai caption. Fenomena-fenomena menulis puisi sebagai caption sudah
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hampir disebut sebagai hal biasa. Remaja berlomba-lomba menuliskan kata-kata
indah nan puitis agar disukai oleh banyak pengikutnya.
Akan tetapi, tidak semua remaja khususnya siswa mengetahui jenis gaya
bahasa pada pilihan kata yang mereka gunakan dalam puisi mereka.
Puisi disebut sebagai kreatif (yang mencipta) (Pradono,2009:12). Pengertian
lain menyebutkan bahwa puisi merupakan pernyataan perasaan yang imajinatif
(Darmuki, 2013) yaitu perasaan yang direkakan atau diangankan (Wordsworth
melalui Pradopo, 2009:6). Coleridge berpendapat juga bahwa puisi adalah katakata yang terindah dalam susunan terindah (Pradopo, 2009: 6). Berdasarkan
pendapat-pendapat di atas, puisi dapat disimpulkan sebagai wujud pengekspresian
perasaan (pencipta) melalui kata-kata yang indah.
Wiyatmi (2009: 57) mengatakan puisi harus memiliki perpaduan unsur yang
tepat agar tercipta puisi yang indah. Unsur pembangun puisi antara lain bunyi,
diksi, bahasa kiasan, citraan, sarana retorik, bentuk visual dan makna. Pemilihan
sarana retorik atau gaya bahasa tersebut merupakan salah satu unsur yang paling
menonjol dan dapat membuat penyampaian puisi telah mengenal kepada
pembaca.
Keraf (2007: 112-113) mengatakan gaya atau khususnya gaya bahasa
dikenal dalam retorik dengan istilah style. Gaya bahasa atau style adalah cara
mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang khas yang memperlihatkan jiwa dan
kepribadian penulis (pemakai bahasa). Sebuah gaya bahasa yang baik harus
mengandung tiga unsur yaitu kejujuran, sopan santun, dan menarik. Slamet
Muljana (Pradopo, 2009: 93) menyatakan gaya bahasa merupakan susunan
perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis,
yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Berdasarkan
pendapat di atas gaya bahasa merupakan cara penulis mengungkapkan pikiran
agar diperolehnya suatu efek (berupa perasaan)tertentu.
Keraf (2007: 113) mengatakan bahwa gaya bahasa memungkinkan kita
dapat menilai pribadi, watak, dan kemampuan seseorang yang mempergunakan
bahasa itu. Semakin baik gaya bahasanya, semakin baik pula penilaian orang
terhadapnya, semakin buruk gaya bahasa seseorang, semakin buruk pula penilaian
diberikan padanya. Tarigan (2013: 5) mengatakan bahwa pemakaian gaya bahasa
juga menunjukkan kekayaan kosakata pemakainya, itulah sebabnya pembelajaran
gaya bahasa merupakkan suatu teknik penting untuk mengembangkan kosakata
para siswa.
METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan (R&D).
Penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall dalam Sugiono (2019:752)
yaitu proses/metode yang digunakan untuk menvalidasi dan mengembangkan
produk. Menvaliditas produk berarti, produk yang telah ada, dan penelti hanya
menguji efektivitas atau validitas produk tersebut. Menegmbangkan produk yakni
berupa memperbarui produk yang telah ada (sehingga lebih praktis, efektif, dan
efisien) atau menciptakan produk baru (yang sebelumnya belum pernah ada).
Menurut Sugiono (2029:754) metode penelitian dan pengembangan dapat
diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi dan
menguji validitas produk yang telah ada dihasilkan.
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PEMBAHASAN
Deskripsi Proses Pembelajaran Membaca Sastra
Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
Fakultas Keguran dan Ilmu Pendidikan Program Studi PBSI S-1 pada tanggal 25
November 2020, dalam penelitian ini melibatkan mahasiswa PBSI-S1 tahun
ajaran 2019-2020 yang berjumlah 100 orang, sebagian besar mahasiswa
melaksanakan kegiatan secara online, beberapa lainnya secara offline.
Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang
dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas, setelah
itu dosen memberikan proyek berupa membuat video pembacaan puisi dengan
teknik-teknik yang benar, dosen memberi tugas berupa video karena tugas
diberikan secara online, kemudian langkah selanjutnya mendesain perencanaan
proyek, perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif antara dosen dan mahasiswa
agar mahasiswa merasa bertanggung jawab atas proyek tersebut. Perencanaan
berisi tentang aturan penugasan, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam
menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek
yang mungkin, serta alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam penugasan.
Setelah itu dibuatlah penyusun jadwal, antara dosen dan mahasiswa mulai
berkolaboratif menentukan jadwal dalam kegiatan penugasan antara lain: (1)
membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, (2) membuat deadline
penyelesaian proyek, pada proyek video pembacaan puisi ini siswa diberi waktu 1
minggu untuk mengerjakan dan mengumpulkan proyek, (3) membawa mahasiswa
agar merencanakan cara yang baru, (4) membimbing mahasiswa ketika mereka
membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek,(5) membuat mahasiswa
menjelaskan tentang pemilihan suatu cara.
Langkah selanjutnya adalah memonitor mahasiswa dan kemajuan proyek,
dosen bertanggung jawab melakukan kegiatan monitoring terhadap mahasiswa
agar proyek dapat diselesesaikan dengan baik, monitoring dapat dilakukan dosen
dengan menanyakan apa saja kendala yang terjadi ketika pengerjaan proyek dan
kemudian dosen memberi solusinya. Lalu tahap menguji hasil, penilaian
dilakukan untuk membantu dosen dalam mengukur ketercapaian standar, berperan
dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik,memberi umpan
balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu
dosen dalam penyusunan strategi pembelajaran berikutnya. Dalam penilaian
proyek video pembacaan puisi yang dinilai merupakan ketepatan mahasiswa
dalam membaca puisi dari aspek ekspresi dan suara. Langkah yang terakhir adalah
mengevaluasi pengalaman, pada akhir proses pembelajaran, dosen dan mahasiswa
melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan.
Proses refleksi dilakukan baik secara individu atau kelompok. Pada tahap ini
mahasiswa diminta menceritakaan pengalamannya saat mengerjaka tugas
membuat video pembacaan puisi, kemudian dapat dijadikan bahan diskusi dalam
rangka perbaikan kinerja selama proses pembelajaran sehingga tercipta temuan
baru (new inquiry).
Kegiatan membaca puisi merupakan kegiatan yang diselenggarakan pada
mata kuliah membaca estetis, yang merupakan satu mata kuliah yang ada pada
semester tiga prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kompetensi dasar
membaca puisi adalah memahami dan menerapkan teknik membaca indah
berbagai teks sastra. Adapun indikator pencapaian pada penelitian ini mengambil
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salah satu jenis membaca indah yakni membaca puisi, mahasiswa mampu
membaca puisi dengan baik seangkan materi pokoknya adalah membaca puisi.
Dosen memilih materi ajar dan sumber ajar serta media pembelajaran.
Materi ajar yang disajikan sebagai bahan belajar dalam proses pembelajaran
membaca indah menggunakan modul/buku terampil membaca nyaring karangan
Prof. Sukirno khususnya pada bab 12 hal. 204-253 tentang belajar membaca
indah, link video pembacaan puisi para penyair khususnya WS. Rendra dan media
pembelajaran yang digunakan teks puisi dan video pembelajaran membaca puisi.
Model pembelajaran yang digunakan oleh dosen adalah model pembelajaran
proyek based learning. Scenario pembelajaran pada model pembelajaran teserbut
adalah sebagai berikut;
1. Penentuan pertanyaan mendasar
a. Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran apersepsi dan wacana yang
berupa kasus atau fenomena pembelajaran membaca puisi untuk
merangsang mahasiswa bertanya dan berargumentasi.
b. Dosen memfasilitasi peserta untuk mengamati video pembacaan puisi,
diskusi dan menggali informasi dari video pembacaan puisi berbagai sumber
dan media belajar lainya.
c. Dosen pembimbing mahasiswa dalam mengolah dan menganalisis serta
mnegasosisasi informasi menjadi bermakna dan mengkomunikasikan pada
orang lain.
2. Perencanaan projek (pembuatan video pembacaan puisi)
a. Dosen memfasilitasi mahasiswa untuk mengidentifikasi problematika
pembelajaran yang terkait dengan materi membaca puisi, cara membaca dan
mengajarkanya melalui penayangan video pembelajaran, gambar, wacana
atau obyek lain yang relevan.
b. Dosen memfasilitasi mahasiswa untuk memilih puisi yang akan dibacakan
dan dividiokan.
c. Dosen memfasilitasi mahassiwa dalam menggali informasi tentang puisi
yang dipilih dan dibacakan dan divideokan.
d. Dosen memfasilitasi mahasiswa untuk mengidentifikasi judul pengarang,
periode, jenis, dan isi puisi.
e. Dosen memfasilitasi mahasiswa menggali isi puisi.
f. Dosen memfasilitasi mahasiswa untuk membuat baris pembacaan,
penjedaan, tempo, dan dinamika puisi.
g. Dosen memfasilitasi mahasiswa menyiapkan pembacaan dengan lafal
pengucapan, artikulasi, intonasi, irama, komunikasi mata, mimic atau raut
muka (ekspresi wajah), gerak gerik anggota tubuh atau gesture,
penghayatan, sikap atau penampilan.
h. Dosen melakukan konfirmasi atau penguatan terhadap hasil kerja
mahasiswa
i. Dosen memfasilitasi pembelajaran kolaboratif melalui kerja kelompok dan
peserta mempresentasikan hasil kerja kelompok secara lisan.
j. Dosen memberikan tugas-tugas mandiri untuk membuat video pembacaan
puisi.
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3. Presentasi kelompok
a. Mahasiswa melaksanakan presentasi hasil pembekalan materi yang
bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan atau kompetensi membaca
puisi sebagai hasil mengikuti kuliah dan belajar mandiri.
b. Presentasi hasil pembekalan materi dapat menjadi ajang mahasiswa dalam
mempertanggungjawabkan
(akuntabilitas
pelaksanaan
mengikuti
pembekalan belajar)
c. Setiap kelompok diberikan waktu presentasi 20 menit. 10 menit untuk
memberikan pertanyaan atau balikan dari dosen atau teman sejawat.
d. Mahasiswa mempresentasikan secara ringkas rangkuman materi, materi
yang sulit dipelajari, materi penting atau esensial yang tidak ada dalam
sumber belajar dan materi yang kurang relevan dalam sumber belajar.
e. Dosen memberikan balikan atau komentar serta memberikan penilaian.
4. Menyusun jadwal penyusunan projek
Menyusun jadwal penugasan disepakati melalui diskusi dan hasil kesepakatan
dengan mahasiswa. Hal yang didiskusikan dan disepakati meliputi tahapan
persiapan, pelaksanaan, dan penyuntingan. Pelaksanaan penelitian dilakukan di
universitas muhammadiyah Purwokerto. Selama empat bulan pelaksanaan
penelitian telah dilakukan beberapa kegiatan. Berikut ini adalah rincian kegiatan
pelaksanaan penelitian:
1. Pelaksanaan Penelitian pada Rabu, 2 Desember 2020. Pengantar penelitian
membaca puisi yang dilakukan Oleh Sony/praktisi lain. Mahasiswa dalam
membaca puisi mengalami hambatan dalam mengatur perasaan malu kurang
percaya diri terhadap kemampunya. Hal tersebut bisa diatasi dengan cara
pelatihan yang intensif. Participan dalam pembacaan puisi menarik perhatian
dengan berbagai cara, Motivasi terhadap pembacaan puisi dan memberikan
acuan membaca puisi.
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sikap sikap pengajar, suara
jelas, posisi duduk, mahasiswa antusias dan memperhatikan. suasana kegiatan
belajar mengajar santai. Proses PBM pendidik menggambar metode,
melakukan pembagian tugas, penyajian bahan pembelajaran mahsiswa
mengikuti dengan antusias, Melakukan persiapan mental dengan latihan psikis
dan fisik dengan melatih ekpresi, paraphrase puisi apabila Puisi gelap
maknanya susah dipahami. Penggunaan media Mengikuti prinsip-prinsip
penggunaan media tepat menggunakan media lengkap, mengoperasionalkan
dengan proses pembelajaran efektif dan efisien.
2. Pelaksaan penelitian pada Rabu, 9 Maret 2020 Uraian Kegiatan:
Dimulai dengan Latihan Membaca Puisi Sikap pembacaan puisi tatapan mata
focus, Pembacaan judul dan pengarang memperhatikan jeda, teks minimal 30
cm di bawah bahu, mahasiswa berlatih dengan membacaan puisi (Sapardi
Djoko Damono).
3. Pelaksanaan penelitian pada Rabu, 16 Desember 2020
4. Dimulai dengan pelatihan membaca puisi 2 dengan memperhatikan tips
Latihan/pemanasan membaca puisi, lari-lari kecil, Gerakan putar badan dan
kepala ke kanan dan ke kiri. Latihan pernafasan dengan melakukan kegiatan
tarik nafas dan keluarkan sedikit-sedikit sampai habis, tarik nafas dan
keluarkan dengan vocal A,I,U,R,D, seperti orang batuk, menyediakan air
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minum setelah pendinginan. Mahasiswa memperhatikan prinsip membaca
puisi yang baik, percaya diri, ekspresif, olah vocal, penjedaan dalam membaca
puisi, penempatan ekspresi yang tepat, gestur, artikulasi. Berikut ini adalah
hasil kegiatan praktik membaca puisi:
Responden 001 dalam pembacaan puisi interpretasi lemah, ekspesi tidak
konsisten, 1 baris dibaca langsung, Ekspresi menangis, Gestur minim, Tangan
tidak bergerak. Responden 002 dalam pembacaan puisi suara tertahan, cadel
belum ekspresif, belum ada gestur, intonasi monoton, artikulasi kurang, banyak
salah baca, interpretasi lemah. Responden 003 Interpretasi lemah, suara monoton,
ekspresi datar seperti membaca berita belum ada teknik baca puisi, tremor.
Responden 004 interpretasi cukup baik, nada monoton terburu-buru, belum ada
gestur, ekspresi datar, vocal sudah mulai diolah. Responden 005 interpretasi kena,
ekspresi ada, vocal mulai diolah, mata masih menghadap ke atas, gestur perlu
diolah dan banyak salah baca.
5.

Monitoring / pemantauan kegiatan
Tahap monitoring dilakukan melalui perkembangan membuat video
pembacaan visi mahasiswa agar meminialisir kesalahan dalam membuat tugas
atau projek membaca sastra puisi dalam bentuk video. Selain memonitor
mahasiswa juga diharapkan bertanya jika ada kesulitan atau hambatan dalam
menyusun tugas. Peneliti memberikan arahan pada mahasiswa dalam berbagai hal
terkait dengan proses membaca sastra.
6.

Menguji hasil akhir
Setelah mahasiswa mengumpulkan tugas atau projek, peneliti menilai hasil
proyek atau tugas emmbaca puisi dalam bentuk video pembelajaran. Penilaian
membaca puisi sesuai dengan aspek yang telah ditentukan sebelumnya antara lain:
irama/intonasi, volume suara, mimic/ekspresi, kinestetik panto mimic/gerak.
7.

Evaluasi pengalaman
Pada tahap ini peneliti dan mahasiswa mengevaluasi hasil proyek dan
merefleksi kegiatan dan produk yang dihasilkan mahasiswa. Peneliti
menyimpulkan mahasiswa untuk diperbaiki dan meyimpulkan kelebihan untuk
diimplementasikan nanti dalam pembelajaran membaca indah.
Deskripsi Pembacaan Sastra (Puisi)
Pembacaan Sastra puisi dilakukan oleh 100 mahasiswa dan dalam membaca
sastra (puisi) dalam pelaksanaannya mahasiswa memiliki kelebihan dan
kekurangan. Di sini peneliti akan mendeskripsiskan beberapa pembacaan puisi
mahasiswa misalnya yang terjadi pada responden 0053. Responden 0053
membawakan puisi yang berjudul “Pada Suatu Hari Nanti” karya Sapardi Joko
damono. Secara keseluruhan puisi yang dibacakan oleh saudara 0053 sudah cukup
baik. Ia sudah mampu menyeimbangkan antara membaca teks dengan tidak.
Kemudian, sebelum membaca puisi diawali dengan gerakan hormat dengan
membungkukkan badan yang mana hal itu membuat suasana menjadi khidmat.
Ekspresi yang ia tampilkan pun sudah sesuai. Namun, menurut saya tempo yang
ia gunakan kurang tepat lantaran pembacaannya terdengar cukup lambat.
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Responden 0055 membacakan puisi berjudul “Di bawah Selimut
Kedamaian Palsu” karya Wiji Thukul. Responden 0055 mengawali pembacaan
puisinya dengan gerakan salam hormat. Secara keseluruhan, penampilan dalam
pembacaan puisinya terbilang cukup baik. Ia tak terpaku pada teks. Ekpresi yang
dia tunjukkan juga selaras dengan gerak tanggannya yang mana hal itu
menciptakan keharmonian yang padu. Suaranya lantang dan jelas sehingga
menciptakan pelafalan yang terdengar gamblang. Intonasinya juga sudah tepat.
Responden 0056 membacakan puisi berjudul “Sebuah Jaket Berlumur
Darah” karya Taufik Ismail. Responden 0056 membaca puisi dengan mimik dan
ekspresi yang sudah cukup lumayan baik, di awali dengan Gerak dan background
yang memperindah dalam pembuatan video pembacaan puisi. Sura lantang dan
intonasi serta pengucapaan puisi juga selaras.
Sama dengan responden 0056, Responden 0062 juga melakukan hal serupa
di awal pembacaan puisinya yaitu melakukan gerakan hormat dengan
membungkukkan badan yang mana hal tersebut menambah apik pembacaan
puisinya. Responden 0062 membacakan pusisi berjudul “Diponegoro” karya
Khairil Anwar Ada pun pelafalannya cukup jelas dan lugas. Ia juga melakukan
gerakan-gerakan tangan yang sesekali mencerminkan isi dari puisi. Mimik wajah
yang ia tampilkan tepat atas dasar penghayatan.
Pembacaan puisi yang dilakukan oleh Responden 0065 menurut saya penuh
dengan penghayatan, saya sebagai penikmat juga turut bisa merasakan
penghayatan tersebut lantaran selaras dengan isi puisi yang mengusung tema
perjuangan dari pahlawan. Gerak-gerak anggota badannya pun tak berlebihan dan
cukup sesuai dengan puisi yang ia bawakan. Hanya terkadang ada beberapa
intonasi yang kurang tepat, misalnya pada kata tertentu seperti kata “merdeka”
yang menurut saya dalam pengucapannya perlu penenakan lebih atau intonasi
yang lebih tinggi lagi. Responden 0065 membawakan pusisi berjudul “Karawang
Bekasi” karya Chairil Anwar.
Responden 0072 membawakan pusisi yang berjudul “Diponegoro”
Pembacaan puisi yang dilakukan oleh Responden 0072 sudah cukup baik lantaran
tak hanya terpaku pada teks saja. Tempo dan intonasinya selaras dengan puisi.
Suaranya tegas dan lantang. Namun, gerak anggota tubuhnya, seperti tangan, tidak
terlihat lantaran pengambilan gambar atau video yang mungkin kurang pas.
Responden 0074 mengawali pembacaan puisinya dengan melakukan
gerakan hormat yaitu membungkukkan setengah badannya. Hal tersebut tentu
menjadi poin tersendiri dalam sebuah pembacaan puisi. Teks ia pegang di
tangannya bahkan hanya dilihatnya sesekali saja. Ekspresi yang dia tampilkan
sangat mampu membuat penonton terenyuh, sejalan pula dengan penghayatannya.
Intonasi yang dia gunakan juga tepat, ia tahu kapan harus membacanya dengan
pelan, dengan tegas, dengan nada tinggi yang mampu menggetarkan penontonnya.
Responden 0074 membacakan puisi yang berjudul “Kita Berjuang” karya Umar
Ismail.
Responden 0081 membawakan puisi yang berjudul “Peringatan” karya
Wiji Thukul mampu membacakan puisi dengan baik. Anggota tubuhnya seperti
tangan ia ayunkan atau gerakkan dengan tepat. Ekspresinya juga sudah sesuai.
Penghayatan juga selaras dengan ekspresinya yang tepat. Fokus matanya juga
sudah seimbang tak melulu pada teks puisi semata. Hanya saja intonasinya
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menurut saya masih bisa lebih baik lagi, lantaran belum memunculkan suara
lantang nan tegas yang menurut saya hal itu mampu menggambarkan isi puisi.
Responden 0082 ini membawakan puisi chairil Gibran namun kali ini judul
puisi yang dibacakan adalah \”Cinta Yang Agung”. Responden 0082 dalam
pembacaan puisisnya cukup baik. Teks yang ia pegang tak melulu dibaca.
Sesekali ia melakukan kontak mata dengan penonton juga. Namun, menurut saya
mimik dan eskpresi wajahnya di beberapa bagian masih datar, sehingga belum
mamapu menggambarkan perasaan maupun isi dari puisi tersebut melalui mimik
wajah.
Responden 0086 ini membawakan puisi karya Taufik Ismail dengan judul
puisi yang”Refleksi Seorang Pejuan Tua”. Responden 0086 melakukan
pembacaan puisi dengan baik. Ia tak melulu melihat teks. Pembacaan puisinya
juga tak kaku lantaran mimic wajah selaras dengan gerak-gerak anggota badannya
seperti tangan. Intonasi yang ia lafalkan juga cukup baik. Namun, penghayatannya
menurut saya bisa lebih lagi dari yang ia tampilkan.
Responden 0088 juga membawakan puisi karya dari Chairil Anwar namun
puisi yang dibacakan berjudul “Sajak Putih” Menurut saya pembacaan puisi dari
Saudari 0088 cukup tepat. Ia tak hanya fokus pada teks puisinya saja. Namun, ia
mampu menyeimbangkan antara kontak mata dengan membaca teks. Ekspresinya
juga sudah cukup baik lantaran mampu menampilkan kesan anggun ketika saya
menontonnya. Intonasi yang dibacakannya juga sudah cukup tepat. Namun, gerak
anggota badannya yang dirasa masing kurang. Pasalnya kedua tangannya kerap
memegang ponsel yang berisikan teks puisi, padahal menurut saya satu tangannya
dapat dimanfaatkan untuk melakukan gerakan-gerakan kecil agar menambah apik
pembacaan puisinya.
Responden 0090 mengawali pembacaan puisinya dengan gerakan salam
hormat. Pembacaan puisinya cukup luwes, karena saya rasa ia cukup menguasai
lantaran tak hanya bergantung pada teks puisi saja. Ekspresinya cukup baik dan
tepat. Namun, di sisi lain intonasinya menurut saya bisa lebih baik lagi dari ini.
Pasalnya ini adalah puisi yang bertema tentang perjuangan dan cinta tanah air
yang mana bisa lebih bersemangat dan tegas lagi dalam membacakannya.
Responden 0090 Membacakan puisi yang berjudul “Kita Adalah Pemilik Sah
Republik Ini” karya Taufik Ismail.
Responden 0091 membawakan puisis yang berjudul “Ibu” karya Chairil
Anwar. Responden 0091 saya rasa sudah baik dalam membacakan puisinya. Ia
tak terpaku pada teks saja. Intonasinya juga sudah tepat. Namun, ekspresinya
menurut saya belum mampu menggambarkan puisi tersebut. Selain itu, kedua
tangannya juga hanya terpaku untuk memegang kertas yang berisi teks puisi, yang
mana sejatinya bisa dilakukan geraka-gerakan kecil untuk menambah
penghayatan dan keelokan dari pada pembacaan puisi tersebut.
Pembacaan puisi oleh Responden 0095 sudah baik. Ia bisa menyelaraskan
anatara kontak mata dengan membaca teks. Intonasi yang dia lafalkan juga tegas
mendayu-dayu sehingga mampu menggambarkan isi puisi dengan tepat yaitu
mengenai perjuangan. Ia juga mampu menampilkan ekspresi dengan benar.
Penghayatan yang ia bangun juga mampu terasa oleh saya menontonya.
Responden membawakan puisi yang berjudul “Museum Perjuangan” karya
Kuntowijoyo.

36

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PIBSI KE-43
ISBN 978-623-7312-83-3

Responden 0097 mampu membacakan puisi dengan baik. Teks puisi yang ia
pegang juga mampu dimanfaatkan olehnya layaknya sebagai pelengkap bukan
fokus utama. Gerak anggota badannya juga sudah sesuai dengan porsinya.
Namun, ekspresi dan penghayatannya yang masih kurang menurut pandangan
saya. Responden membawakan puisi yang berjudul “Di Depan Patung Budha”
karya Emha Ainun Najib.
Responden 0106 membacakan puisi dengan cukup baik. Ia mengawalinya
dengan gerakan salam hormat dengan membungkukkan setengah badannya. Teks
puisi yang ia pegang bisa dibilang hanya pelengkap saja lantaran ia tak melulu
membacanya namun bisa menyeimbangkannya dengan melakukan kontak mata
pada penonton. Ia melakukan gerak anggota tubuh dengan seimbang, misalnya
seperti tangan yang digerakkan sesuai dengan kata demi kata dari puisi yang
dibacakan. Ia juga mampu menampilkan mimik wajah yang tepat sehingga saya
sebagai penonton mampu tersentuh. Penghayatannya juga muncul dengan baik
lantaran dibuktikan dengan eskpresi yang tepat. Intonasinya juga tepat lantaran
setiap irama dari pelafalannya menimbulkan kesan kesedihan, hal itu selaras
dengan puisi tersebut yang membahas mengenai hal tersebut. Puisi yang
dibawakan berjudul “Pada Suatu Hari Nanti” karya Sapardi Djoko Damono.
Berikut ini adalah video dokumentasi beberapa mahasiswa yang
membacakan puisi.

Gambar 1. Penampilan Mahasiswa Baca Puisi

Penampilan pembacaan puisi tersebut dapat dilihat dalam link berikut ini
https://drive.google.com/folderview?id=1zjj3OVXWcbeEb5wXVEaU3Jzb4RJrM
6FW. Rata-rata perolehan nilai mahasiswa dalam membacakan puisi adalah 83 hal
tersebut membuktikan bahwa keberhasilan pembelajaran telah tercapai. Dalam
pembelajaran rata-rata nilai mahasiswa menunjukan hasil yang baik. Model
pembelajaran Project Based Learning (PBL) merupakan salah satu model
pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dan saling membantu dalam
membuat proyek yang sedang dibahas yaitu dengan cara diskusi dan
bekerjasama.
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Berikut ini adalah tabel penilaian pembacaan puisi:

No Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0053
0062
0055
0056
0057
0065
0066
0068
0071
0072
0074
0076
0079
0081
0082
0086
0088
0090
0091
0095
0097
0103
0106
0043
0004

Irama/
Notasi
1
3
1
4
3
2
1
2
2
2
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3

Tabel 4.1 Penilaian Pembacaan Puisi
Aspek Penilaian
Volume
Mimik Kinesika /
suara
Pantomimik
3
2
2
3
2
2
1
2
2
4
4
3
3
2
3
3
2
3
1
2
2
3
2
2
2
4
2
2
2
2
3
4
2
1
2
2
1
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
3
2
3
2
3
3

Sekor
Nilai
8
10
6
15
11
10
6
9
10
8
12
6
6
10
10
10
11
10
10
7
6
5
7
11
11

Data yang diambil di atas hanya sebagian dari data keseluruhan yaitu 100
mahasiswa. rata-rata mahasiswa mendapatkan skor 8.83 dengan minimal skor
mahasiswa adalah 5 dan skor maksimal adalah 15. Rata-rata nilai adalah 71 nilai
minimal diperoleh responden 0103 dengan nilai 40 dan nilai maksimal diperoleh
responden 0056 dan 0074 dengan nilai 100. Responden 0103 mengalami kendala
dalam irama/ intonasi tidak sesuai dengan isi puiai, volume suaranya juga kurang
baik, sesuai ruang dan penonton. Kinesika tidak sesuai dengan isi puisi dan mimik
yang cukup sesuai dengan puisi. Berikut ini adalah diagram rata-rata tiap aspek
penilaian mahasiswa:
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Gambar 2. Rata-rata Tiap Aspek Penilaian
Berdasarkan perhitungan diagram di atas menunjukkan bahwa rata-rata
mahasiswa dalam membacakan puisi mampu menguasai mimik dengan baik
sesuai dengan isi puisi yang dibawakan. Sedangkan hambatan yang dialami
mahasiswa rata-rata mengalami kesulitan dalam hal kesesuaian irama/notasi
dalam membawakan puisi.
Hambatan atau Kesulitan yang dialami Mahasiswa dalam Membuat Video
Pembacaan Puisi
Beberapa hambatan atau kesulitan serta antisipasi atau persiapan pembuatan
video pembacaan puisi mahasiswa antara lain sebagai berikut:
1. Tidak menguasai isi puisi yang dibaca
2. Kesulitan dalam hal kesesuaian irama/intonasi,
3. Suasana dalam membawakan puisi.
4. Vokal dan ekspresi
5. Lafal, pengucapan kurang keras
6. penghayatan dan penjiwaan
7. Pengaturan nafas dan suara
8. Gangguan suara dari luar, bising suara kendaraan, cuaca hujan
9. Pencahayaan
10. Perekaman dan Pengunggahan yang berulang
Selain hambatan, ada beberapa upaya yang dilakukan mahasiswa untuk
mengatasi hambatan tersebut dengan Persiapan membuat video pembacaan puisi
dengan langkah sebagai berikut:
1. Memilih puisi yang akan dibaca
2. Membaca dan menghafalkan teks
3. Memahami dan menghayati teks
4. Memberi tanda matra atau garis miring satu(/) untuk berhenti sejenak dengan
intonasi menaik
5. Memberi tanda matra atau garis miring (//) untuk berhenti lama dan intonasi
menurun
6. Memberi tanda enjambemen (-) untuk lompatan membaca dari akhir baris ke
awal baris berikutnya
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7. Memberi tanda (!) pada kata atau suku kata yang mendapat penekanan
8. Memberi tanda kurung ((...)) sebagai penempatan atau penambahan kata-kata
sisipan dalam larik-larik yang padat (memparafrasakan)
9. Memberi tanda petik(“...”) pada ungkapan yang terdapat dalam teks, baik
dalam bentuk puisi atau prosa.
10. Menggarisbawahi gaya bahasa yang digunakan penulis
11. Memahami teks yang akan dibaca dengan cara menangkap kesan yang
ditimbulkan oleh cara-cara penulis membayangkan atau menceritakan sesuatu
dengan merasakan, membayangkan, atau menghubungkan kata-kata penulis
atau penyair dengan pengalaman pembaca(imajinasi)
12. Menghayati kata yang akan dibaca, pembaca berusaha menghanyutkan diri
dalam arus pikiran dan perasaan penulis melalui yang diungkapkan dalam
tulisan.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan pada penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca sastra (puisi) dengan
menggunakan metode tugas/ project best learning berbantuan media pembacaan
puisi penyair W.S Rendra berjalan dengan baik dan mahasiswa memperoleh nilai
yang baik dengan rata-rata skor 8.83 dan rata-rata nilai 71. Sedangkan hambatan
pembelajaran membaca sastra (puisi) dengan menggunakan metode tugas/ project
best learning berbantuan media pembacaan puisi penyair W.S Rendra rata-rata
mahasiswa mengalami hambatan dalam penghayatan mimik yang kurang sesuai
dengan puisi yang di bawakan..
.................
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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karya sastra sebagai cermin dari kenyataan.
Cerpen dalam antalogi senyum karyamin karya Ahmad Tohari. cerpen yang
dipilih merupakan cerpen yang mengandung nilai moral. Siswa diharapkan
mampu memahami, dan memanfaatkan karya sastra khususnya cerpen untuk
meningkatkan nilai moral, dan memperluas wawasan kehidupan. Tujuan dari
penelitian ini untuk mendeskripsikan nilai moral yang terkandung dalam antalogi
cerpen senyum karyamin karya Ahmad Tohari. Metode yang digunakan penelitian
ini deskripsi kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode baca dan teknik
percatatan dengan data berupa kata, kalimat, dan paragraf yang mengandung nilai
moral pada antalogi cerpen senyum karyamin karya Ahmad Tohari. Hasil
penelitian ini menjelaskan nilai moral yang terkandung dalam cerpen.
Kata Kunci: Antalogi Cerpen Senyum Karyamin, Nilai Moral, Siswa
Abstract
This research is motivated by literary works as a mirror of reality. Short story in
the anthologhy of smiles karyamin by Ahmad Tohari. The selected short stories
are short stories that contain moral values. Students are expected to be able to
understand, and utilize literary works, especially short stories to increase moral
values, and broaden life’s horizons. The purpose of this study is to describe the
moral values contained in the anthology of Ahmad Tohari’s short stories smiles
karyamin. The method and note taking technique with data in the form of word,
sentences, and paragraphs containing moral values in the anthology of Ahmad
Tohari’s short stories smile karyamin. The results of this study explain the moral
values contained in the short story.
Keyword: Anthology of Karyamin’s Short Stories, Moral Values, Students
PENDAHULUAN
Karya sastra merupakan sesuatu yang dihasilkan atau diciptakan oleh manusia
dengan menggunakan bahasa untuk menghasilkan nilai estetika. Dalam hal ini,
pengarang menciptakan karya sastra tidak semata-mata mengukir nilai estetika
melainkan untuk menghasilkan suatu pesan atau nilai-nilai kebaikan yang ingin
disampaikan oleh pengarang. Dengan demikian, sebuah karya sastra merupakan
sesuatu yang dihasilkan oleh manusia berupa fiksi atau karya non fiksi dengan
menggunakan bahasa sebagai media penyampaian baik secara tertulis atau pun
tidak tertulis yang bersifat imajinasi, bernilai estetis dan logis yang mengandung
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pesan-pesan dan nilai moral. Pada proses kegiatan pembelajaan pendidik
diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang menarik sehingga siswa
merasa senang terhadap pelajaran sastra. Hal tersebut diungkap oleh Sarumpaet
(2007: 37) bahwa semua karya sastra itu dipilih untuk tujuan meberdayakan
siswa, memiliki kompetensi membaca dan bersastra dan dengannya memberikan
bekal hidup mandiri. Pendidik dapat mempersiapkan materi pembelajaran yang
tepat bagi siswa dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip sastra yaitu menghibur
dan menantang. Pendidik dapat memilih berbagai karya sastra yang telah
dibacanya sehingga pendidik dapat menentukan sebuah karya sastra yang tepat
bagi siswa.
Cerpen merupakan salah satu dari jenis karya sastra yang dapat dijadikan
sarana untuk proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Namun, tidak semua
cerpen dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang berkualitas. Dalam hal ini,
pendidik harus pintar memilih bahan ajar yang tepat sesuai dengan perkembangan
usia, mental, dan latar budaya siswa. Cerpen merupakan karangan pendek yang
berbentuk prosa, sebuah cerpen mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang
penuh dengan permasalahan, peristiwa, dan pengalaman. Cerpen merupakan salah
satu sumber bacaan yang banyak disenangi, karena cerpen cenderung lebih
pendek dan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, cerpen merupakan salah
satu karya sastra yang cukup luas perkembangannya di masyarakat.
Antalogi cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari terdiri atas tiga
belas cerita pendek, antara lain: (1) Senyum Karyamin, (2) Jasa-jasa Buat
Sanwirya, (3) Si Minem Beranak Bayi, (4) Surabanglus, (5) Tinggal Matanya
Berkedip-kedip, (6) Ah Jakarta, (7) Blokeng, (8) Syukuran Sutabawor, (9) Rumah
yang Terang, (10) Kenthus, (11) Orang-orang Seberang Kali, (12) Wangon
Jatilawang, (13) Pengemis dan Shalawat Badar.
Peneliti menentukan cerpen Senyum Karyamin sebagai bahan kajian dengan
alasan antologi cerpen ini berisi 13 judul antara tahun 1976-1986. Ceritanya
didominasi oleh kehidupan orang-orang dusun yang masih lugu dan sederhana
bahkan kolot, di dalamnya memperlihatkan latar alam pedesaan yang jernih,
natural, dan apa adanya. Semua terwakili oleh kisah tentang kuli batu yang penuh
penderitaan pada judul “Senyum Karyamin”, (halaman 1), dan seorang penderes
yang meninggal sebelum rencana pendanaan oleh tetangganya diwujudkan pada
judul “Jasa-Jasa Buat Sanwirya”. (halaman 17). Cerpen-cerpen Ahmad Tohari
selalu mengandung makna bagi pembacanya, baik tersirat maupun tersurat.
Seperti cerpen yang berjudul “Senyum Karyamin”, makna yang dapat diambil
adalah mengapa melihat yang jauh di sana jika disekeliling masih ada yang yang
lebih membutuhkan.
Setiap karya sastra senantiasa menawarkan nilai moral yang berhubungan
dengan sifat-sifat luhur kemanusiaan, memperjuangkan hak dan martabat
manusia. Melalui cerita, sikap, dan tingah laku tokoh-tokoh, pembaca diharapkan
dapat mengambil hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan pada cerpen
Senyum Karyamin. Moral dalam karya sastra dapat dipandang sebagai amanat.
Cerpen yang mengandung nilai-nilai moral adalah cerpen yang ceritanya
menyangkut aspek-aspek kehidupan sosial, mengandung ajaran tentang tingkah
lkau yang baik, itu akan mudah diterima di masyarakat, karena cerpen memberi
ruang pikir bagi masyarakat untuk menerima atau menolak pesan yang
disampaikan.
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Menurut Bertens (2002:7) menjelaskan arti kata moralitas adalah sifat moral
atau keseluruhan atas nilai yang berkenaan dengan baik buruk. Moralitas juga
berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar
dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku
yang buruk. Dengan demikian manusia dapat dikatakan tidak bermoral bila
berperilaku tidak sesuai dengan moralitas yang berlaku.
Nilai moral merupakan pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada
pendengar dan penonton baik moral yang baik maupun buruk yang menjadi
cerminan kehidupan bagi penikmatnya. Sedangkan menurut Nurgiantoro,
(1995:320) bahwa moral dalam cerita biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran
yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat
diambil (dan ditafsirkan) lewatcerita yang bersangkutan oleh pembaca. Nilai-nilai
moral merupakan salah satu perwujudan dari kehidupan manusia tersebut dan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan penulis dalam karya sastra cerpen Senyum
Karyamin karaya Ahmad Tohari. Nilai-nilai dasar tersebut meliputi kehidupan
sehari-hari di lingkungan masyarakat.
Menurut Wicaksono (2017:340) Nilai moral yang diberikan oleh pengarang
tidak selalu diperhatikan secara langsung kepada pembaca, pembaca berusaha
mencari sendiri nilai-nilai moral yang terdapat karya sastra tersebut. Langkah
yang tepat untuk menemukan adanya nilai moral dalam sebuah karya sastra lewat
penafsiran dengan memperhatikan bagaimanakah hubungan tokoh dengan diri
sendiri, lingkungan, manusia lainn, dan hubungan dengan Tuhan.
Nilai moral merupakan sesuatu yang tinggi nilainya yang berupa ukuran
untuk mengatur tingakh laku dan perbuatan manusia yang dianggap baik dan
buruk dalam masyarakat. Ia dapat mencakup seluruh persoalan hidup dan
kehidupan, seluruh persoalan yang menyangkut harkat dan martabat manusia.
Menurut Nurgiyantoro, (2009:323). Menurut Wicaksono 2017:337)
mengemukakan bahwa seseorang belum dikatakan bermoral apabila dia melihat
atau melakukan kejahatan dan tidak berusaha memberantasnnya dan hanya
dengan alasam amal perbuatan, kejahatan itu tidak mengena iatau merugikan
dirinya. Sebagai pengemban nilai-nilai moral setiap orang harus merasa terpanggil
untuk mengadakan reaksi kapan dan dimana sajaa melihat perbuatan yang
menginjak nilai-nilai moral.
Berdasarkan permasalahan di atas tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan nilai moral yang terkandung dalam cerpen antalogi senyum
karyamin karya Ahmad Tohari.
METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Menurut Moleong (2012:11) bahwa deskripsi adalah data yang
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu
disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Menurut Siswantoro
(2020:70-71) data merupakan sumber informasi yang akan diseleksi sebagai
bahan analisis, oleh sebab itu kualitas data dan ketepatan data tergantung pada
ketajaman menyeleksi yang dipandu oleh pengguasaan konsep atau teori. Data
dibagi menjadi dua, (1) data primer dan (2) data sekunder. Data primer adalah
data utama yang diseleksi atau diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan
data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau lewat
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perantara, tetapi tetap bersandar kepada kategori atau parameter yang menjadi
rujukan. Data dalam penelitian ini menggunakan penggalan kata atau kutipan teks
pada cerpen Senyum Karyamin. Sumber data pada penelitian kualitatif dapat
berasal dari cerpen Senyum Karyamin.
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pustaka dan
metode simak catat. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik
analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan sebuah model pembacaan
heuristik hermeneutik. Pembacaan heuristik adalah pembacaan dalam taraf
mimesis. Pembacaan itu didasarkan pada sistem dan konvensi bahasa. Mengingat
bahasa memiliki arti referensiaal, maka untuk menanagkap arti, pembaca harus
memiliki kompetensi linguistik. Pembacaan heuristik merupakan interpretasi
tahap pertam, yang bergerak dari awal ke akhir teks sastra, dari atas ke bawah
mengikuti serangkaian sintagmatik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan nilai moral cerpen
Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari serta metode yang digunakan, hasil
penelitian ini meliputi.
Nilai Moral dalam cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari
Dalam cerpen senyum karyamin karya Ahmad Tohari ditemukan lima nilai
moral yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras. Berikut nilai moral yang
terdapat pada cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari.
1. Religius
Religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran
agama yang dianutnya. Hal itu tampak dalam kutipan berikut.
“Si pengemis yang merasa sedikit lega, bergerak memperbaiki posisinya di
dekat pintu belakang. Mulutnya kembali bergumam: “shalatullah, shalamullah,
a’la thaha rasulillah…” (SK:65).
Karakter religius dapat terlihat dari kutipan di atas. Si pengemis sangat religius
dalam keadaan apapun. Ketaatan itu ditunjukan dengan cara melantunkan
shalawat badar.
2. Jujur
Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya
sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, dan tindakan. Sikap jujur
tampak dalam kutipan berikut.
“Bagaimana si Minem?” ujar mertua perempuan memburu. “Minem sakit?”,
“Tidak Mak, Minem, anu… melahirkan. Minem sudah melahirkan.” (SK: 15)
Karakter jujur dapat terlihat dari kutipan di atas. ia berani berterus terang pada
Bapak dan Ibu mertuanya.
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3. Toleransi
Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,
suku, etnis, pendapat, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Hal
itu tampak dalam kutipan berikut.
“Jadi, aku mengalah pada keteguhan sikap ayah. Rela setiap kali beli baterai
dan nyetrum aki, dan rela menerima celoteh orang sekampung tiada hentinya.”
(SK: 45)
Karakter toleransi dapat terlihat dari kutipan di atas. Kutipan di atas
menjelaskan tokoh Aku menceritakan pada orang-orang tentang alasan kenapa
Haji Bahir tidak mau memasang listrik di rumahnya.
4. Disiplin
Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada
berbagai ketentuan dan peraturan. Sikap disiplin tampak dalam kutipan berikut.
“Ini mayat karibku, “kataku pada kedua orang polisi yang sedang mencatat
catat.
“Baiklah, kami sudah selesai dengan urusan kami. Sekarang bagaimana
saudara? “tanya polisi. (SK: 31)
Dalam kutipan di atas, polisi digambarkan memiliki karakter disiplin, taat
peraturan, dan menjalankan hukum. Kutipan di atas menunjukkan polisi sedang
mendata dan mengidentifikasi mayat perampok yang mati.
5. Kerja keras
Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya bersungguhsungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta
menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal itu tampak dalam kutipan
berikut.
“Meskipun demikian, pagi ini Karyamin sudah dua kali tergelincir. Tubuhnya
rubuh, lalu menggelinding ke bawah, berkejaran dengan batu-batu yang
tumpah dari keranjangnya. Dan setiap kali jatuh, Karyamin menjadi bahan
tertawaan kawan-kawannya.” (SK: 1)
Dari kutipan di atas, dapat kita lihat bahwa Karyamin adalah pribadi yang
pantang menyerah dan pekerja keras untuk mengangkat batu ke atas. Walaupun ia
sudah jatuh dua kali pada pagi itu.
SIMPULAN
Hasil analisis dalam cerpen Senyum Karyamin terdapat beberapa nilai
moral. Nilai moral yang terkandung dalam cerpen Senyum Karyamin terdiri dari
moral religius, jujur, toleransi, disiplin, dan kerja keras. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis nilai moral pada cerpen
Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari.
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Abstrak
Perkembangan filologi yang pertama-tama bertujuan untuk mendapatkan teks
yang asli. Filologi yang bertujuan mendapatkan teks yang asli ini sering disebut
sebagai filologi tradisional. Seiring dengan perkembangan waktu maka
ditemukanlah berbagai kendala dalam kerja filologi tradisional tersebut. Di antara
kendala yang ditemukan ialah ketika tidak ditemukannya teks yang asli atau
arketipe. Melainkan teks bersumber dari bahan lisan yang berkembang terus
sepanjang sejarah teks. Para ahli kemudian berpaling kepada suatu teori resepsi
bahwa dalam perkembangannya teks-teks selalu mendapatkan tanggapan
pembaca. Sehubungan dengan hal tersebut maka filologi mendapat pengaruh teori
estetika resepsi yang dalam kajiannya tidak mencari lagi teks yang asli, melainkan
berusaha memahami bagaimana suatu teks mendapat tanggapan pembaca dari
masa ke masa. Inilah yang disebut filologi tradisional yang mengangkat modern.
Makalah ini berusaha membahas mengenai penerapan filologi modern di
Indonesia.
Kata Kunci: Filologi Modern, Teori Estetika Resepsi, Filologi di Indonesia
Abstract
In first philology developmentc is to find the original text. The philology that is
goal is to find original text can be mentioned as traditional philology. In the
development time the traditional philology finds many problems in its work. One
of the problems that there is not any original text or archetype yet.The original
text was from oral traditional that develop along the time. The philology expert
than look at to the reception theory which according to the theory the texts are
always find reader reception. So, the philology has beinfluenced by the estethic
reception theory that do not to find the original text, but to understand how a text
find a reader reception along the time. It is the modern philology. This paper tryto
explore about the use of modern philolohy in Indonesia.
Keywords: Modern Philology, Reception Estethic Theory, Philology in Indonesia
PENDAHULUAN
Untuk teks-teks barat, pada tataran tertentu metode stemma berhasil
diterapkan dengan gilang-gemilang sehingga muncul sebagai metode ilmiah
dalam penggarapan naskah. Namun, metode ini tidak selamanya dapat diterapkan
pada setiap naskah karena kondisi tradisi naskah yang tidak sesuai dengan prinsip-
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prinsip yang harus diikuti dalam penerapan metode stemma. Beberapa hal yang
tidak memungkinkan penerapan metode stemma adalah sebagai berikut.
a. Prinsip adanya naskah asli (arketip/ otograf).
Prinsip ini tidak selamanya dapat diterapkan. Karena ternyata asal-usul teks
tidak selalu tunggal. Teks dapat bersumber dari 3 hal, yakni
(1) ingatan pengarang,
(2) pokok-pokok pikiran yang dapat dikembangkan,
(3) sumber yang sudah mantap tidak memungkinkan perubahan
(Baried, 1985:57-58).
b. Prinsip adanya penurunan vertikal
Prinsip ini mengandaikan bahwa teks diturunkan vertikal secara berurutan.
Dalam kenyataan, banyak penyalin teks menggunakan beberapa sumber
naskah, bukan hanya satu (kontaminasi horisontal).
c. Kesalahan bersama
Prinsip menentukan adanya kesalahan tidak dapat ditegaskan dengan pasti
karena tidak ada dasar untuk menentukan varian tertentu salah sedang yang
lain yang benar. Kemungkinan varian yang tunggal ternyata justru yang asli.
d. Suntingan dengan metode stemma justru melahirkan "teks baru"
berdasarkan teks-teks yang ada.
e. Variasi naskah boleh jadi disengaja oleh penyalin karena adanya
perubahan konvensi di masyarakat pemiliknya (lihat Teeuw, 1988:268-270).
Demikian beberapa kelemahan metode stemma. Di samping kelemahan
metode stema tersebut, di dunia ilmu sastra juga terjadi pergeseran minat dari
pandangan ekspresif ke pandangan pragmatik. Pergeseran minat tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut.
Teori filologi yang paling awal menekankan pada aspek ekspresif, yakni
pentingnya memahami maksud pengarang yang sebenarnya. Aspek pembaca tidak
diberi ruang yang cukup. Dalam perkembangan, aspek pembaca tersebut
mendapat perhatian karena ternyata perubahan yang dilakukan oleh penyalin
merupakan cerminan adanya perubahan sistem nilai yang ada di dalam
masyarakat sehingga menjadikan teks yang dibacanya disesuaikan dengan sistem
nilai baru. Perubahan sengaja ini mendapat perhatian daripada perubahan teknis
(akibat salah tulis).
Penyalin naskah pada hakikatnya juga seorang pembaca yang sekaligus
menanggapi teks yang disalinnya yang akan tercermin dalam hasil salinan.
Salinan tersebut mengandung hal-hal baru yang merupakan kreasi penyalin
sekaligus mencerminkan dinamika sosial budayay ang terjadi di masyarakatnya.
Karena itu, penyalin yang demikian sering disebut co-author (pengarang kedua),
karena di samping menyalin ia juga menambahkan karangan pada karangan yang
disalinnya.
Ilustrasi tentang hal ini dapat dilihat di dalam tiga teks sastra Jawa berjudul
Serat Tantu Panggelaran, Serat Manikmaya, dan Serat Paramayoga.. Serat
Tantu Panggelaran menceritakan keadaan tanah Jawa dengan sentral Batara Guru
sebagai penguasa para dewa dan yang menciptakan manusia Jawa dan
menciptakan gunung-gunung, tanpa kehadiran Semar.
Teks Tantu Panggeralan memiliki versi baru berupa Serat Manikmaya.
Poerbatjaraka menyatakan teks ini sebagai saduran kacau dari Tantu Panggelaran
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(Poerbatjaraka, 1952:120). Namun, dipandang dari sudut pandang filologi
modern, hal ini adalah sebagai wujud nyata adanya pergeseran dalam mitologi
dewa-dewa Resepsi tersebut termasuk ke dalam bentuk resepsi kreatif dan dapat
dianggap sebagai pelanjut dari tradisi dewa-dewa dalam Tantu Panggelaran. Teks
Manikmaya dikarang oleh Kartamusadah. Dalam Serat Manikmaya diceritakan
bahwa Batara Guru bukanlah penguasa tunggal lagi atas dunia. Batara Guru
muncul di dunia bersama dengan Semar dan sejajar dengan asal-usul dunia. Hal
ini berarti bahwa unsur Semar dan kehadiran dunia yang tidak diciptakan Batara
Guru menunjukkan adanya pergeseran resepsi dalam mitologi Jawa.
Diceritakan dalam serat tersebut diceritakan hal-hal yang tidak ada dalam
Serat Tantu Panggelaran. Diceritakan bahwa ketika dunia belum ada, Hyang
Wisesa melakukan samadi lalu timbullah tiga macam dzat. Ketika tiga macam
dzat tersebut kemudian ditangkap lalu menjelma menjadi tiga hal, yaitu: (1) bumi
dan langit, (2) teja dan cahaya, dan (3) Manik dan Maya. Manik kemudian
menjadi Batara Guru yang menguasai dunia dan Maya menjadi Semar sebagai
penghuni bumi (Poerbatjaraka, 1952:120).
Teks Serat Manikmaya kemudian mendapat tanggapan dari teks Serat
Paramayoga karya Ranggawarsita. Dalam teks ini diceritakan bahwa munculnya
Semar dan Batara Guru setelah Nabi Adam. Jadi, Nabi Adam melalui Nabi Sis,
Sayid Anwar, dan dewa-dewa menurunkan Semar dan Batara Guru. Jadi, Semar
dan Batara Guru adalah keturunan Nabi Adam. Unsur ini menunjukkan adanya
pengaruh Islam yang lebih kuat dan mendudukkan dewa-dewa sebagai keturunan
Nabi Adam.
Munculnya tokoh Semar dan dikuranginya kekuasaan Batara Guru (dalam
Serat Manikmaya) dan munculnya Batara Guru dan Semar sebagai keturunan
Nabi adam (manusia) dalam Serat Paramayoga, menurut filologi tradisionil
adalah suatu perubahan teks yang dianggap korupsi, namun menurut pandangan
filologi modern hal tersebut menggambarkan adanya pergeseran pandangan
tentang para dewa, khususnya Batara Guru sebagai dewa langit yang disejajarkan
dengan Semar sebagai dewa bumi. Hal ini juga berkaitan dengan pergeseran
pandangan yang berkiblat ke India (Siwa/ Batara Guru) ke pandangan yang
berkiblat ke Jawa sendiri, yakni Semar sebagai dewa-Jawa, atau visualisasi nenek
moyang masyarakat Jawa di masa lalu. Jadi, penulis Serat Manikmaya telah
memasukkan unsur-unsur baru. Seiring dengan makin kuatnya pengaruh Islam,
unsur Nabi Adam dimunculkan dalam Serat Paramayoga. Hal tersebut
menunjukkan adanya pergeseran minat pembaca terhadap konsep dewa-dewa.
Dalam kondisi seperti di atas, pencarian teks asli menjadi tidak relevan karena
teks tersebut sengaja disimpangkan sesuai dengan kebutuhan, yakni
menyesuaikan dengan pandangan-pandangan baru yang muncul.
Perhatian terhadap peran pembaca tampak dalam 10 dalil tekstologi yang
dikemukakan oleh Lichacev, seorang peneliti teks-teks klasik Rusia (Slavia).
Dalil-dalil tersebut sebagai berikut.
1. Tekstologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sejarah teks suatu
karya. Salah satu di antara penerapannya yang praktis adalah edisi ilmiah teks
yang bersangkutan.
2. Penelitian teks harus didahulukan dari penyuntingannya.
3. Edisi teks harus menggambarkan sejarahnya.
4. Tidak ada kenyataan tekstologi tanpa penjelasannya.
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5. Secara metodis, perubahan yang dilakukan secara sadar dalam sebuah teks
(perubahan idiologis, artistik, psikologis, dan lain-lain) harus didahulukan
daripada perubahan mekanis, misalnya kekeliruan tidak sadar oleh penyalin.
6. Teks harus diteliti sebagai keseluruhan (prinsip kekompleksan pada penelitian
teks).
7. Bahan-bahan yang mengiringi sebuah teks (dalam naskah) harus diikutsertakan
dalam penelitian.
8. Perlu diteliti pemantulan sejarah teks sebuah karya dalam teks-teks dan
monumen sastra lain.
9. Pekerjaan seorang penyalin dan kegiatan skriptoria-skriptoria (sanggar
pelusinan/ penyalinan: biara, madrasah) tertentu harus diteliti secara
menyeluruh.
10. Rekonstruksi teks tidak dapat menggantian teks-teks yang diturunkan di dalam
naskah (Baried, 1985:57).
Dari kesepuluh dalil tersebut, pada dalil ketiga tampak bahwa peran
pembaca mulai dimunculkan. Hal ini terlihat jelas pada penekanan memahami
sejarah teks. Teks hadir pada bentuknya yang terakhir karena dihadirkan oleh
pembaca (dalam hal ini dilakukan oleh penyalin). Penyalin mengahadirkan teks
sesuai dengan cara pandanganya terhadap teks tersebut. Hal tersebut dipertegas
dengan dalil keempat bahwa semua kenyataan tekstologis (perubahan, penafsiran
kembali, varian, penyimpangan, versi, dan sebagainya) harus dijelaskan. Pada
dalil yang kelima ditunjukkkan bahwa perhatian tersebut terutama perubahan
yang dilakukan dengan sengaja. Teks seringkali mendapat tanggapan pada teks
lain. Hal tersebut tercermin dari adanya bayangan/ pemantulan teks tertentu pada
teks lain. Hal ini perlu diteliti untuk mendapatkan gambaran sejarah teks. Dalil
yang ke-10 menegaskan kembali bahwa usaha rekonstruksi teks memiliki sifat
terbatas. Hal ini bertentangan dengan prinsip filologi tradisionil yang berusaha
mencari teks asli.
Perbedaan filologi tradisionil dan filologi modern dapat dibuat bagan
sebagai berikut.
Filologi tradisionil
Penekanan Pengarang/ekspresif
Hipotesis Dalam penyalinan teks
mengalami perubahan
Teks
Mengandaikan adanya teks
asli dan diturunkan secara
vertikal dan setia
Tujuan
Mencari teks asli

Cara kerja
Suntingan

Menyusun stema untuk
merekonstuksi teks
Hasil rekonstruksi/ berupa
suntingan tunggal
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Filologi Modern
Pembaca/ Pragmatik
Dalam penyalinan teks mendapat
tanggapan
Sepanjang sejarahnya, teks
mengalami perkembangan akibat
tanggapan pembaca
Menggambarkan sejarah teks akibat
tanggapan pembaca yang berkaitan
dengan perkembangan sosial
budaya
Menyusun urutan penurunan untuk
menunjukkan sejarah teks
Teks dari suatu kurun waktu/
berupa suntingan jamak
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TEORI RESEPSI
Teori filologi modern dipengaruhi oleh teori estetika resepsi yang
dikemukakan oleh Hans Robert Jauss. Pokok-pokok pemikiran teori estetika
resepsi Jauss tersebut dituangkan dalam bentuk tesis yang dikenal dengan "tujuh
tesis Jauss". Dalam tesis ke-4 diungkapkan hal yang berkaitan dengan kegiatan
filologi, yakni mempertanyakan dogma filologi (tradisional) yang menyatakan
bahwa karya sastra sebagai sesuatu yang langgeng dan bermakna objektif
sepanjang masa (Jauss, 1989:225). Padahal, menurut Jauss, karya sastra memang
bukan suatu objek yang mati, melainkan membangkitkan horizon harapan
pembaca dan aturan-aturan yang sudah lazim dari teks-teks yang sudah ada
sebelumnya, kemudian teks tersebut divariasi, dibetulkan, diubah, atau hanya
direproduksi saja (Jauss, 1989:223). Dengan demikian, suatu perubahan dalam
suatu teks merupakan wujud adanya interaksi antara teks dan pembaca yang
mempunyai makna yang positif. Karena pemikirannya yang baru tersebut, maka
Hans Robert Jauss dijuluki sebagai "bapak filologi modern" (Jabrohim, 2001:
128).
Karena eratnya dasar pemikiran filologi modern dengan teori resepsi,
perlu disajikan pokok-pokok teori resepsi sebagai berikut.Teori resepsi klasik
pernah dikemukakan oleh Aristotetels dengan konsep katarsis. Teori ini tidak
berkembang. Teori resepsi modern dikemukakan secara khusus dan sistematis
oleh Jauss melalui sebuah artikelnya tahun 1967 berjudul “Literary History as
Challenge to Literary Theory” (dalam Cohen, 1974:11-41). Melalui artikel ini,
Jauss mengemukkan tujuh dalil yang berkaitan dengan penulisan sejarah sastra
dengan pendekatan yang sistematis berdasarkan tanggapan pembaca terhadap
kaya sastra. Secara ringkas tujuh dalil Jauss yang terkenal dengan “Tujuh Tesis
Jauss” tersebut adalah sebagai berikut.
a. Bila sejarah sastra akan diperbaharui, maka anggapan adanya objektivitas
historis harus disingkirkan dan pendekatan tradisional harus diganti dengan
suatu estetika resepsi yang mendasarkan penyusunan sejarah berdasarkan pada
pengalaman pembaca terhadap data-data kesastraan.
b. Bila analisis pengalaman kesastraan mendeskripsikan tanggapan dan
pengaruh suatu karya sastra di dalam kerangka acuan pembaca, maka hal itu
harus menghindari suatu ancaman perangkap psikologi. Kerangka acuan setiap
karya sastra seperti pemahaman genre, bentuk dan tema yang sudah akrab,
perbedaan antara poetika dan bahasa sehari-hari, berkembang dalam momen
sejarah. Karya sastra tidaklah secara absolut merupakan suatu yang betul-betul
baru, melainkan mempengaruhi pembaca pada suatu jenis resepsi tentang halhal yang sudah diketahui sebelumnya. Teks baru membangkitkan pembaca
pada suatu horizon harapan dan aturan-aturan yang sudah dikenali sebelumnya.
Horizon harapan dan aturan-aturan tersebut kemudian dilengkapi, diperbaiki,
diubah, atau hanya diproduksi ulang saja.
c. Rekonstruksi horizon harapan memungkinkan untuk menentukan sifatsifat artistik pada jenis dan tingkat pengaruhnya pada pembaca seperti
menerima, menolak, kaget, dan sebagainya.
d. Rekonstruksi horizon harapan dalam hubungannya dengan penciptaan
suatu karya dan penerimaannya di masa lalu, memungkinkan orang
mengajukan pertanyaan yang dapat dijawab teks sastra dan menemukan caracara pembaca kontemporer telah memandang dan memahami suatu karya
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sastra. Hal ini juga mempertanyakan kembali dogma metafsika filologis bahwa
karya sastra itu hadir secara abadi dengan arti objektif yang ditentukan sekali
lalu untuk selamanya.
e. Teori esetetika resepsi bukan hanya memungkinkan memahami arti dan
bentuk suatu karya sastra di dalam perkembangan sejarah resepsinya,
melainkan juga memerlukan penempatan karya karya individual dalam
“literary series”-nya sehingga posisi kesejarahan dan maknanya di dalam
konteks pengalaman kesastraan dapat diketahui. Sejarah sastra yang didasarkan
pada sejarah resepsi dan pengaruhnya akan mengungkapkan dirinya sebagai
suatu proses yang mana resepsi pasif pembaca dan kritik berubah menjadi
resepsi aktif dan produk baru pengarang, atau suatu karya selanjutnya
menjawab masalah yang disodorkan karya sebelumnya yang kemudian
memunculkan masalah lanjutan.
f. Hasil analisis sinkronik dan diakronik yang telah dicapai dalam studi
bahasa melengkapi dasar untuk menyempurnakan observasi diakronik. Oleh
karena hal itu mengungkapkan perubahan minat esetetik, maka perspektif
sejarah resepsi selalu menemukan hubungan fungsional antara
pemahaman karya baru dan makna karya sebelumnya. Kajian crosssection secara sinkronis memungkinkan untuk ditemukannya suatu sistem
hubungan umum dalan sastra dari suatu masa sejarah.
g. Kajian sejarah sastra tidaklah lengkap bukan hanya sebelum karya sastra
dihadirkan secara sinkronik dan diakronik melainkan juga harus dilihat sebagai
special history dalam relasi uniknya terhadap sejarah umum. Fungsi sosial
karya sastra muncul hanya bila pengalaman sastra pembaca memasuki horizon
harapan sehingga membentuk intepretasi terhadap dunia sehingga memiliki
pengaruh terhadap tindakan-tindakan sosialnya (Jauss dalam Cohen 1974:1335).
Demikian konsep teori resepsi yang dikemukakan Jauss sebagai dasar
penyusunan sejarah sastra dengan tipe yang berbeda dengan tipe yang sudah ada
sebelumnya. Konsep Jauss tentang horizon harapan merupakan pengembangan
dari konsep “fusion of horizons” dari Gadamer (Newton, 1989:219).
Teori resepsi yang lain yang dipengaruhi oleh pandangan
fenomenologis Roman Ingarden adalah teori proses-baca oleh Wolfgang Iser.
Berbeda dengan Jauss yang menyebut teorinya sebagai teori estetika resepsi,
maka Iser dengan tegas membedakan teorinya dengan teori tersebut. Iser
menyebut teorinya sebagai teori respons esetetik (theory of aesthetic respons) atau
teori wirkung. Teori ini juga menganalisis hubungan dialektik antara teks,
pembaca, dan interaksinya. Perbedaan teori wirkung dengan estetika resepsi
adalah teori wirkung ini mendasarkan kajiannya pada teks, sementara teori
estetika resepsi pada sejarah penerimaan (Iser, 1978:x). Meskipun demikian,
antara teori wirkung dan teori estetika resepsi masih ada tumpang tindih
mengingat bahwa teori wirkung ini juga membahas diskusi intersubjektif pada
interpretasi individual yang juga menjadi kajian pokok teori estetika resepsi.
Kerangka teoretis teori wirkung ditujukan terutama pada interaksi antara
objek artistik (karya sastra) dan subjek estetik (penikmat). Hubungan antara
subjek dan objek tersebut terjadi pada saat pembacaan sehingga proses-baca
didudukkan sebagai aspek penting dalam rangka mengungkapkan potensialitas
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objek terhadap subjek. Subjek adalah unsur yang mengalami dan memahami
karya sastra yang secara keseluruhan tidak lazim baginya (Iser, 1978:9).
KRITIK TEKS FILOLOGI MODERN
Untuk penelitian filologi modern, kritik teks mempunyai paradigma
tersendiri, yakni untuk menentukan gambaran resepsi pembaca pada teks-teks
yang ditemukan. Karena resepsi erat kaitannya dengan waktu, maka langkah yang
pertama-tama ialah menentukan urutan umur naskah-naskah, bila memungkinkan.
Dengan ditemukannya urutan umur naskah, maka penentuan model resepsi akan
menjadi lebih mudah.
Kritik teks filologi modern tidak menganggap berbagai varian sebagai
suatu kesalahan, melainkan sebagai wujud nyata adanya resepsi pembaca. Karena
itu, kritik teks berusaha membandingkan perbedaan-perbedaan bacaan dan isi teks
untuk menyusun suatu perubahan pandangan terhadap teks. Metode kritik teks
filologi modern ini dikenal dengan metode intertekstual, yakni membandingkan
teks-teks yang ada sebelumnya (hipogram) dengan teks-teks yang merupakan
wujud resepsi. Jadi, kritik teks filologi modern sama sekali tidak berusaha
merekonstruksi teks, melainkan berusaha mendeskripsikan resepsi pembaca dari
kurun waktu tertentu ke kurun waktuk yang lain.
Konsekuensi dari tujuan ini ialah dimungkinkannya menyajikan beberapa
suntingan untuk teks dengan judul sama, tetapi menggambarkan adanya
perubahan resepsi.
METODE PENELITIAN FILOLOGI MODERN
Metode penelitian filologi modern juga diawali dengan inventarisasi
naskah sebagaimana sudah diuraikan pada Bab IV. Setelah pengumpulan naskah,
filologi modern mempunyai langkah yang berbeda dengan filologi tradisionil.
Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.
a. Kritik Teks
Kritik teks dalam filologi modern dilakukan dengan cara menentukan teksteks urutan umur teks sehingga tersusun perkembangan teks dari masa ke masa.
b. Penyusunan Versi-versi
Pengelompokan naskah berdasarkan versi-versi sangat perlu dalam filologi
modern. Versi-versi ini menunjukkan perkembangan teks sehingga perlu
dideskripsikan.
c. Penentuan Teks untuk Disunting
Teks yang akan disunting ialah teks yang yang mewakili gambaran
perkembangan teks yang paling menonjol atau sesuai dengan tujuan penelitian.
Suntingan dalam filologi modern dapat hanya satu saja, namun dimungkinkan
untuk membuat beberapa suntingan sesuai dengan gambaran perkembangan teks
yang hendak dikemukakan.
METODE SUNTINGAN FILOLOGI MODERN
Suntingan naskah tunggal dengan edisi diplomatik ini dapat digunakan
untuk suntingan dengan prinsip filologi modern karena dalam filologi modern,
karakteristik suatu naskah yang mencerminkan situasi sosial budaya suatu masa
justru lebih dihargai. Suntingan dalam filologi modern dimungkinkan adanya
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lebih dari satu suntingan untuk satu judul teks, misalnya teks yang mencerminkan
suatu versi/ perbedaan redaksi.
Suntingan juga dapat disajikan dengan edisi kritis dengan tetap menjaga
karakteristik teks. Tidak ada usaha pembakuan karena teks unsur dalam teks
dianggap sebagai data otentik. Pembetulan hanya terbatas pada hal-hal teknis.
PEMBAHASAN
Penerapan di Indonesia
Penerapan filologi modern di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut.
a. Ceritera Dipati Ukur
Penelitian dengan menggunakan prinsip-prinsip filologi modern telah
mulai dirintis di Indonesia pada tahun 1982 oleh Ekadjati (1982) yang meneliti
Ceritera Dipati Ukur. Penelitian ini berusaha meneliti karya sastra sejarah Sunda
mengenai tokoh Dipati Ukur dengan menggunakan pendekatan sejarah.
Dalam penelitian ini ditemukan delapan versi Ceritera Dipati Ukur dan
identitas penyusun masing-masing versi. Karena itu, dalam penelitian ini, masingmasing versi dibuat alih aksaranya.
Meskipun Ekadjati tidak secara eksplisit menyatakan menggunakan
pendekatan filologi modern, namun langkah kerja yang dilakukan dengan
membandingkan teks-teks tentang Dipati Ukur sesuai dengan prinsip-prinsip
filologi modern yang akan menguraikan tanggapan pembaca pada tokoh Dipati
Ukur. Penelitian ini berusaha memahami latar belakang sosial lahirnya tiap-tiap
Ceritera Dipati Ukur dalam rangka menempatkannya sesuai dengan status dan
fungsinya masing-masing (hlm. 5). Jadi, penelitian ini baru merupakan model
penelitian filologio modern, meskipun tidak dinyatakan eksplisit.
b. Hikayat Meukuta Alam
Pada tahun 1991, Imran Teuku Abdullah menerbitkan suntingan Hikayat
Meukuta Alam dengan menggunakan pendekatan filologi modern. Untuk
keperluan tersebut, suntingan yang dihasilkan dalam bentuk dua versi, yakni versi
yang dianggap mewakili tradisi lisan dan versi yang mewakili tradisi tertulis di
istana.
Penelitian Abdullah menggunakan 15 naskah yang tersimpan di Belanda
dan Aceh. Satu naskah dinyatakan telah hilang pada zaman Jepang. Untk
selanjutnya ia membuat deskripsi naskah-naskah tersebut kemudian melakukan
perbandingan naskah. Perbandingann askah dimaksudkan untuk mengelompokkan
naskah-naskah saksi dengan meletakkan titik berat pada persamaan dan perbedaan
unsur-unsur cerita. Jadi, pengelompokkan tersebut untuk menggambarkan
perkembangan cerita sebagai akibat sambutan pembaca (Abdullah, 1991:90).
Pada akhirnya Abdullah menemukan empat versi Hikayat Meukuta Alam dan dari
keempat versi itu ia memilih versi I dan IV sebagai suntingan dengan alasan
sebagai berikut.
a. Versi I adalah tumpuan dasar bagi semua versi dan mewakili tradisi tulis
di istana..
b. Versi II merupakan turunan dari versi I, namun hidup lama dalam tradisi
lisan sehingga di dalamnya banyak ditermukan interpolasi.
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c. Hikayat Iskandar Zulkarnain
Siti Chamamah Soeratno tahun 1991 menerbitkan kajian dengan judul
Hikayat Iskandar Zulkarnain: Analisis Resepsi. Karya ini membahas struktur
hikayat dan sambutan terhadap hikayat tersebut. Resepsi terhadap hikayat ini di
dunia sastra Melayu ternyata cukup luas. Pertama-tama penyambut hikayat ini
adalah teks-teks kelompok genealogi dan teks kelompok ajaran, sedang
penyambut kedua adalah teks individual. Disimpulkan bahwa Raja Iskandar yang
dibanggakan sebagai raja idaman yang menjadi nenek moyang para raja telah
dieksploitasi untuk menyampaikan ajaran kepada raja. Dari analisis terhadap teksteks Melayu terlihat bahwa citra Iskandar sebagai Raja Islam idaman mendapat
sambutan yang intensif dan ekstentif selaras dengan kebutuhan dalam proses
signifikasi struktur teksnya.
Penelitian ini menjangkau 17 naskah yang tersimpan di Jakarta,
Kualalumpur, Leiden, Berlin, Paris, London, dan Cambridge. Setelah melakukan
deskripsi naskah, Siti Chamamah melanjutkan dengan perbandingan naskah dan
menyusun kekerabatan naskah. Dari perbandingan nakah Siti Chamamah
berkesimpulan bahwa naskah Ms. 21 yang tersimpan di Kualalumpur merupakan
naskah yang layak disunting karena menyimpan kelengkapan teks Ia juga
berkesimpulan bahwa naskah-naskah Hikayat Iskandar Zulkarnain tidak mungkin
disusun stema-codicum-nya (hlm. 60). Dalam membuat suntingan, Siti
Chamamah menggunakan naskah lain sebagai bahan emendasi.
Penelitian Siti Chamamah menyajikan empat suntingan dalam rangka
menyajikan teks hikayat yang utuh dan mengungkap resepsi terhadap Hikayat
Iskandar Zulkarnain yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Suntingan naskah Kualalumpur (Ms.21) yang dianggap lengkap dan utuh untuk
kajian tekstual.
b. Suntingan fragmen tidak lengkap dari naskah Cambridge, add. 3770.
c. Suntingan fragmen tidak lengkap dari naskah SejarahMelayu versi Raflles 18.
d. Suntingan dari suatu fragmen tak lengkap dari Hikayat Palembang (Soeratno,
1991: 68).
Dari cara kerja yang dilakukan Siti Chamamah dapat disimpulkan bahwa ia
menggunakan pendekatan filologi tradisionil dan modern.
PENUTUP
Demikianlah sedikit gambaran tentang filologi modern dan metodenya.
Gambaran ini masih sangat sederhana dan hanya sebagai langkah awal un tuk
menemukan metode baru dalam penelitian filologi. Dalam kondisi pernaskahan di
Indonesia, kajian filologi modern ini akan terasa lebih cocok karena pada
umumnya antara tradisi tulis dan tradisi lisan di Indonesia saling berkaitan dan
berjalan beriringan.
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KEARIFAN LOKAL DALAM TRADISI MANTEN MUBENG GAPURA DI
DESA LORAM KULON
Nadya Ekanasari,1 Irfai Fathurohman,2 dan Luthfa Nugraheni3
1,2,3
PBSI Universitas Muria Kudus
201734013@std.umk.ac.id
Abstrak
Kearifan lokal merupakan prinsip-prinsip atau cara tertentu yang mudah dipahami
diaplikasikan melalui masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungannya
sebagai hasil produksi tradisi yang hidup dan tumbuh secara turun-temurun.
Berfungsi sebagai bentuk atau perilaku manusia dalam kehidupan yang bersifat
kearifan dan bernilai baik serta tertanam dan mengikuti oleh anggota masyarakat.
Masyarakat menggangap sebagai entitas harkat martabat manusia yang memiliki
kecerdasan dan pengetahuan yang menjadi dasar pembangun peradaban suatu
masyarakat. Masyarakat adat dalam mempertahankan eksistensinya berupa
ancaman yang serius untuk melanjutkan tradisi, seperti halnya tradisi manten
mubeng gapura di Desa Loram Kulon yang sampai saat ini masih dilestrarikan
agar tidak hilang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kearifan lokal
dalam tradisi manten mubeng gapura di Desa Loram Kulon yang harus
dilestarikan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti
dalam memperoleh data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini
menemukan kearifan lokal yakni agama mengajarkan berdoa di depan gapura,
saling menghormati antara sesama manusia, tidak serakah, dan memasukan uang
ke dalam kotak amal.
Kata kunci: Kearifan lokal, Tradisi, Desa Loram Kulon
Abstract
Local wisdom is certain principles or methods that are easily understood and
applied through local communities in interacting with their environment as a
result of the production of traditions that live and grow from generation to
generation. Functioning as a form or human behavior in life that is wise and of
good value and is embedded and followed by members of the community. Society
considers it as an entity with human dignity who has intelligence and knowledge
which is the basis for building the civilization of a society. Indigenous peoples in
maintaining their existence are in the form of serious threats to continue the
tradition, as is the case with the tradition of manten mubeng gapura in Loram
Kulon Village which is still being preserved so as not to disappear. This study
aims to determine the value of local wisdom in the tradition of manten mubeng
gapura in Loram Kulon Village which must be preserved. This research uses
descriptive qualitative research. Researchers in obtaining data through interviews
and documentation. This study found local wisdom, namely religion teaches
praying in front of the gate, respecting each other between humans, not being
greedy, and putting money into charity boxes.
Keywords: Local Wisdom, Tradition, Loram KulonVillage
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PENDAHULUAN
Kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang masih terus dilaksanakan
dengan bijak, dengan aturan dan ketentuan yang berlaku pada masyarakat dalam
budaya orang berbagai kepercayaan perilaku, kebiasaan, dan pengalaman,
sedangkan budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat,
kemampuan yang lain dan kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota
masyarakat menurut Alharthi (2014:2). Kebudayaan adalah warisan sosial, seperti
bahasa dapat dipindahkan dari generasi selanjutnya. Kebudayaan merupakan
komples keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, adat istiadat, dan semua
kemampuan atau kebiasaan yang diperoleh seseorang sebagai angota masyarakat,
kebudayaan masyarakat sering disebut dengan peradaban. Kebudayaan daerah
yang sama dengan konsep suku bangsa, suatu kebudayaan tidak lepas dari pola
kegiatan masyarakat menurut Ryan (2016:59).
Kearifan lokal merupakan prinsip-prinsip dan cara tertentu yang dianut,
dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan
berinterelasi dengan lingkungannya dan ditransformasikan dalam bentuk sistem
nilai dan morma adat menurut Zulkarnain (2008:72). Sedangkan menurut Salim
(2016:245) kearifan lokal dianggap sebagai hasil produksi kebiasaan yang hidup
dan tumbuh bersama masyarakat adat desa atau adat daearah dan
diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat,
kearifan lokal juga dapat berupa adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku
manusia dalam kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi wilayah dan
komunitas yang diwariskan secara turun-temurun.
Tradisi manten mubeng gapura disampaikan secara lisan dari orang ke
orang lain atau turun-temurun, tetapi memiliki nilai yang sama dan memiliki
karakteristik. Tradisi bagian dari foklore yang memiliki beberapa ciri khas yang
membedakannya. Ciri-ciri umum tradisi menurut (Danandjaja, 1997: 3).
Penyebaran dari mulut ke mulut yang memiliki varian berbeda, tidak diketahui
pengarangnya maupun penciptannya, memiliki logika, bersifat polos atau lugu.
Ciri utama tradisi lisan dengan Cokrominoto (1986:504) bahwa tradisi memiliki
ciri-ciri pada umumnya yaitu disebarkan dan diwariskan secara lisan melalui tutur
kata hingga telingga, bersifat tradisional, memiliki tradisi yang beraneka macam
karena disebarkan secara lisan, menjadi milik bersama dan tidak mengetahui siapa
penciptanya, saling mempengaruhi antara daerah satu dengan yang lainnya.
Tradisi mempunyai ciri pembeda di antara macam kebudayaan, antara lain bersifat
tradisional, bersifat anomin (tidak diketahui siapa penciptanya), memiliki banyak
versi dan bentuk penyebarannya, lahir di pedesaan, mengambarkan ciri-ciri
budaya di masyarakat tradisi, berulang-ulang tidak mendepankan fakta maupun
kebenaran.
Tradisi merupakan gagasan yang memiliki makna khusus yang berasal
dari masa lalu hingga masa sekarang pada dasarnya tradisi adalah bagian dari
kebudayaan, kebudayaan merupakan hasil karya manusia yang dilakukan secara
berulang-ulang dengan kurun waktu tertentu. Tradisi adalah kebiasaan dan
aktivitas masyarakat yang telah berikrar dalam sosial budayanya sehingga sudah
menjadi rutinitas menjelaskanbahwa budaya dianggap menyeluruh dalam sebuah
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tradisi oleh masyarakat pendukungnya, cenderung akan diwariskan dari generasi
saru ke generasi berikutnya secara lisan menurut Nuha (2016:57). Nilai-nilai
kearifan lokal yang diwariskan para leluhur bangsa Indonesia yang sampai saat ini
masih ada terjaga dan dilestarikan, adapun dimana kearifan lokal tersebut dapat
dijumpai pada masyarakat adat, masyarakat adat sendiri merupakan suku bangsa
yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya
berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau suku bangsa yang telah
memahami suatu negara sejak masa kolonialisasi yang memiliki kelembagaan
ekonomi, budaya dan politik. Dalam konteks ini ketidakbudayaan masyarakat adat
dalam mepertahankan kekeradaannya merupakan ancaman yang berkelanjutan
nilai tradisi, karena hal yang sangat penting mendasari dari tradisi yakni adanya
informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi lainnya. Hal ini, suatu tradisi
akan punah sehingga kepunahan suatu tradisi dapat mengakibatkan punahnya
kearifan lokal yang dimiliki oleh suku bangsa, terdapat pula dengan hilangnya jati
diri dari suatu generasi penurus bangsa yang selalu melekat pada pedoman.
KAJIAN TEORI
Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta
berbagai startegi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh
masyarakat lokal yang menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan.
Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan yang didasari nilai-nilai
kebaikan yang dipercaya, ditetapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya
dalam kurun waktu yang cukup lama dalam secera turun-temurun oleh
sekelompok orang dalam lingkungan atau wialyah tertentu yang menjadi tempat
tinggal mereka. Secara etimologi, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua
kata yakni keraifan (wisdom) dan lokal (local), namun sebutan lain untuk kearifan
lokal diantaranya merupakan kebujakan setempat (local wisdom), pengetahuan
setempat (local knowledge), dan kecerdasan setempat (local genious) (Rinitami,
2018: 5).
Kearifan lokal (local wisdom) merupakan sebuah gagasan-gagasan setempat
yang bersifat bijaksana, penuh kearifan lokal, bernilai baik yang tertanam dan
diikuti oleh suatu kelompok masyarakat tertentu (Hidayati et.al., 2020). Kearifan
lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah,
kearifan lokal merupakan perpaduan anatara nilai-nilai suci firman Tuhan dan
berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya
masyarakat setempat maupun kondisi geografi dalam arti luas. Kearifan lokal
adalah produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan
sebagai pegangan hidup, meskipun kearifan lokal tersebut dibilang lokal, tetapi
nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal. Sumber nilai kearifan lokal
sendiri berasal dari nilai-nilai yang dipelajari manusia dari alam, nilai-nilai
tersebut diterima oleh masyarakat dan dijadikan sebagau pandangan hidup
(Kartini, 2013: 2).
Kebudayaan adalah ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan,
ketika suatu kebudayaan dalam kehidupan manusia telah berhenti di satu titik dan
tidak berkembang hal ini disebut peradaban. Kebudayaan merupakan hasil
interaksi kehidupan bersama, dalam proses perkembangan kreativitas dan tingkat
peradaban masyarakat sehingga kemajuan kebudayaan yang ada paa suatu
masyarakat yang sesungguhnya merupakan suatu cermin dari kemajuan peradaban
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masyarakat. Namun budaya dan sastra memiliki ketergantungan satu sama lain.
Sastra sangat dipengaruhi oleh budaya, sehingga kebudayaan akan tercermin di
dalam sastra (Bahar, 2017: 1).
Kebudayaan merupakan bagian dari hasil segala sesuatu yang diperbuat oleh
kebudayaan, dengan maksud kebudayaan dan budaya meruakan dua hal yang
sama (Ratna, 2017:190). Sedangkan menurut Buzzell (dalam Frias, dkk,
2011:440) culture is a factor that emphasizies the multiple differences in the
stucture and behavior of the market, which are not easlity explainable through
tangible factors (budaya adalah faktor yang menekankan pada perbedaan
mendasar dalam stuktur dan perilaku pasar, yang tidak mudah dijelaskan melalui
faktor-faktor nyata). Menurut J.W.M. Bakker SJ (1984: 33), kebudayaan
meruapakan penciptaan, penerbitan, dan pengelolahan nilai-nilai insani.
Sedangkan dalam masuk usaha memanusiakan bahan alam mentah serta hasilnya,
sejalan dengan pendapat Koentjaningrat (2015: 144), kebudayaan adalah suatu
sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehudupan masyarakat
yang dijadikan milik manusia dengan belajar, kebudayaan dapat dipahami sebagai
keseluruhan proses dialek yang lahir dan kompleks peripikir, perjiwa dan
perinuraini yang diwujudkan sebagai kompleks perilaku dan karya manusia dalam
bentuk materialisasi (things) akan tetapi lebih sebagai gagasan (ideas) yang
diadobsi, diterapkan, distandarisasikan, dikembangkan, diteruskan melalui proses
belajar dan diadaptasikan dalam kehidupan bersama.
Tradisi adalah tradisi dari kata “traditium” yang memiliki arti segala yang
diwarisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia,
kepercayaan khayalan, kejadian yang diwariskan dari generasi ke generasi
selanjutnya. Sebuah kegiatan yang dilaksanakan sekelompok masyarkat secara
berulang-ulang, tradisi pada dasarnya adalah wariasan atau adat yang di turunkan
secara turun-temurun dan disampaikan secara lisan dari mulut satu ke mulut
selanjutnya (Van Reusen, 1992: 115). Tradisi merupakan adat istiadat yang
dilakukan turun-temurun dan dijalankan oleh satu kelompok tertentu untuk
menyampaikan informasi dan pesan secara lisan kepada generasi selanjutnya
(Hutomo, 1991: 1).
Tradisi adalah adat istiadat kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang dahulu
yang masih dilaksanakan dalam masyarakat. Tradisi yakni sesuatu yang dilakukan
sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tradisi yang sudah ada
dalam suatu masyarakat sangat melekat erat. Hal ini, dapat disebut sebagai
masyarakat yang menjujung tinggi nilai luhur dalam tradisi (Kodrat, 2019: 2).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif
adalah metode yang bersifat memaparkan data yang berupa uraian kata bukan
angka-angka, tujuan penelitian deskriptif kualitatif yakni mengambarkan secara
sistematis fakta, karakter objek atau sibjek yang diteliti secara tepat (Moloeng,
2017: 6).
Teknik dari penelitian ini yakni mengunakan teknik menganalisis data
berupa catatan, dan saran yang terdapat pada lembar validasi, lembar observasi,
dan angket. Penelitian ini terjun langsung ke lapangan, dan peneliti secara umum
mendata, memproses, dan menganalisis.
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Data dan sumber yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil
wawancara dengan narasumber, seluruh informasi dari narasumber yakni data
yang digunakan dalam proses penelitian yang dilakukan. Data tersebut berupa
rekaman yang direkam secara langsung saat naraumber memberikan penjelasan
kemudian ditulis dengan kata-kata. Data pendukung penelitian ini berupa jurnal,
artikel, dan penelitian yang dilakukan seseorang sebelummnya. Sedangkan
sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat asli.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kearifan lokal adalah sebuah tatanan kehidupan sosial, politik, budaya,
ekonomi, dan lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal. Kearifan
lokal melekat pada tradisional yang bersifat dinamis serta berkelanjutan dan dapat
diterima oleh komunitasnya. Kearifan lokal sendiri merupakan bagian dari
masyarakat dalam sebuah komunitas, hal ini kearifan lokal terbentuk karena
adanya hubungan antara masyarakat tradisional dengan ekosistem disekitarnya
yang memiliki sistem kepercayaan, hukum, dan pranata adat, pengetahuan dan
cara mengelola sumber data alam secara lokal. Tradisi adalah sebagai adat
kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat.
Tradisi merupakan sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari nenek
moyang. Tradisi dapat disebut sebagai warisan-wariasan sosial khusus yang
memenuhi syarat yakni tetap bertahan hidup dengan kehidupan masa kini, tradisi
yang memiliki masyarakat bertujuan untuk membuat hidup manusia kaya akan
budaya dan nialai-nilai sejarah (Nike, 2016: 2).
Nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi manten mubeng gapura ada beberapa yang
diperoleh dari peneliti yakni prosesi yang dilakukan dalam tradisi manten mubeng
gapura, adapun pembahasan sebagai berikut:
1. Tradisi manten mubeng gapura ini dimulai sesudah melakukan akad nikah
dengan berjalan menuju gapura selatan untuk melaksanakan tradisi
tersebut dengan hikmat. Prosesi akad nikah yang dilakukan di Desa Loram
Kulon ini sama dengan akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat pada
umumnya, namun yang membedakan setalah akad nikah yakni berjalan
menuju gapura. Nilai kearifan lokal dalam prosesi ini dapat dikategorikan
berfungsi sebagai penada identitas komunikasi yakni juru pelihara yang
memimpin kirab tersebut dengan mengitari gapura.
2. Memasukan uang ke dalam kotak amal. Tradisi ini mengitari dari arah
selatan dengan berjalan memasukan uang ke dalam kotak amal bertujuan
untuk bersedekah sebagai titipan amal jariyah bagi pengantin. Nilai
kearifan lokal dalam prosesi ini dapat dikategorikan yakni dengan adanya
memasukan uang ke dalam kotak amal dengan mengajarkan agama dan
kepercayaan masyarakat loram kulon.
3. Mengisi buku tamu, dengan berjalan menuju pagar untuk mengisi buku
tamu sebagai bukti laporan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nilai
kearifan lokal yang dikategorikan yakni dengan prosesi tersebut
mengajarkan atau memberi arahan kepada sang mempelai pria atau wanita
untuk dapat mengetahui tradisi apa saja yang ada di loram kulon.
4. Manten mubeng gapura, pengantin setelah mengisi buku tamu selanjutnya
yakni keluar mengitari gapura dari arah timur menuju gapura bagian
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tengah. Nilai kearifan lokal yang dikategorikan pada prosesi ini yakni
mengajarkan mengitari gapura dari arah timur dengan satu kali putaran.
5. Tradisi berdoa di depan gapura, tradisi ini dengan dipimpin oleh juru
pelihara bertujuan agar sang mempelai pria dan wanita diberikan
keberkahan dalam berumah tangga serta umur yang berkah. Nilai kearifan
lokal yang dikategorikan pada prosesi kirab ini yakni mengajarkan adanya
berdoa
di
depan
gapura
dengan
mengucapkan
doa
Bismillahirohmanirrihim Alluhamma bariklana bilkhoir.
Berdasarkan kearifan lokal tradisi manten mubeng gapura diatas dapat
disimpulkan bahwa asal mula kirab yang menjadikan sebuah media
dakwah dengan jalur budaya dan sosial, sehingga tradisi manten mubeng
gapura sangat di lestarikan masyarakat loram kulon sampai sekarang.
SIMPULAN
Tradisi manten mubeng gapura dapat menghasilkan suatu kearifan lokal
yang mengandung nilai kecerdasan, pengetahuan, dan moral untuk membangun
dasar peradaban satu masyarakat serta adanya asal mula kirab sebagai media
dakwah dengan jalur budaya dan sosial. Adapun nilai-nilai kearifan lokal yang
dapat ditemui dalam tradisi manten mubeng gapura di Desa Loram Kulon
mengelilingi gapura, mengisi buku tamu, berdoa di depan gapura. Hal ini, dapat
dilihat dari fungsi suatu kearifan lokal dapat dilestarikan seluruh tradisi dalam
kebudayaan yang ada di Kabupaten Kudus, agar selalu dijaga dan dipertahankan
keberadaanya agar tidak tergerus dan punah.
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Abstrak
Analisis psikologi sastra tidak terlepas dri kebutuhan masyarakat. Karya sastra
merupakan salah satu jalan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat.
karena melalui tokoh-tokoh yang digambarkannya masyarakat secara tidak
langsung memahami perubahan, kontradiksi dan penyimpangan lain yang terjadi
pada mayarakat. Khususnya segala masalah yang terkait dengan psikologi, konflik
batin yaitu suatu pertarungan individual melawan dirinya sendiri. Sedangkan salah
satu bentuk budaya adalah sastra, sastra merupakan suatu bentuk dan hasil
pekerjaann seni keratif. Salah satu bentuk karya sastra adalah novel,
perkembangan novel di Indonesia sekarang cukup pesat terbukti dengan
banyaknya novel-novel baru yang telah diterbitkan. Salah satunya novel Saddha
karya syahid Muhammad. Novel Saddha memiliki halaman 272 yang diterbitkan
oleh Gradien mediatama, tidak seperti pada novel pada umumnya novel Saddha
dituliskan dengan menggunakan kata-kata yang indah, bisa dikatakan seperti puisi
namun memiliki alur cerita. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis konflik batin
yang ada dalam novel Saddha. Penelitian ini menggunakan metode teknik
membaca dan mencatat dengan data yang berupa penggalan teks yang
menggandung konflik batin. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang konflik batin
yang ada di dalam novel Saddha.
Kata Kunci: Psikologi, Konflik batin, Novel Saddha
Abstract
Psychological analysis of literature cannot be separated from the needs of society.
Literature is one way to provide an understanding of society. because through the
characters he describes, the community indirectly understands the changes,
contradictions and other deviations that occur in society. Especially all problems
related to psychology, inner conflict is an individual's struggle against himself.
While one form of culture is literature, literature is a form and result of creative
art work. One form of literary work is the novel, the development of novels in
Indonesia is now quite fast as evidenced by the many new novels that have been
published. One of them is the Saddha novel by martyr Muhammad. The Saddha
novel has 272 pages published by Gradien mediatama, unlike the novels in
general, Saddha's novel is written using beautiful words, it can be said to be like
poetry but has a storyline. The purpose of this study is to analyze the inner
conflict in the Saddha novel. This study uses reading and note-taking techniques
with data in the form of text fragments that contain inner conflicts. The results of
this study explain the inner conflict in Saddha's novel.
Keywords: Psychology, Inner Conflict, Saddha Novel
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PENDAHULUAN
Salah satu bentuk budaya adalah sastra, sebuah Bahasa (kata-kata dan
gaya bahasa) yang dipakai di buku-buku dan bukan dalam kehidupan sehari-hari.
Sastra merupakan hasil kreasi sastrawan melalui kontemplasi dan refleksi setelah
menyaksikan berbagai fenomena kehidupan dalam lingkungan sosialnya,
fenomena kehidupan itu beraneka ragam baik yang mengandung aspek sosial,
budaya, politik, ekonomi, kemanusiaan, keagamaan, dan moral.
Sastra merupakan suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang
objeknya adalahh manusia dan kehidupannya dengan menggunakan Bahasa
sebagai mediumnya Penelitian terhadap karyaa sastra penting dilakukan untuk
mengetahui relevansi karya sastra dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
Nilai-nilai yang terkandungn dalam karya sastra pada dasarnya mencerminkan
realitas sosial dan memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Oleh karena itu,
karya sastra dapat dijadikan medium untuk mengetahuii realitas sosial yang diolah
secara kreatif oleh pengarang.
Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai karakter sendiri-sendiri dan
sifat manusia sebagai mahkluk sosial, maka terjadikah interaksi antara karakterkarakter tersebuut sering menimbulkan persingungan atau konflik. konflik dalam
sebuah karya sastra merupakan cerminan dari gambaran kehidupan masyarakat
saat ini. Dalam dunia sastra, konflik sangat diperlukan bahkan konflik bisa
dikatakan sangat penting guna menunjang jalannya sebuah cerita. Jika tidak ada
konflik dalam sebuah karya sastra, maka dapat dipastikan karya sastra tersebut
tidak akan menarik untuk dibaca, karena tidak ada peristiwa yang dirasakan oleh
pembacanya. Konflik-konflik tersebut umumnya berkaitan dengan konflik-konflik
yang ada di masyarakat, keluarga, bahkan konflik yang ada di dalam pikiran
individu.
Berdasarkan pernyataan di atas, dalam hal ini peristiwa-peristiwa yang ada
dalam karya sastra erat kaitannya dengan konflik. Bahkan peristiwa tersebut
mampu membentuk konflik dan sebaliknya. Nurgiyantoro (2013:123)
mengungkapkan bahwa peristiwa fisik erat kaitannya dengan aktivitas fisik,
sedangkan peristiwa batin adalah segala sesuatu yang terjadi dalam pikiran atau
hati seorang tokoh. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan batin seseorang,
konflik yang terjadi karena individu pribadi itu sendiri dapat disebut konflik yang
disebabkan oleh gejolak batin atau konflik yang berasal dari pikiran.
Selain itu Stanton (1913:179) (dalam Nurgiyantoro 2013:181) “bentuk
konflik sebagai bentuk peristiwa dapat pula dibedakan ke dalam dua kategori:
konflik fisik dan konflik batin, konflik internal dan konflik eksternal”. Segala fiksi
mengandung konflik dan sebuah konflik terjadi bisa berdasarkan pada sebuah
kehidupan. Dalam sebuah cerita tentu saja yang dimaksud kehidupan antar tokoh.
Jones (dalam Nurgiyantoro (2013:181) mengatakan juga bahwa: konflik eksternal
adalah konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu yang di luar
dirinya, mungkin dengan lingkungan alam, mungkin dengan lingkungan manusia
atau tokoh lainnya. Dengan demikian, konflik eksternal dapat dibedakan ke dalam
dua kategori, yaitu komflik fisik dan konflik sosial.
Nurgiyantoro (2013:181) menjelaskan juga bahwa “konflik internal (atau:
konflik kejiwaan, konflik batin” adalah konflik yang terjadi dalam hati dan
pikiran, dalam jiwa seorang tokoh (atau tokoh-tokoh) cerita. Jadi, itu merupakan
konflik yang dialami manusia dengan dirinya sendiri. Karena dengan melalui
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pemahaman terhadap tokoh-tokoh di dalamnya, masyarakat mampu memahami
perubahan, kontradiksi, dan penyimpangan lain yang terjadi dalam masyarakat,
khususnya segala masalah yang berkait dengan psike dan tujuan analisis adalah
menganalsis unsur kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra. Inilah alasan
peneliti memilih novel Saddha karya Syahid Muhammad.
Novel Saddha merupakann buku ke lima karya Syahid Muhammad,
sebelumnya dia juga menulis beberapa buku, beberapa sekuel diantaranya
merupakan kolabirasi dengan beberapa penulis. Buku hasil kolaborasii
diantaranya Kala, dan Amor Fati. Dia juga menulis novel tunggal yaitu Egosentris
dan Paradigma. Novel Saddha sendiri bercerita tentang perjalanan cinta yang
biasa tentunya. Namun, perjalanan cinta yang penuh dengan konflik. Di dalam
buku ini penulis menceritakan bagaimana dia bertemu dengann kekasihnya,
kemudian menjalin sebuah hubungan. Namun, sayangnya hubungan tersebut
harus usai dikarenakan perbedaan pandangan dari keduanya.
Penulis novel Saddha tidak hanya menceritakan tentang kisah cintanya saja.
Tetapii penulis juga menceritakan bagaimana hubungannya dengan sang pecipta.
Meskipun pada novel Saddha cukup menjelaskan jika tokoh utama di dalam cerita
ini cukup religius. Yang peneliti suka dari novel Saddha adalah penulis benarbenar menggunakan diksi-diksi yang sangat indah dan menarik, sehingga mampu
membuat para pembaca masuk dan terlibat di dalam cerita tersebut. Di beberapa
bagian cerita tersebut penulis juga menggunakan kata-kata yang memiliki rima
yang sama, sehingga menambah apik cerita dari novel Saddha.
KAJIAN TEORI
1. Novel Saddha
Novel Saddha adalah novel karya syahid Muhammad, bernaung di
penerbitan Gradien Mediatama di Yogyakarta terbit pada tahun 2019. Novel
Saddha memiliki 272 halaman yang menceritakan tentang kisah cinta yang tak
begitu rumit namun cukup epik menggambarkannya. Dituliskan dengan
menggunakan kata-kata yang tak biasa yakni menggunakan prosa. Layaknya
puisi, novel ini menggunakan kata-kata kiasan sehingga pembaca sulit memahami
apa yang diceritakan oleh pengarang. Pengarang tidak hanya menceritakan
tentang kisah cintanya yang pisah karena perbedaan pendapat serta cara
penyembuhan luka-lukanya namun juga menggambarkan hubungannya dengan
Tuhannya, bagaimana dia menggambarkan dia memohon dan memaksa Tuhan
untuk mewujudkan harapannya.
2. Psikologi Sastra
Salah satu pedekatan untuk menganalisis karya sastra yang sarat akan
aspek-aspek kejiwaan adalah melalui pendekatan psikologi sastra. Psikologi sastra
adalah sebuah interdisiplin antara psikologi dan sastra (Endraswara dalam
Minderop, 2018:59).
Penelitian psikologi sastra memiliki peranan penting dalam pemahaman
sastra karena adanya beberapa kelebihan seperti: pertama, pentingnya psikologi
sastra untuk mengkaji lebih mendalam aspek perwatakan; kedua, dengan
pendekatan ini dapat memberi umpan-balik kepada peneliti tentang masalah
perwatakan yang dikembangkan; dan yang terakhir, penelitian semacam ini sangat
membantu untuk menganalisis karya sastra yang kental dengan masalah-masalah
psikologis (Endraswara dalam Minderop 2018:2)
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Psikologi menurut Gerungan (Walgito, dalam Rahayu, 2015:16) terdiri
dari dua kata yakni psyche dan logos. Psyche merupakan Bahasa Yunani yang
memiliki arti jiwa dan kata logos yang berarti ilmu, sehingga ilmu jiwa
merupakan istilah dari psikologi.
Menurut pakar lainnya kepribadian menurut psikologi bisa mengacu pada
pola karakteristik perilaku dan pola pikir yang menentukan penilaian seseorang
terhadap lingkungan. Kepribadian dibentuk oleh potensi sejak lahir yang
dimodifikasii oleh pengalaman budaya dan pengalaman unik yang mempengaruhi
seseprang sebagai individu (Minderop, 2018:4).
3. Konflik Batin
Konflik batin merupakan masalah bagi seorang manusia, misalnya, ada
sesuatu hal yang terjadi akibat adanya pertentangan antara dua keinginan,
keyakinan, dan pilihan yang berbeda, harapan-harapan atau masalah-masalah
lainnya. Konflik batin ini banyak mengeksplorasi berbagai masalah kejiwaan
dengan menggunakan sudut pandang orang pertama
Konflik merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah cerita.
Pentingnya kehadiran konflik dalam suatu cerita dijelaskan oleh Stanton dalam
Rahayu (2015) bahwa dua elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan
klimaks. Setiap karya fiksi setidak-tidaknya memiliki konflik iinternal (yang
tampak jelas) yang hadir melalui hasrat dua orang karakter atau Hasrat seseorang
karakter dengan lingkungannya. Konflik-konflik spesifik ini merupakan subordasi
satu konflik utama yang bersifat eksternal, internal, atau dua-duanya.
Dengan demikian, dari penjelasan tersebut dikarenakan tanpa adanya
konflik dalam sebuah alur, maka isi cerita dalam karya fiksi tersebut tidak akan
menarik karena tak adanya proses klimaks yang menurut Tarigan (2015)
merupakan puncak tertinggi dalam serangkaian puncak tempat kekuatan-kekuatan
dalam konflik mencapai intensifikasi yang tertinggi.
METODE
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Penelitian kualitatif menurut Krik & Miller (dalam Rahmat 2009:2) pada mulanya
bersumber pada pengamatan kuantitatif. Lalu mereka mendefinisikan bahwa
metodelogi kualitiatif adalah tradisi tertentu dalam dalam ilmu pengetahuan sosial
yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam
kuasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya
dan dalam penelitiannya. Dengan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan
menyajikan dalam bentuk deskripsi.
Metode kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistic-interpretatif
Weberian perspektif port-positivistik kelompok teori kritis serta post-modernisme
seperti dikembangkan oleh Baudrillard, lyotard, dan Derrida (Somantri, 2005:58)
Data yang dihasilkan dari penelitian ini adalah data-data verbal tentang konflik
batin. Pendeskripsian data-data tersebut disampaikan melalui kata atau Bahasa
yang terdapat dalam novel Saddha karya Syahid Muhammad. Penelitian ini
menggunakan pendekatan psikologi sastra yang dikhususkan pada teori
psikoanalisis Sigmund Freud.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan konflik batin dalam
novel Saddha serta metode yang digunakan, hasil penelitian ini meliputi.
1. Konflik batin novel Saddha karya Syahid Muhammad
Konflik batin yang terdapat dalam novel Saddha karya Syahid Muhammad
meliputi tiga hal yaitu Id, Ego, dan Super Ego.
Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Id dapat
direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah. Bekerja dengan menganut
prinsip kesenangan serta kepuasan secara instan terhadap kebutuhan manusia jika
tidak terpenuhi seseorang akan menjadi tegang, cemas, dan marah. Id dalam novel
Saddha ditunjukan pada Penggalan sebagai berikut.
“Aku pernah mundur berkali-kali, hanya untuk memastikan langkahku
sesuai tujuanku. Aku pernah kelelahan berjuang dan berhenti, hanya karena takut
usahaku akan sia-sia. Aku sering gagal dalam usaha sepenuh hati, hanya karena
yang akau usahakan memang tidak diperuntukkan bagiku. Aku pernah hancur
dlam ketakutan, namun Tuhan tak pernah membiarkanku menyerah”. (Saddha,
2019:23)
Penggalan di atas menggambarkan rasa ingin disertai rasa gelisah si “aku”
terbukti dari kalimat “aku pernah mundur berkali-kali” menandakan dia pernah
berjuang lebih dari satu kali namun juga mempertimbangkan perjuangannya
dengan pandangan, perjuangan yang dia lakukan akan sia-sia tapi ketika ia
berserah pada Tuhannya, Tuhan dia tak membiarkan dia untuk cepat menyerah.
Data ini dianalisis mengguanakn teknik membaca heuristik.
“Padahal, hubungan kita telah sampai pada kata yang sudah. Namun,
ternyata perasaan ini tidak ingin segera menyerah, tak ingin jika harus ada yang
berubah”. (Saddha, 2019:111)
Penggalan di atas menggambarkan keinginan untuk tetap sama-sama,
padahal dalam hubungan meraka sudah berakhir terbukti pada kalimat “hubungan
kita telah sampai kata sudah” menandakan berakhirnya hubungan mereka. Tapi
kenyataannya “aku” masih ingi terus bersama “kamu” dan tidak ingin ada yang
berubah dari hubungan mereka.
2. Ego
Ego merupakan sebuah kenyataan atau realita. Berusaha memenuhi keingian Id
dengan cara yang diterima secara sosial. Dalam novel Saddha menunjukan Ego
pada Penggalan sebagai berikut
“Meski aku pernah ingin sekali membuatmu sangat bersalah alam
keputusanmu yang kau egois itu, namun aku hanya tidak ingin yang mengais
pemakluman dan pengasihan, dengan menumbuhkan benci”. (Saddha, 2019:147)
Penggalan di atas menggambarkan “aku” dengan rasa egois ingin sekali
membuatmu merasa bersalah atas semua keputusanmu yang mengecewakan.
Namun “aku” tak cukup hati untuk melakukan hal demikian, ia tak ingin
memnumbuhkan rasa benci dalam dirinya kepadamu. Data ini menggunakan
teknik analisis heuristik.
“Menolak keberaaan yang sudah tidak lagi terjadi, menolak perih yang sedang
terasa. Bodohnya aku ingin menolak lupa, aku tidak ingin cerita kita hanya
menjadi duka”. (Saddha, 2019:113).
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Keinginanan untuk tetap berada dalam hubungan sama-sama sehungga
menolak segala yang berbau perpisahan, namun pada akhirnya memang tidak
dapat ditolak dengan apapun itu, melainkan penerimaan yang harus didapatkan.
Data ini mengguanakn analisis teknik membaca hermenutik.
“Jika aku mengutarakan, meski akhirnya aku dapat memilikimu, aku tetap
takut jika suatu saat aku akan kehilanganmu. Namun, yang paling menakutkan
adalah jika aku mengutarakan, kau malah pergi dan menjauh. Aku akan
kehilanganmu, padahal kau tak sempat kumiliki”. (Saddha, 2019:267)
Penggalan yang menggambarkan sebuah ketentuan yang harus didapatkan,
memilih salah satu jalan yang harus ditempuh, tentang dia tau sebuah rasa dan
pergi, padahal belum ada kata memiliki, atau dia tidak tau apapun tentang rasa dan
dia tetep bersama, data ini menggnakan analisis teknik membaca heuristic.
3. Super ego
Super Ego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapatkan dari
orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat serta berdasarkan
pada moral dan penilaian tentang benar atau salah. Dalam novel Saddha bagian
yang menunjukan super ego sebagi berikut
“Karena, sesungguhnya ada kebahagiaan yang sedang tak sabar menunggu
maaf akhirnya lahir. Aku, diantara rasa kecewa setelah ratusan hari yang aku
habiskan, memaafkan diri sendirilah yang paling menyiksa. Karena, bukan harus
menyembuhkan luka, namun harus berdamai dengan penyeselan”. (Saddha,
2019: 216)
Penggalan di atas menggambarkan bagaimana “aku” mengambil keputusan
terakhir, keputusan untuk memaafkan dan berdamai dengan penyesalan atas
semua yang telah terjadi. Data ini menggunakan analisis teknik pembacaan
heuristik.
“Darimu aku belajar, aku rela merawatmu sebagai apa pun untukku. Agar kau
tak pergi dan aku tak kehilangan, meski kau bukan milikku. Kau adalah sesuatu
yang lebih dari sekedar seseorang.”.(Saddha, 2019:267)
Penggalan di atas menggambarkan tentang akhir jalan “aku” yang menerima
bagaimana akhir ceritanya, tentang belajar rela melepaskan, “aku” mengambil
hikmah dari setiap pertemuannya dengan “kamu”. “aku” tak kan merasa
kehilangan meski sekarang sudah tidak lagi memilikimu. Keran dia kan
merawatmu dalam kenangan. Data ini menggunakan analisis teknik membaca
heuristic.
SIMPULAN
Hasil analisis dalam novel Saddha terdapat konflik batin yang
terkandung. Konflik batin tokoh utama yang terdapat dalam novel Saddha karya
Syahid Muhammad meliputi 3 yakni Id, Ego dan Super ego. 1) Id dalam novel
Saddha yaitu rasa berjuang yang terus membara dan pantang menyerah, padahal
pernah mundur berkali-kali. 2) ego dalam novel Saddha yaitu ingin membuatmu
merasa bersalah namun tak sampai hati melakukannya dan tak ingin
menumbuhkan rasa benci. 3) super ego dalam novel Saddha yakni mengambil
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keputusan dengan memaafkan dan berdamai dengan penyesalan. Penyelesaian
masalah pada tokoh aku dalam novel Saddha adalah mengistirahatkan luka-luka,
dengan kata lain luka yang ingin dilupakan jika semakin dilupakan akan semakin
teringat dan selalu terlihat. Karena melupakan semakin dipaksakan akan semakin
muncul dan teringat.
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Abstract
Learning and character and moral aspect is the dominant role in a real live context
that committed with ethical decision and value. Student will get their value in
character and moral when they choose what they want to do as a good decision
without influenced a negative decision impact with the social environment. More
over there is a liaison between the modern aspects with the character education. In
this area we know that modern aspect can be related with the character education.
With all the modern aspect influence liked technology, art, culture, civilization.
Character education developed with the influenced from the popular culture.
Popular culture is a contested term that is defined by several ways of the
civilization. In general, however, most definitions include within the term popular
culture the whole spectrum of activities involving mass consumption. The
research was designed to gather data on students’ views and perception on
character education and moral applied as popular theme on speaking activity at
the event namely English Class Performance (ECP). On that events the materials
concerning several aspects such as the theme and the awareness concerning the
character and moral education as well as specific activities based on popular
culture materials. Participants were 60 in number, 20 males and 40 females. More
aspect such as Character Education Promotes Core Ethical Values as the Basis of
Good Character, "Character" must be Comprehensively Defined to Include
Thinking, Feeling and Behaviour, To Develop Character, Students Need
Opportunities for Moral Action, Character Education Requires Moral Leadership
from Both Staff and Students, The School Must Recruit Parents and Community
Members as Full Partners in the Character-building Effort are the reliable aspect
in speaking activity through character and moral education related with popular
culture in Indonesia. Results from this program does not directly alter the
character and moral education for the students, but it is expected to give a positive
and varied colour in an atmosphere of speaking activity through popular culture.
Keywords: Learning, Character Education, Moral
INTRODUCTION
In the globalization era likes nowadays the movement and the
enhancement of the education is mesmerizing. Education and character cannot be
separated run one by one. Truly it can be run side by side as a systematically
process. Mostly in Indonesia the application of it are hugely improved in a
decade. Character education is whole aspects on the rule were run rightly.
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Character education is an effective means of promoting both student
social/moral/emotional development and academic achievement (Berkowitz,
2004). It is clear that all component as one in a big scheme call as character
education. In Indonesia people known character as the highly point because of the
culture of eastern country who run brightly culture as the main character of
procedures.
Like a many Asian country Indonesia government use character education
as the main point at sources in the procedures of the teaching and learning aspect.
In every level of schooling criteria in Indonesia it run very well through a last
decade. Character education becomes a rule in curriculum and it is implemented
highly in every subject. Character education has been demonstrated to be
associated with academic motivation. It can be seen as the rule that arrange by
Indonesian government as the 18 values offered by the Ministry of Education and
Culture from Indonesia Principle or Pancasila (Kemendiknas, 2011). The values
were “religiosity”, “honesty”, “tolerance”, “discipline”, “hard working”,
“creative”,
“independence”,
“democratic”,
“curiosity”,
“patriotism”,
“nationalism”, “appreciative”, “being friendly”, “peace maker”, “love to read”,
“environment awareness”, “social awareness” and “responsibility”.
Not only would students be aware of moral issues but they would have
greater familiarity with the wider philosophical and educational discourses as well
as resources and examples of good practice (Revell, 2007). In practice is not
enough that only run the curriculum with the character education on its. It needed
more relevant aspect in practice it such as the example that related with the perfect
procedures. it need activity in teaching and learning who support the principles of
character education in Indonesia.
Character education is a growing discipline with the deliberate attempt to
optimize students’ ethical behavior (Agboola, 2012). For the reason of that,
Indonesian with the cultural aspect and habit over the behavior are richly has
many of the aspect that includes it with several norms of behavior. For examples
Indonesian are habitual act with norm when speak with older people, raising
gesture with ethical behavior in everyday activity and keep the social habit with
ethical norm and moral that present the eastern civilization. It is made the
Indonesian are different from the other people around the world.
In the teaching and learning activity like at the classroom that related with
many students and its’ character, it can be a huge relation that influence the
classroom ambiences with the student behaviour or student habit. In this aspect
situation it can be said that student moral and character that give a positive or
negative impact on teaching and learning process. Is not only during classroom
activity in subject matter but it can be influence in other activity such as all
collaboration in communication between teacher and student. In other words,
when someone is attributed as having a good character as it is commonly used,
that person also possesses some other qualities such as trustworthiness, integrity,
passionate, reliable, and dependable (Pike, 2010).
Attention on the character education has growing in a school until
university system because of the increasing tendency of negative behaviours
among youth. In now a day era that many aspects get impact with student
behaviour and their character related with a technology or urban culture that
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spread around the world. From that phenomenon character education and moral
aspect need an enforcement in their practical aspects that related with teaching
and learning system at school and university. Character education and moral
become a need for student psychology foundation in everyday life. Action of the
reflection of character and moral need to growing up as the tool of various
authority for better manner in school and environment. Education, in its own
domain, has been the part and parcel of our individual lives even from the
inception of our respective lives. No wonder it is being described as “field of
action in its own right” (Hogan, 2006).
This is worth when there are several aspects that seem similar between
character education and moral. It omitted with usual core of psychology aspect in
teaching and learning process with all their activity on its. A knowledge in
education system and activity as the huge point on character and moral values.
Such as student cognitive, linguistic, social and emotional with its physical
aspects become a core in developing a value in habit and behaviours that concern
as character and moral. Character and moral as a standard formation in daily act
and its activity, such as student act during everyday activity at school and
university. A moral stance is implicated in the respect accorded to truth and the
demand for
excellence, good effort, and mastery. Values are intrinsic to what it means to
develop, to set goals, and to aspire to achieve them (Carr, 1991).
Learning and character and moral aspect is the dominant role in a real live
context that committed with ethical decision and value. Student will get their
value in character and moral when they choose what they want to do as a good
decision without influenced a negative decision impact with the social
environment. It can develop with an effort from student and their environment
system in education such as system education at school or university, teacher,
lecturer etc. Anyone who takes up the profession of teaching is taking up the
cause of moral-character education and is taking on the role of moral educator in a
context rife with ethical decisions and value commitments (Campbell, 2003).
In other words, moral education is the impartment of knowledge, values,
beliefs, and attitudes that help learners become informed, concerned, responsible,
caring citizens who understand and believe in the concepts of ‘justice, fairness,
and human welfare’ (Nucci, 1989). It can be the norm aspect in teaching and
learning activity at school or university area. When student have a good habit,
attitudes and believe related with teaching and learning activity, so they will have
a good manner and good goal in teaching and learning process.
More over there is a liaison between the modern aspects with the character
education. In this area we know that modern aspect can be related with the
character education. With all the modern aspect influence liked technology, art,
culture, civilization, etc, character education developed with the influenced from
the popular culture. Popular culture is a contested term that is defined by several
ways of the civilization. In general, however, most definitions include within the
term popular culture the whole spectrum of activities involving mass
consumption. Thus, everything from cinema and television to the Internet and
fashion magazines, as well as the advertisements promoting these other
manifestations of popular culture, can be included in the definition of popular
culture itself (Dittmer, 2009).
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Many aspects can be related a popular culture from the derivation of
relation between culture or norm or moral ethic with the social aspects. It derived
by the occupation of the cultural development such as the media and technology.
These are merely a few representative examples from dozens of creative lessons
that students designed to teach with media and popular culture. It is important to
add that the students were quite enthusiastic about finding media texts to
accompany their lessons, and they were able to share their lessons and media
artifacts with classmates, exchanging ideas and collaborating on subsequent
projects involving teaching with media. because today’s students have grown up
in a world pervaded by “the electronic, symbolic, commodity, and ideological
signification system of popular culture,” teachers and teacher educators should
engage in “teaching with and about media and popular culture. (Luke, 1997).
Popular culture is integral to children and young people’s engagement in a
wide range of literacy experiences, many of which are mediated by new
technologies, and is therefore a central part of their social practices outside of
school (Hagood, 2003). In practically not only activity at classroom but also all
the activity during education and its system work at school or university. It can be
used many tools that related with education and the media on it process. As the
popular culture as the new issue that not become a negative impact in which the
process that can influence many factors on its.
Theoretical framework
Character Education
Character education remains a phenomenon difficult to define, as it
includes a very wide range of outcome goals, pedagogical strategies and
philosophical orientations. There is substantial overlap between the character
education and moral education ‘camps’, evidenced by a large number of North
American members of the Association for Moral Education who also belong to
the Character Education Partnership. In fact, numerous character educators have
incorporated moral development into their character education models. Lickona
(1991) emphasizes the promotion of moral reasoning through peer discussion.
Berkowitz and Bier (2005) report that effective character education programs
frequently target moral development and implement moral discussion in
classrooms. Lickona and Davidson (2005) include critical thinking as one of their
targeted ‘8 strengths of character’. Most notably, the Character Education
Partnership’s flagship document Eleven principles sourcebook (Beland, 2003),
offers a lengthy discussion of moral development and education as part of its
focus on the cognitive side of character (Hidayati et.al., 2020).
Nonetheless there is an uneasy tension between those who hold to a
theory-based approach to promoting moral cognitive capacities and those who
largely a theoretically want to promote self-motivated competent moral agents.
Broad Character Education refers, then, to a wide range of prevention,
intervention, and health promotion programs that cover a wide range of purposes,
including health education, life skills training, social-emotional learning, problem
solving, and positive youth development, among others. It aims to reduce risks,
prevent problems, and promote positive development. It includes the inculcation
and practice of dispositional qualities like grit and other performance character
strengths. These efforts are considered examples of moral-character education
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insofar as they are designed to bring about desirable outcomes that counteract or
reverse the troubling trends so often noted in the character educator’s litany of
alarm. Indeed, the success of risk reduction and positive youth development
interventions are often claimed for “what works” in character education because
“they are all school-based endeavors designed to help foster the positive
development of youth” (Berkowitz & Bier, 2004, p. 5).
One concern with Broad Character Education concerns its expansive
reach. When should a program, intervention, or curricular objective count in favor
of moral-character education? If the explanatory mechanisms or independent
variables in a program’s theory of action or logic model fails to reference the
literatures of moral psychology but invoke instead, say, developmental
psychopathology or public health models, should we credit the success of such a
program to moral character education just because it yielded desirable outcomes?
In fact the explanation for successful risk reduction or competency promoting
interventions hardly mentions moral competence or the acquisition of virtues.
Moreover, developmental science already has the theoretical tools to think
through the prevention (or reduction) of delinquency, violence, sexual activity and
substance use and stands in little need of the language of virtues, morality, and
values (Lapsley & Narvaez, 2006). The language of developmental
psychopathology, the language of risk and resilience, of health promotion, and
positive youth development is all that is required to generate the outcomes of
interest to character educators. When the focus is on outcomes the singularity of
moral-character education as a distinctive form of programming is lost (cf.
Catalano, Toumbourou, & Hawkins, 2014; Lerner, Dowling, & Anderson, 2003).
It is important to start with the definition of character. Berkowitz and Bier
(2005a) have defined character as the complex set of psychological characteristics
that motivate and enable an individual to act as a moral agent, i.e., the subset of
psychological characteristics that lead one to want to and be able to do the right
thing. Such characteristics include empathy, compassion, conscience, moral
reasoning, moral values, moral identity, perspective-taking, moral indignation,
moral sensitivity, etc. Character education therefore can be defined as deliberate
attempts to promote the development of student character in schools (and often in
other youth-serving institutions). Ideally, such attempts are constructed of
research-based practices for which there is empirical evidence of effectiveness
(Berkowitz & Bier, 2005a) or theoretical justification of selected methods. While
it is beyond the scope of this paper to detail all that is known about effective
character education, it is nonetheless necessary to explore this body of knowledge
to justify the conclusions to be offered about how to educate for the character
development of gifted youth. Hence a brief synopsis will be offered here drawing
on multiple sources (especially Beland, 2003; Berkowitz & Bier, 2005a).
The following 11 principles are offered by the Partnership as criteria that
schools and other groups can use to plan a character education effort and to
evaluate existing character education programmes and materials (Lickona, T.
2006).
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1. Character Education Promotes Core Ethical Values as the Basis of Good
Character
Character education holds, as a starting philosophical principle, that there
are widely shared, objectively important core ethical values such as caring,
honesty, fairness, responsibility and respect for self and others that form the basis
of good character. A school committed to character education explicitly names
and publicly stands for these values; promulgates them to all members of the
school community; defines them in terms of behaviours that can be observed in
school life; models these values; studies and discusses them; uses them as the
basis of human relations in the school; celebrates their manifestations in the
school and community; and enforces them by holding all school members
accountable to standards of conduct consistent with the core values.
2. "Character" must be Comprehensively Defined to Include Thinking, Feeling
and
Behaviour
In an effective character education programme, character is broadly
conceived to encompass the cognitive, emotional and behavioural aspects of the
moral life. Good character consists of understanding, caring about and acting
upon core ethical values. The task of character education therefore is to help
students and all other members of the learning community know "the good", value
it, and act upon it. As people grow in their character they will develop an
increasingly refined understanding of the core values, a deeper commitment to
living according to those values and a stronger tendency to behave in accordance
with those values.
3. Effective Character Education Requires an Intentional, Proactive and
Comprehensive Approach that Promotes the Core Values in All Phases of School
Life
Schools committed to character education look at themselves through a
moral lens and see how virtually everything that goes on in school affects the
values and character of students. An intentional and proactive approach plans
deliberate ways to develop character, rather than simply waiting for opportunities
to occur. A comprehensive approach uses all aspects of schooling the teacher's
example, the discipline policy, the academic curriculum (including the drug,
alcohol, and sex education curriculum), the instructional process, the assessment
of learning, the management of the school environment, relationships with parents
and so on as opportunities for character development. "Stand alone" character
education programmes can be useful first steps or helpful elements of an ongoing
effort but must not be considered a substitute for a holistic approach that
integrates character development into every aspect of school life.
4. The School Must Be a Caring Community
The school itself must embody good character. It must progress towards
becoming a microcosm of the civil, caring and just societies we seek to create in
our countries. The school can do this by becoming a moral community that helps
students form caring attachments to adults and to each other. These caring
relationships will foster both the desire to learn and the desire to be a good person.
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All children and adolescents have a need to belong, and they are more likely to
externalise the values and expectations of groups that meet this need. The daily
life of classrooms, as well as all other parts of the school environment (e.g. the
corridors, cafeteria, playground and school bus), must be imbued with core values
such as concern and respect for others, responsibility, kindness and fairness.
5. To Develop Character, Students Need Opportunities for Moral Action
In the ethical as in the intellectual domain, students are constructive
learners; they learn best by doing. To develop good character they need many and
varied opportunities to apply values such as responsibility and fairness in
everyday interactions and discussions. By grappling with real-life challenges how
to divide the labour in a co-operative learning group, how to reach consensus in a
class meeting, how to carry out a service learning project, how to reduce fights on
the playground, how to involve their peers in sharing responsibility for the quality
of the moral environment of the school students develop practical understanding
of the requirements of fairness, co-operation and respect. Through repeated moral
experiences, students can also develop and practise the moral skills and
behavioural habits that make up the action side of character.
6. Effective Character Education Includes a Meaningful and Challenging
Academic Curriculum that Respects all Learners and Helps Them Succeed
Character education and academic learning must not be conceived as
separate spheres; rather there must be a strong, mutually supportive relationship.
In a caring classroom and school where students feel liked and respected by their
teachers and fellow students, students are more likely to work hard and achieve.
Reciprocally, when students are enabled to succeed at the work of school, they are
more likely to feel valued and cared about as people.
Because students come to school with diverse skills, interests and needs, a
curriculum that helps all students succeed will be one whose content and
pedagogy are sophisticated enough to engage all learners. That means moving
beyond a skill-and-drill, paper-and-pencil curriculum to one that is inherently
interesting and meaningful for students. A character education school makes
effective use of active teaching and learning methods such as co-operative
learning, problem-solving approaches, experience-based projects, "themes" that
integrate different subjects, and so on. One of the most authentic ways to respect
children is to respect the way they learn.
7. Character Education Should Strive to Develop Students' Intrinsic Motivation
As students develop good character, they develop a stronger inner
commitment to doing what their moral judgement tells them is right. Schools,
especially in their approach to discipline, should strive to develop this intrinsic
commitment to core values. They should minimise reliance on extrinsic rewards
and punishments that distract students' attention from the real reasons to behave
responsibly: the rights and needs of self and others. Responses to rule-breaking
should provide opportunities for restitution and foster the student's understanding
of the rule and willingness to abide by it in the future. Similarly, within the
academic curriculum intrinsic motivation should be fostered in every way
possible. This can be done by helping students experience the challenge and
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interest of subject matter, the desire to work co-operatively with other students
and the fulfilment of making a positive difference in another person's life or in
their school or community.
8. The School Staff Must Become a Learning and Moral Community in which All
Share Responsibility for Character Education and Attempt to Adhere to the Same
Core Values that Guide the Education of Students
Three things need attention here. First, all school staff teachers,
administrators, counsellors, coaches, secretaries, cafeteria workers, playground
aides, bus drivers must be involved in learning about, discussing and taking
ownership of the character education effort. All these adults must model the core
values in their own behaviour and take advantage of the other opportunities they
have to influence the character of the students with whom they come into contact.
Secondly, the same values and norms that govern the life of students must govern
the collective life of the adult members of the school community. If students are
to be treated as constructive learners, so must adults. They must have extended
staff development and many opportunities to observe and then try out ways of
integrating character education practices into their work with students. If students
are given opportunities to work collaboratively and participate in decision-making
that improves classrooms and schools, so must adults. If a school's staff do not
experience mutual respect, fairness and co-operation in their adult relationships,
they are less likely to be committed to teaching those values to students. Thirdly,
the school must find and protect time for staff reflection on moral matters. School
staff, through faculty meetings and smaller support groups, should be regularly
asking: What positive, character-building experiences is the school already
providing for its students? What negative moral experiences (e.g. peer cruelty,
student cheating, adult disrespect for students, littering of the grounds) is the
school currently failing to address} What important moral experiences (e.g. cooperative learning, school and community service, opportunities to learn about
and interact with people from different racial, ethnic and socio-economic
backgrounds) is the school now omitting} What school practices are at odds with
its professed core values and desire to develop a caring school community?
Reflection of this nature is an indispensible condition for developing the moral life
of a school.
9. Character Education Requires Moral Leadership from Both Staff and Students
For character education to meet the criteria outlined thus far there must be
a leader (a principal, another administrator, or a teacher co-ordinator) who
champions the effort and a character education committee (or several such support
groups, each focused on a particular aspect of the character effort) with
responsibility for long range planning and programme implementation. Students
should also be brought into roles of moral leadership through student government,
peer conflict mediation programmes, cross-age tutoring and so on.
10. The School Must Recruit Parents and Community Members as Full Partners
in the Character-building Effort
A school's character education mission statement should state explicitly
what is true: parents are the first and most important moral educators of their
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children. Next, the school should take pains at every stage to communicate with
parents about the school's goals and activities regarding character development
and how families can help. To build shared ownership and trust between home
and school the school must be proactive in involving parents in planning and
policy making. All parents must be informed about and have a chance to react and
consent to the school's proposed core values and how the school proposes to try to
teach them. Schools also do well to take the further step of setting up a parent
leadership committee whose task is to keep parents abreast of the school's
character education efforts and provide parents with specific ways (such as homebased activities) in which they can support the values the school is trying to teach.
Finally, schools and families will enhance the
effectiveness of their partnership if they recruit the help of the wider community
businesses, religious institutions, youth organisations, the government and the
media in promoting the core ethical values.
11. Evaluation of Character Education Should Assess the Character of the
School, the School Staff's Functioning as Character Educators and Extent to
which Students Manifest Good Character
Effective character education must include an effort to assess programme
impact. Three broad kinds of outcomes merit attention.
The character of the school. To what extent is the school becoming a more
caring community? This can be assessed, for example, with surveys that ask
students to indicate the extent to which they agree with statements such as:
"Students in this school [classroom] respect and care about each other" and "This
school [classroom] is like a family"; observation can also be a useful means of
assessing the school's character.
The school staff's growth as character educators. To what extent have
adult staff teaching faculty, administrators, and support personnel developed
understandings of what they can do to foster character development? Personal
commitment to doing so? Skills to carry it out? Consistent habits of acting upon
their developing capacities as character educators? This speaks to formative
evaluation assessing the degree to which the character education programme is
actually being implemented.
Student character. To what extent do students manifest understanding of,
commitment to and action upon the core ethical values? Schools can, for example,
gather data on various character-related behaviours: has student attendance gone
up? Have fights and suspensions gone down? Has vandalism declined? Have drug
incidents diminished? Schools can also assess the three domains of character
(knowing, feeling and behaviour) through anonymous questionnaires that measure
student moral judgement (for example, "Is cheating on a test wrong?"), moral
commitment ("Would you cheat if you were sure you wouldn't get caught?") and
self-reported moral behaviour ("How many times have you cheated on a test or
major assignment in the past year?"). Such questionnaires can be administered at
the beginning of a school's character initiative to acquire a baseline and again at
later points to assess progress. Clearly, future planning should then be guided by
this evaluative information.
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Moral in Education
There are a few key differences between moral education (defined here as
cognitive developmental
approaches to moral education) and character
education, most notably that:
1. Moral education tends to be theory-based and character education tends to
be a theoretical. Moral education is heavily influenced by and derived
from cognitive structural models of stages of moral reasoning
development (Piaget, 1965; Damon, 1976; Kohlberg, 1976).
2. Moral education, in its current guise dates to the 1960s, remaining
relatively stable over time. Character education has been evolving
repeatedly for well over a century (McClellan, 1999).
3. Moral education typically has a narrow focus (the development of moral
reasoning structures). The exception to this is the infrequently
implemented Just Community School model which attempts to expand the
narrow moral reasoning development focus to incorporate the
development of moral behaviour, values and emotions (Kohlberg & Hersh,
1977), although moral reasoning development remains the primary
outcome variable even in Just Community studies. Character education, on
the other hand, has a very comprehensive and diverse set of targeted
outcomes. Similarly, moral education relies on a very narrow range of
pedagogical strategies and character education has a very broad and
variable range of strategies (Berkowitz & Bier, 2005).
4. Moral education, as the term suggests, is more focally a moral domain
than is character education. Moral education focuses on the development
of justice reasoning, and, insofar as it incorporates more recent work on
relational morality, reasoning about interpersonal care. Character
education, because it takes a very broad approach, often blurs the line
between moral concepts and other non-moral but related concepts.
Berkowitz (1997) attempted to delineate the latter as ‘foundational
characteristics’, suggesting they are not specifically moral (e.g.
perseverance, loyalty, courage) but serve to support moral agency.
5. Moral education, in part because it has strong roots in social science, tends
to have a much stronger empirical base and orientation. In fact, in their
comprehensive review of the character education outcome research,
Berkowitz and Bier report that the most commonly supported outcome of
character education is socio-moral reasoning development.
Intentional moral-character education will place demands upon teacher
(and principal) education insofar as they must become adept at developing moral
expertise (Narvaez & Bock, 2014). Developing this expertise in schools of
education will be a challenge. Carr (1991) argued that we do our student teachers
in education programs “no great favours by proceeding as though education and
learning to teach are matters only of the mastery of certain pedagogical skills,
knacks or strategies apt for the successful transmission of value-neutral
knowledge or information” (p. 11). Teachers struggle with moral-character
education just because the value questions immanent to teaching are not
systematically addressed in their professional formation. Carr (1991) contends
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that when teacher education programs do not require “sensible reflection upon the
moral character of human life and experience, the nature of values and the ethical
aspects of the educationalist’s role” (p. 11) then the resulting intellectual vacuum
leaves teachers vulnerable to faddism; it leaves them will prepared to make
transparent the immanence and inevitability of fundamental value questions that
attend education, teaching, and learning.
Popular Culture
Popular culture is integral to children and young people’s engagement in a
wide range of literacy experiences, many of which are mediated by new
technologies, and is therefore a central part of their social practices outside of
school (Hagood, 2003). If used to provide a “culturally-relevant pedagogy”
(Ladson-Billings, 1995, p. 465), popular culture offers a range of material that
children and young people find engaging and that has the potential to motivate
students who might otherwise think their particular cultural interests are excluded
from the curriculum (Alvermann et al., 1999; Marsh, 2000).
Thus, pupolar culture is all evident and issue that develop with a new
culture and technology appear such as the existence of the audiovisual media,
internet, and so on. Popular culture is a contested term that is defined by
commentators in myriad ways. In general, however, most definitions include
within the term popular culture the whole spectrum of activities involving mass
consumption. Thus, everything from cinema and television to the Internet and
fashion magazines, as well as the advertisements promoting these other
manifestations of popular culture, can be included in the definition of popular
culture itself (Dittmer. 2009).
Popular culture is the subject that most individuals are familiar and engage with
on daily basis. The idea in favour of using it in language classroom was first
advocated in late 1980s (Cheung, 2001) together with globalization and teachers
giving priority to authenticity and actual language use in their materials. So not
only the media or material but popular culture involved in everything that used for
education. Nowadays there is no unanimity among researchers regarding the
definition of popular culture. The word ‘popular’ or ‘popularis’ was originally
used in Latin in legal and political discourse meaning ‘belonging to the people’
(Cheung, 2001). Although it is difficult to produce a precise definition of popular
culture due to its interdisciplinary usage define it as a social phenomenon,
differentiation of modern culture that includes ideas, values, activities, products
appealing to a large audience.
In other words, culture here means the texts and practices whose principal
function is to signify, to produce or to be the occasion for the production of
meaning. Culture in this third definition is synonymous with what structuralists
and post-structuralists call ‘signifying practices’. Using this definition, we would
probably think of examples such as poetry, the novel, ballet, opera and fine art. To
speak of popular culture usually means to mobilize the second and third meanings
of the word ‘culture’. The second meaning culture as a particular way of life
would allow us to speak of such practices as the seaside holiday, the celebration
of Christmas, and youth subcultures, as examples of culture. These are usually
referred to as lived cultures or practices. The third meaning culture as signifying
practices would allow us to speak of soap opera, pop music, and comics as
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examples of culture. These are usually referred to as texts. Few people would
imagine Williams’s first definition when thinking about popular culture (Storey.
2012).
More over This definition of popular culture is often supported by claims
that popular culture is mass-produced commercial culture, whereas high culture is
the result of an individual act of creation. The latter, therefore, deserves a moral
and aesthetic response; the former requires only a fleeting sociological inspection
to unlock what little it has to offer. Whatever the method deployed, those who
wish to make the case for the division between high and popular culture generally
insist that the division between the two is absolutely clear. Moreover, not only is
this division clear, it is trans-historical – fixed for all time. This latter point is
usually insisted on, especially if the division is dependent on supposed essential
textual qualities (Storey. 2012).
In general terms, those looking at popular culture from the perspective of
hegemony theory tend to see it as a terrain of ideological struggle between
dominant and subordinate classes, dominant and subordinate cultures. As Bennett
(2009) explains, the field of popular culture is structured by the attempt of the
ruling class to win hegemony and by forms of opposition to this endeavour. As
such, it consists not simply of an imposed mass culture that is coincident with
dominant ideology, nor simply of spontaneously oppositional cultures, but is
rather an area of negotiation between the two within which in different particular
types of popular culture dominant, subordinate and oppositional cultural and
ideological values and elements are ‘mixed’ in different permutations.
Popular culture is a site where the construction of everyday life may be
examined. The point of doing this is not only academic that is, as an attempt to
understand a process or practice it is also political, to examine the power relations
that constitute this form of everyday life and thus reveal the configurations of
interests its construction serves (Turner, 2003: 6). All of the aspect in daily life
and events such as the activity model, attitudes, behaviour can be implemented as
thepopular culture. Popular culture can often have a significant impact upon the
lives and attitudes of young people around the world, partly by providing them
with some form of meaning and insight in a relevant and concrete way (Cheung.
2001).
METHODOLOGY
The research was designed to gather data on students’ views and
perception on character education and moral applied as popular theme on the
event at Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung namely English Class
Performance (ECP). Questionnaires were given to English student of Universitas
Bhinneka PGRI Tulungagung. The questionnaires featuring contents on the 11
principles of character education and moral by Lickona, 2006 and its development
and relation with popular culture, its representation on the event namely English
Class Performance (ECP) organized by Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung.
On that events the materials concerning several aspects such as the theme and the
awareness concerning the character and moral education as well as specific
activities based on popular culture materials. Participants were 60 in number, 20
males and 40 females. All of them are English students.
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Findings
The data finding on this research is following 11 principles of character
education effort and to evaluate existing character education programmes and
materials by Lickona. These principles were elaborated and adapted as follows.
Principles and the relation with
popular culture
Character Education Promotes Core
Ethical Values as the Basis of Good
Character
"Character" must be Comprehensively
Defined to Include Thinking, Feeling and
Behaviour
Effective Character Education Requires
an
Intentional,
Proactive
and
Comprehensive Approach that Promotes
the Core Values in All Phases of School
Life
The School Must Be a Caring
Community

To Develop Character, Students Need
Opportunities for Moral Action

Effective Character Education Includes a
Meaningful and Challenging Academic
Curriculum that Respects all Learners and
Helps Them Succeed
Character Education Should Strive to
Develop Students' Intrinsic Motivation

The School Staff Must Become a
Learning and Moral Community in which
All Share Responsibility for Character
Education and Attempt to Adhere to the
Same Core Values that Guide the
Education of Students
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Question
Q1: are you using a proper word and
sentences when you are speaks in
English?
Q2: are in English Class Performance
(ECP) always proposed a theme that
include some aspect to thinking,
feeling and improve a good attitude?
Q3: are in English Class Performance
(ECP) theme include social aspect
and event about university
environment? (for examples lecturer
attitude, student attitude)
Q4: are in English Class Performance
(ECP) theme include social aspect
and event about university
environment? (for examples the
activity for student at university, the
facilities, the condition etc)
Q5: are in English Class Performance
(ECP) theme proposed up to date
event and issues that related with
social character and attitudes
environment?
Q6: are in English Class Performance
(ECP) proposed a theme about
student achievement and succeed?
(achievement in learning activity or
in other aspect)
Q7: are in English Class Performance
(ECP) proposed a theme about
student motivation?
Q8: are in English Class Performance
(ECP) proposed a theme about
university rule and punishment?
Q9: are in English Class Performance
(ECP) proposed a theme about
university staff (school staff teachers,
administrators, counsellors, coaches,
secretaries, cafeteria workers,
playground, etc)?
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Character Education Requires Moral Q10: are in English Class Performance
Leadership from Both Staff and (ECP) proposed a theme about
Students
leadership (a principal, another
administrator, or a teacher coordinator)?
Q11: are in English Class Performance
(ECP) proposed a theme about popular
programs (such as several activities and
programs at university)?
The School Must Recruit Parents and Q12: are in English Class Performance
Community Members as Full Partners (ECP) proposed a theme about activity
in the Character-building Effort
and communication with a parents and
family (during at university and after)?
Q13: are in English Class Performance
(ECP) proposed a theme about your
popular activity (such as music, life
style, preferences, etc)
Evaluation of Character Education Q14: are in English Class Performance
Should Assess the Character of the (ECP) proposed a theme about your
School, the School Staff's Functioning university aspect (what is your
as Character Educators and Extent to university about, the condition of
which Students Manifest Good university, the services, etc)?
Character
Q15: are in English Class Performance
(ECP) proposed a theme about social
aspect at university (negative attitudes
between students, staff and lecturer
attitudes, etc)?
Fifteen statements were adapted to find out the character and moral
education through popular culture as the theme on the event namely English Class
Performance (ECP) at Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Descriptive
statistics were carried out for all measures involved in this study. From the
questionnaire above the percentage result shown below.
Question
Q1: are you using a proper word and sentences when you are speak
in English?
Q2: are in English Class Performance (ECP) always proposed a
theme that include some aspect to thinking, feeling and improve a
good attitude?
Q3: are in English Class Performance (ECP) theme include social
aspect and event about university environment? (for examples
lecturer attitude, student attitude)

85

Percentages
100
100
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Q4: are in English Class Performance (ECP) theme include social aspect
and event about university environment? (for examples the activity for
student at university, the facilities, the condition etc)
Q5: are in English Class Performance (ECP) theme proposed up to date
event and issues that related with social character and attitudes
environment?
Q6: are in English Class Performance (ECP) proposed a theme about
student achievement and succeed? (achievement in learning activity or in
other aspect)
Q7: are in English Class Performance (ECP) proposed a theme about
student motivation?
Q8: are in English Class Performance (ECP) proposed a theme about
university rule and punishment?
Q9: are in English Class Performance (ECP) proposed a theme about
university staff (school staff teachers, administrators, counsellors,
coaches, secretaries, cafeteria workers, playground, etc)?
Q10: are in English Class Performance (ECP) proposed a theme about
leadership (a principal, another administrator, or a teacher co-ordinator)?
Q11: are in English Class Performance (ECP) proposed a theme about
popular programs (such as several activities and programs at university)?
Q12: are in English Class Performance (ECP) proposed a theme about
activity and communication with a parents and family (during at
university and after)?
Q13: are in English Class Performance (ECP) proposed a theme about
your popular activity (such as music, life style, preferences, etc)
Q14: are in English Class Performance (ECP) proposed a theme about
your university aspect (what is your university about, the condition of
university, the services, etc)?
Q15: are in English Class Performance (ECP) proposed a theme about
social aspect at university (negative attitudes between students, staff and
lecturer attitudes, etc)?
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100

78

91
88
83

78
100
78

100
78

78

Results
The results from the questionnaires are to find cultural and moral
education aspects related to the popular culture at English Class Performance
(ECP) event that organized by students at Universitas Bhinneka PGRI
Tulungagung. From the data there is classification in character and moral aspect
related with popular culture as the follows.
Classification
Q1
Q2
Q5
Q11

Percentages
100
100
100
100
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Q13
Q7
Q8
Q4
Q9
Q10
Q3
Q12
Q14
Q15
Q6

100
91
88
83
83
78
78
78
78
78
78

Discussion
From the data analysis above, it can be seen that both character and moral
education related with popular culture were being transmitted by student at
speaking activity as the aspect alignment with the particular theme in speaking
materials. Meanwhile, a more aspect such as Character Education Promotes Core
Ethical Values as the Basis of Good Character, "Character" must be
Comprehensively Defined to Include Thinking, Feeling and Behaviour, To
Develop Character, Students Need Opportunities for Moral Action, Character
Education Requires Moral Leadership from Both Staff and Students, The School
Must Recruit Parents and Community Members as Full Partners in the Characterbuilding Effort are the reliable aspect in speaking activity through character and
moral education related with popular culture in Indonesia.
CONCLUSION AND SUGGESTIONS
Character and moral education related to the popular culture is the
important aspect in speaking activity to motivate and give a stimulation to express
an idea in speaking activity for English student. It can accommodate student more
creative in speaking activity through particular theme that include character and
moral education through popular culture in Indonesia. The desire to built student
character and moral in education but not throw away an aspect about popular
culture that appropriate in Indonesia. Familiarization about character and moral
education through popular culture in Indonesia need to be done in several
activities such as in speaking activity in particular events that elaborated the
existence program at university. And it collaborated with all aspect such as
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institutions, teachers, lecturer, staff, employees, community, the environment and
more as the instrument in practical character and moral education through popular
culture.
The data summarizes that all aspect get a percentage score more that 50%.
So it can be conclude that in the event namely English Class Performance (ECP)
at Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung are elaborated the culture and moral
education through popular culture in Indonesia.
Results from this program does not directly alter the character and moral
education for the students, but it is expected to give a positive and varied colour in
an atmosphere of speaking activity through popular culture.
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendiskripsikan video tutorial berbasis
multimedia sebagai inovasi pembelajaran Bahasa Indonesia yang memuat gerakan
anti verbal bullying. 2) Mengetahui kualitas hasil validitas pengembangan video
tutorial sebagai inovasi media pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis
multimedia. Media ini diharapkan menjadi inovasi pembelajaran Bahasa
Indonesia yang berkualitas dari segi materi dan media sehingga dapat digunakan
sebagai media belajar secara mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian Research and developmant (R&D) yang mengacu pada teori
Sukmadinata. Penelitian ini melibatkan 26 siswa kelas VII SMP N 3 Jiken sebagai
objek penelitian untuk memperoleh data analisis . Hasil penelitian yang diperoleh
adalah berupa skor penilaian dari hasil uji validasi ahli materi sebesar 54 dengan
persentase 75% masuk dalam kategori layak dan uji validasi ahli media sebesar 85
dengan persentase 81,7% masuk dalam kategori sangat layak. Berdasarkan hasil
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media video tutorial ini berkualitas
sehingga dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran Bahasa
Indonesia.
Kata Kunci: Inovasi, Multimedia, Verbal Bullying, Video Tutorial
Abstract
The objectives of this study are: 1) To describe multimedia-based video tutorials
as an innovation in Indonesian language learning that includes the anti-verbal
bullying movement. 2) Knowing the quality of the results of the validity of the
development of video tutorials as an innovation of multimedia-based Indonesian
language learning media. This media is expected to be a quality Indonesian
learning innovation in terms of materials and media so that it can be used as a
medium for independent learning. The type of research used is Research and
developmant (R&D) research which refers to Sukmadinata's theory. This study
involved 26 seventh grade students of SMP N 3 Jiken as the object of research to
obtain analysis data. The results obtained are in the form of an assessment score
from the results of the material expert validation test of 54 with a percentage of
75% included in the appropriate category and the media expert validation test of
85 with a percentage of 81.7% included in the very feasible category. Based on
these results, it can be concluded that the video tutorial media is of high quality so
that it can be used by teachers as a medium for learning Indonesian.
Keywords: Innovation, Multimedia, Verbal Bullying, Video Tutorial
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PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan
di Indonesia dengan penggunaan media komunikasi multimedia dalam proses
pembelajaran (Pujiestari, 2020:51). Saat ini peran media pembelajaran sangat
dibutuhkan untuk membantu pendidik dalam menyampaian tujuan pembelajaran.
Penggunaan media pembelajaran dapat menarik perhatian serta minat peserta
didik, sehingga dalam penyampaian informasi ataupun pesan dapat
berlangsungnya secara efektif (Arsyad, 2010). Apalagi saat ini, adanya pandemi
covid-19 yang menyebabkan proses pembelajaran harus dilakukan secara daring
dan pendidik harus memilih media pembelajaran yang menarik dan efektif untuk
peserta didik supaya pesan materi-materi pembelajaran dapat dipahami oleh
peserta didik secara menyeluruh.
Inovasi media pembelajaran sangat dibutuhkan oleh peserta didik agar tidak
merasa jenuh ataupun bosan saat proses pembelajaran berlangsung. Media
pembelajaran berbasis multimedia dapat menjadi salah satu solusi untuk
menangani kejenuhan ataupun kebosanan peserta didik dalam mengikuti proses
pembelajaran daring. Microsoft powerpoint, bandicam, dan kinemater dapat
digunakan sebagai media pembelajaran berbasis multimedia yang dapat
menghasilkan video tutorial interaktif. Aplikasi-aplikasi merupakan aplikasi
berbasis android yang sudah tidak asing di telinga pendidik, sehingga diharapkan
nantinya pendidik dapat membuat media pembelajarannya sendiri yang sesuai
kebutuhan peserta didik.
Data penelitian pada bulan Mei 2020 dari Wahana Visi Indonesia yang
berjudul “Studi Penilaian Cepat Dampak Covid-19 dan Pengaruhnya Terhadap
Anak Indonesia” diketahui bahwa sebanyak 62% anak Indonesia mengalami
kekerasan verbal, 47% anak Indonesia mengalami bosan belajar di rumah, dan
19,20% anak Indonesia merindukan bermain bersama teman-teman. Dari datadata di atas dapat disimpulkan bahwa anak Indonesia sering mengalami tindak
kekerasan verbal dan merasa bosan saat belajar di rumah selama pandemi covid19. Adanya hal tersebut anak harus mengetahui nilai-nilai anti kekerasan verbal
sebagai bentuk upaya gerakan anti verbal bullying. Nilai-nilai anti kekerasan
verbal terdapat lima nilai, yaitu: nilai saling percaya, nilai kerjasama, nilai
toleransi, nilai tenggang rasa, dan nilai pelestarian lingkungan. Media pembelajarn
video tutorial dapat mengemas nilai-nilai tersebut ke dalam materi pembelajaran
yang lebih menarik dan efektif.
Uraian-uraian di atas, peneliti mencoba mengembangkan sebuah media
pembelajaran berbasis multimedia berupa video tutorial. Video tutorial ini dapat
digunakan pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran yang terselip nilainilai anti verbal bullying.
KAJIAN TEORI
Media Pembelajaran
Media pembelajaran merupakan sebuah metode, alat, ataupun teknik yang
digunakan pendidik untuk berkomunikasi secara efektif kepada peserta didik
dalam menyampaikan informasi dan materi pembelajaran (Muhammaddiyah,
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2015: 174). Kustandi dan Bambang (2013) media pembelajaran merupakan
sebuah alat yang berupa grafis, fotografi, atau elektronis yang digunakan untuk
menangkap, memotret ataupun menyusun informasi secara verbal ataupun visual
dalam proses pembelajaran. Menurut (Kustandi dan Bambang, 2013) media
pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu:
1. Media Audio
2. Media Proyeksi
3. Film dan Audio
4. Komputer, dan
5. Multimedia.
Multimedia Interaktif
Multimedia merupakan kombinasi dari dua atau lebih media seperti audio,
video, foto, dan grafik. Multimedia interaktif merupakan multimediayang
memiliki alat kontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, contohnya
multimedia pembelajaran interaktif dan aplikasi game (Kustandi dan Bambang,
2013). Sudjana dan Rivai (dalam Wirasasmita, 2017: 37) menyatakan bahwa
peran media dalam proses belajar mengajar, yaitu:
1. Sebagai alat dalam memperjelas bahan pengajaran saat pendidik
menyampaikan materi pelajaran,
2. Sebagai alat dalam mengangkat ataupun menimbulkan persoalan yang
dapat dipelajari dan diselesaikan oleh peserta didik dalam proses
pembelajaran.
3. Sebagai sumber belajar bagi peserta didik baik individeu atau kelompok.
Video Tutorial
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “tutorial” merupakan
panduan atau pembimbingan kelas oleh pendidik untuk peserta didik atau
sekelompok anak. Sedangkan, menurut Wirasasmita (2017:37) video tutorial
merupakan sebuah rangkaian gambar hidup yang dibuat ataupun ditayangkan oleh
pendidik yang memuat pesan-pesan dalam materi pelajaran untuk membantu
pemahaman dari peserta didik. Pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa video tutorial merupakan sebuah gambar hidup yang dapat memuat video,
audio serta visual-visual menarik berisi pesan-pesan dalam materi pelajaran untuk
membantu peserta didik dalam memahami pesan-pesan dalam materi pelajaran.
Microsoft PowerPoint
Arsyad (2017:164) menyatakan bahwa Microsoft PowerPoint merupakan program
komputer yang digunakan orang-orang untuk membuat salindia presentasi.
Aplikasi ini memiliki fitur seperti template, icon, dan animasi dengan berbagai
format. Aplikasi Microsoft PowerPoint juga digunakan populer dikalangan
perkantoran pembisnis yang digunakan untuk membuat tampilan presentasi yang
menarik serta profesional.
Bandicam
Herayanti (2019) menjelaskan bahwa bandicam adalah aplikasi perekam
layar desktop yang mudah tanpa membebani sistem. Kelebihan aplikasi ini yaitu
dapat merekam layar pada bagian yang sesuai keinginan ataupun merekam
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keseluruhan layar desktop. Aplikasi bandicam memiliki fitur merekam video,
suara, dan menampilkan wajah saat presentasi.
KineMaster
Kinemaster merupakan aplikasi berbasis android dan iOS yang dirancang
untuk mengedit video dengan fitur lengkap dan prfesional. Kinmaster memiliki
dua tipe yaitu project assistent dan empty project yang digunakan untuk membuat
project (Daryadi, 2020). Kinemater juga memiliki fitur-fitur yang menarik unuk
dikembangkan.
Nilai-nilai Anti Kekerasan verbal
M. Noor Haadjim dan Wahyu Widhiarso (dalam Pradana, 2020) menjelaskan lima
aspek-aspek nilai-nilai anti kekerasan verbal yang memiliki ciri serta
indikatornya, sebagai berikut:
1. Nilai saling percaya, yaitu sikap penerimaan seseorang terhadap orang lain
dengan segala karakter dan keunikannya.
2. Nilai kerjasama, yaitu sikap saling membantu dengan yang lainnya guna
mencapai tujuan dan keuntungan bersama.
3. Nilai tenggang rasa, yaitu suatu kemampuan yang dapat menilai sikap atau
emosi seseorang .
4. Nilai toleransi, yaitu sikap penerimaan secara terbuka kepada orang lain
dengan tingkat kematangannya, latar belakang yang berbeda mencakup
latar belakang agama, suku, rasa. Sehingga tidak ada alasan melakukan
diskriminatif.
5. Nilai menghargai pelestarian lingkungan, yaitu menghargai pelestarian
lingkungan dengan tidak merusak bangunan, fasilitas, dan interaksi sosial.
Pembelajaran Bahasa Indonesia
Sunhaji (2014:32) menjelaskan bahwa pembelajaran adalan suatu usaha
untuk membuat peserta didik belajar atau nenbuat suatu perubahan tingkah laku
peserta didik. di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini materi yang dipilih
untuk dikembangkan adalah materi surat dinas dan surat pribadi, khususnya
kompetensi dasar 3.14 (Menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi
dan surat dinas yang dibacadan didengar) dan kompetensi dasar 4.14 (Menulis
surat pribadi dan surat dinas). Materi-materi inI nantinya akan dikembangkan
dengan memuat nilai-nilai anti verbal bullying.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and
Development) yang mengacu pada teori Sukmadinata (2020: 164) penelitian dan
pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah sistematik yang
digunakan untuk mengembangkan atau menyempurnakan sebuah produk dan
produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam Sukmadinata terdapat
tiga tahapan dalam mengembangan produk, yaitu: studi pendahuluan,
pengembangan produk, dan uji produk. Namun, di dalam penelitian ini yang
sudah disesuaikan dengan kondisi peneliti dan lapangan langkah-langkah
pengembangan produk hanya sampai tahapan uji validasi. Adapun tahapan
tahapan penelitian dan pengembangan, sebagi berikut:
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Tabel 1 Langkah-langkah pengembangan produk
Tahap
Studi
Pendahuluan

Pengembangan
Produk

Uji Validasi

Langkah
Aktvitas
1
Melakukan analisis kebutuhan kepada 26 peserta
didik siswa SMP kelas VII dan guru mata
pelajaran Bahasa Indonesia, hasil analisis tersebut
digunakan sebagai dasar mengembangkan produk.
2
Pembuatan video tutorial
1. Menyiapkan
konsep,
mengumpulkan
materi yang berkaitan dengan surat pribadi
dan surat dinas. setelah itu membuat surat
pribadi dan surat dinas yang memuat nilainilai anti verbal bullying.
2. membuat design menggunakan aplikasi
Microsoft PowerPoint yang berisi materimateri surat pribadi dan surat dinas.
3. Perekaman slide menggunakan bandicam.
4. Penggabungan
video
menggunakan
aplikasi Kinemaster.
3
Melakukan uji validasi ahli materi dan uji validasi
ahli media untuk mengetahui kualitas produk
videotutorial.

Subjek penelitian dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap uji validasi
oleh ahli materi dan ahli media. Populasi diambil dari hasil uji validasi ahli materi
dan validasi media. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dan
pengembangan ini menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Sedangan,
teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif
dengan menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari hasil uji validasi ahli
materidan validasi ahli media. Arikunto (dalam Wirasasmita dan putra, 2017:39)
menyatakan bahwa data kuantitatif yang merupakan angka-angka hasil
perhitungan dan pengukuran, kemudian dijumlahkan dan dibandingkan dengan
jumah yang diharapkan sehingga diperoleh persentase kualitas produk. Rumus
yang digunakan, yaitu:
Persentase kualitas produk (%) = Skor yang diobservasi x 100 %
Skor yang diharapkan
Pencarian persentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang
dipresentasekan dan disajikan tetap berupa persentase
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Tabel 2 Skala persentase validasi
Persentase Pencapaian Interprestasi
76% - 100%

Sangat Layak

56% - 75%

Layak

40% - 55%

Cukup

0% - 39%

Kurang Layak

HASIL DAN PEMBAHASAN
Inovasi pembelajaran berbasis multimedia berupa video tutorial
pembelajaran bahasa Indonesia memuat nilai-nilai anti verbal bullying untuk
siswa SMP kelas VII didasarkan melalui analisis awal dan analisis akhir.
Pengumpulan informasi dengan melakukan analisis kebutuhan kepada guru dan
peserta didik untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi
di dalam proses pembelajaran. Permasalahan-pemasalahan tersebut sebagai acuan
peneliti dalam mengembangan sebuah media pembelajaran video tutorial.
Pembuatan video tutorial yang pertama menyiapkan konsep materi
pelajaran surat pribadi dan surat dinas yang sudah dikombinasikan dengan nilainilai antikekerasan verbal. Kedua, membuat design slide menggunakan aplikasi
microsoft powerpoint. Ketiga, perekaman slide menggunakan aplikasi bandicam.
Keempat, penggabungan potongan-potongan video menggunakan aplikasi
kinemaster. Selanjutnya produk akan diuji validasi ahli media dan ahli materi
untuk mengetahui kualitas dari produk tersebut.
Hasil inovasi pembelajaran berbasis multimedia, berupa dua media
pembelajaran video tutorial untuk materi pelajaran surat pribadi dan surat dinas.
khusuanya pada kompetensi dasar menelaah unsur-unsur dan kebahasan surat
pribadi dan surat dinas dan kompetensi dasar menulis surat pribadi dan surat
dinas. materi-materi tersebut dikembangan dengan memuat nilai-nilai anti verbal
bullying sebagai bentuk upaya pencegahan peserta didik menjadi korban ataupun
pelaku tindak kekerasan verbal. Berikut gambar video tutorial surat pribadi dan
surat dinas.

Gambar 1 video tutorial menelaah unsur-unsur dan kebahasan surat pribadi
dan surat dinas
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Gambar 2 video tutorial menulis surat pribadi dan surat dinas
Hasil Penilaian Ahli Media
Penilaian dari uji validasi ahli media digunakan untuk mengetahui kualitas
media dari video tutorial. Kuisoner ahli media terdiri dari 26 pertanyaan dengan
skor penilaian dari skala 1 sampai 4. Aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian
ahli media yaitu: (a) Aspek kualitas media, yang terdiri dari kualitas video yang
ditampilkan, kemudahan penggunaan, kejelasan suara, kejelasan teks/keterbacaan,
(b) Aspek penggunaan bahasa, yang terdiri dari kualitas penggunaan bahasa dan
kesesuaian penepatan kalimat, dan (c) Aspek layout media, yang terdiri dari
penyajian video dan tata letak. Berikut hasil uji validasi ahli media.
No

Aspek

Frekuensi

1

2

3

4

∑

∑

Skor

Butir

Bobot
Max

%

1

Aspek
kualitas
media

0

0

7

5

41

12

48

85,4%

2

Aspek
penggunaan
bahasa

0

0

7

0

21

7

28

75%

3

Aspek
layout
media

0

0

5

2

23

7

28

82,1%

85

26

104

81,7%

Jumlah
Kriteria

Sangat Layak

Penilaian dari ahli media untuk dua media pembelajaran video tutorial
yang dilakukan secara bersamaan. Hasil penilaian ahli media ini ditinjau dari
beberapa aspek antara lain: (1) Aspek kualitas media yang meliputi; kualitas video
yang ditampilkan, kemudahan penggunaan, kejelasan suara, dan kejelasan
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teks/keterbacaan memperoleh skor penilaian 41 dengan persentase 85,4%, (2)
Aspek penggunaan bahasa yang meliputi; kualitas penggunaan bahasa dan
kesesuaian penepatan kalimat memperoleh skor penilaian 21 dengan persentase
75%, dan (3) Aspek layout media yang meliputi; penyajian video dan tata letak
memperoleh skor penilaian 23 dengan persentase 82,1%.
Hasil Penilaian Ahli Materi
Penilaian dari uji validasi ahli matei digunakan untuk mengetahui kualitas
materi dari video tutorial. Kuisoner ahli materi terdiri dari 18 pertanyaan dengan
skor penilaian dari skala 1 sampai 4. Aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian
ahli materi yaitu: (a) ketepatan isi materi dengan kompetensi yang ingin dicapai,
(b) kelengkapan isi materi dengan kompetensi yang ingin dicapai, (c) keruntutan
isi materi, dan (d) kualitas memotivasi. Validasi ahli materi ini dilaksanakan
sebanyak satu kali. Berikut hasil validasi ahli materi.
Tabel 1. Penilaian Ahli Materi
No

Aspek

Frekuensi

∑

∑

1 2 3 4 Skor Butir

Bobot
Max

%

1

Ketepatan isi materi dengan
kompetensi yang ingin
dicapai

0 0 6 0

18

6

24

75%

2

Kelengkapan isi materi
dengan kompetensi yang
ingin dicapai

0 0 6 0

18

6

24

75%

3

Keruntutan Isi Materi

0 0 3 0

9

3

12

75%

4

Kualitas Memotivasi

0 0 3 0

9

3

12

75%

54

18

72

75%

Jumlah
Kriteria

Layak

Penilaian dari ahli materi untuk dua media pembelajaran video tutorial
yang dilakukan secara bersamaan. Hasil penilaian ahli materi ini ditinjau dari
beberapa aspek antara lain, yaitu: (1) Ketepatan isi materi memperoleh skor
penilaian 18 dengan persentase 75%, (2) Kelengkapan isi materi memperoleh skor
penilaian 18 dengan persentase 75%, (3) Keruntutan isi materi memperoleh skor
penilaian 9 dengan persentase 75%, dan (4) Kualitas memotivasi memperoleh
skor penilaian 9 dengan persentase 75%. Secara keseluruhan hasil validasi materi
memperoleh skor 54 dengan persentase 75%. Hasil penilaian secara keseluruhan
validasi ahli materi dari dua media pembelajaran video tutorial memperoleh
persentase 75%. Hasil tersebut masuk dalam skala presentase pencapaian ke-2
dengan kategori layak. Dengan hasil validasi tersebut maka media pembelajaran
video tutorial ini, jika dilihat dari segi materinya layak untuk diproduksi.
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SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan
video tutorial sebagai inovasi pembelajaran berbasis multimedia dalam
pembelajaran bahasa Indonesia bermuatan nilai-nilai anti verbal bullying untuk
siswa SMP kelas VII berkualitas dari segi materi dan medianya. Hasil validasi
ahli materi memperoleh skor penilaian 54 dengan persentase 75% masuk dalam
kategori layak. Sedangkan, hasil validasi ahli media memperoleh skor penilaian
85 dengan persentase 81,7% masuk dalam kategori sangat layak. Berdasarkan
hasil validasi ahli materi yang masuk dalam kategori layak dan hasil validasi ahli
media yang masuk dalam kategori sangat layak. Maka media pembelajaran video
tutorial ini berkualiatas dan efektif digunakan dalam proses pembelajaran daring.
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KEMBANGKAN RASA RELIGIUSITAS MASYARAKAT DI ERA
DIGITAL
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Abstrak
Sedekah Laut merupakan suatu bentuk ucapan syukur atas apa yang didapatkan
para nelayan mengenai hasil laut, dan salah satu permohonan doa-doa kepada
sang pencipta atas nikmat yang diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1)
mendeskripsikan nilai budaya dalam tradisi sedekah laut di era digital. (2)
mendeskrisikan nilai religious pada tradisi sedekah laut sebagai tumbuh
kembangnya rasa religiusitas masyarakat di era digital. Penelitian ini merupakan
bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini, dapat berupa (1)
nilai budaya dalam sedekah laut yang meliputi kebudayaan sebagai suatu
kompleks dari ide, kebudayaan sebagai suatu kompleks dari gagasan, kebudayaan
sebagai suatu kompleks dari nilai norma, kebudayaan sebagai suatu kompleks
aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan kebudayaan
sebagai benda-benda hasil karya. (2) nilai dasar takwa yang disinkronkan dengan
nilai dasar ubudiyah, nilai tanggung jawab disinkronkan dengan nilai moralitas
atau akhlakul karimah, nilai kedisiplinan disinkronkan dengan nizhamiyah, nilai
kejujuran, persaudaraan, dan peduli sosial.
Kata Kunci: Nilai Budaya, Nilai Religius, Sedekah Laut
Abstract
Alms of the Sea is a form of gratitude for what fishermen get about marine
products, and one of the requests for prayers to the creator for the blessings
given. The purpose of this study is to (1) describe the cultural values in the
tradition of sea alms in the digital era. (2) describe the religious value of the sea
alms tradition as the growth and development of a sense of religiosity in the
digital era. This research is a form of qualitative descriptive research. The results
in this study, can be (1) cultural values in sea alms which include culture as a
complex of ideas, culture as a complex of ideas, culture as a complex of norm
values, culture as a complex of activities and patterned actions of humans in
society, and culture as objects of work. (2) the basic values of piety are
synchronized with the basic values of ubudiyah, the values of responsibility are
synchronized with the values of morality or morality, the values of discipline are
synchronized with the nizhamiyah, the values of honesty, the values of
brotherhood, and social care.
Keywords: Cultural Values, Religious Values, Sea Aims
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PENDAHULUAN
Perkembangan budaya di era globalisasi, memunculkan berbagai tuntutan
untuk melestarikan tradisi. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan dan
diyakini memiliki fungsi ritual di antaranya Sedekah Laut. Tradisi Sedekah Laut
merupakan suatu bentuk ritual yang masih dilestarikan oleh masyarakat Rembang.
Hal itu, dikarenakan tradisi tersebut merupakan bentuk rasa syukur masyarakat
terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rizki yang di dapatkan dari hasil melaut.
Adapun tradisi Sedekah Laut yang dilakukan masyarakat Sukoharjo Rembang
berupa nyadran laut. Nyadran laut sendiri memiliki arti membuang atau melarung
sesaji ke tengah laut.
Fitriyani (2019:216) mengemukakan bahwa upacara sedekah laut
merupakan warisan dalam bentuk kegiatan upacara yang tidak semua orang
melaksanakannya. Upacara ini dilakukan orang-orang tertentu yang mempunyai
kepentingan di dalamnya yaitu masyarakat nelayan yang menginkan keselamatan
saat melaut dari memperoleh hasil laut yang melimpah.
Berdasarkan kebudayaan yang ada dalam sedekah laut tidak lepas dari suatu
nilai yang dapat kita petik, salah satunya nilai budaya. Nilai merupakan salah satu
tolok ukur dalam mencerminkan diri sendiri atau seseorang itu sendiri. Rachim
(2007: 33), mengungkapkan bahwa nilai budaya merupakan suatu konsep-konsep
mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran seseorang mengenai apa yang
mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam berkehidupan. Nilai budaya
dapat memiliki fungsi sebagai pendorong atau pengarah bagi tingkah laku
manusia (Hidayati et.al., 2020).
Tradisi sedekah laut selain terdapat nilai budaya juga tidak lepas dari nilai
religus. Nilai merupakan patokan dalam memilih tindakan yang menjadikan hidup
memiliki makna atau tidak. Adapun religius atau keagamaan merupakan
kepercayaan atas Tuhan-Nya. Oleh karena itu, nilai religus dapat menjadi patokan
dalam melestarikan tradisi sedekah laut. Dalam hal ini, nilai religius sangat
berperan penting dalam menumbuh kembangkan rasa religusitas di era digital.
Rahima (2014: 2). Mengemukakan bahwa nilai religius merupakan nilai
yang tercipta dari ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang
dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Berdasarkan pandangan di atas nilai
religus merupakan suatu konsep dalam berkehidupan mengenai ajaran yang
bersumber dari kitab suci. Nilai-nilai religius inilah yang dijadikan patokan dalam
membimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan batin. Wujud dari nilai
religius ini dapat berupa ketaatan beribadah.
Pelarung sesaji dilakukan pembacaan doa terlebih dahulu sesuai ajaran
islam, pembabacaan doa dilakukan oleh modin setempat yang didampingi sesepuh
desa dan perangkat desa. Kehidupan sehari-hari masyarakat, nilai-nilai tradisi dan
nilai-nilai keagamaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan
negatif terhadap tradisi sedekah laut di Rembang, khusunya masyarakat yang
bukan dari kalangan pesisir belum mengetahui secara dalam makna dari sedekah
laut itu sendiri.
Fenomena dari makna sedekah laut di era digital inilah yang sangat menarik
bagi peneliti untuk memberikan sisi sudut pandang serta memberikan pemahaman
secara jelas tentang tradisi sedekah laut. Kepercayaan atau keyakinan secara
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khusus biasanya timbul karena sesuatu hal yang dilakukan secara terus menerus
dan memiliki makna, hal tersebut bisa membentuk suatu kebudayaan. Adat dan
kebudayaan tidak dapat dipungkiri bisa membentuk persensi yang selanjutnya
menghasilkan pola perilaku yang khas (tradisi) dalam masyarakat tersebut.
Berdasarkan fenomena di atas, peneliti berupaya untuk mengetahui nilai
budaya dalam sedekah laut, serta menumbuh kembangkan rasa religiusitas di era
digital dengan menganalisis nilai budaya tradisi sedekah laut, kemudian
diaplikasikan kepada warga dalam menumbuh kembangkan nilai religius di era
digital. Berdasarkan hal itu, peneliti tertarik untuk mengalisis nilai budaya dalam
tradisi sedekah l aut, untuk menumbuh kembangkan nilai religiusitas di era
digital.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini
adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas. Mengenai nilai budaya dalam
tradisi sedekah laut untuk menumbuh kembangkan nilai religiusitas di era digital.
Kaitannya nilai budaya dalam tradisi sedekah laut yakni dapat berupa menumbuh
kembangkan rasa religiusitas di era digital. Hal ini, dikarenakan dalam tradisi
sedekah laut tiak lepas dari nilai-nilai religius atau keagamaan yang terdapat
dalam tradisi sedekah laut.
KAJIAN TEORI
A. Nilai Budaya
Kebudayaan merupakan segala tindakan yang harus dibiasakan oleh
manusia dengan belajar, (Koentjaraningrat, 2015: 146). Kata “kebudayaan”
berasal dari kata sanskerta buddhayab, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang
artinya “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan hal-hal
yang bersangkutan dengan akal. Adapun nilai budaya merupakan suatu tolok ukur
mengenai gambaran seseorang seberapa besar orang tersebut menerapkan nilainilai budaya yang ada (Hidayati et.al., 2020).
Nilai budaya dalam tradisi sedekah laut, merupakan suatu sistem nilai
budaya sering juga berupa pandangan hidup atau word view bagi manusia yang
menganutnya. Namun istilah “pandangan hidup” sebaiknya dipisahkan dari
konsep sistem nilai budaya. Berdasarkan hal tersebut, “sistem nilai” itu
merupakan pedoman hidup yang dianut oleh sebagian besar warga masyarakat.
Oleh karena itu, penulis mengambil teori tersebut untuk mengetahui nilai budaya
atau pandangan hidup masyarakat pesisir terhadap tradisi sedekah laut.
B. Tradisi
Tradisi menurut (Ratna, 2011: 104) mengemukakan bahwa suatu
kebiasaan dalam masyarakat yang hidup secara lisan. Dalam hal ini, tradisi lisan
merupakan salah satu unsur kebudayaan nasional. Anton (dalam Nggawu, 2011:
109) mengungkapkan bahwa tradisi berasal dari kata “tradisi” berasal dari bahasa
latin yaitu tradition yang berarti diteruskan atau kebiasaan. Dalam hal ini, tradisi
merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian suatu
kelompok.
Berdasararkan pandangan di atas, sedekah laut tidak lagi menjadi suatu
tradisi atau kebudayaan yang menyimpang dari keagamaan atau keislaman suatu
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umat. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat awam telah mengetahui filosofi
adanya sedekah laut. Bahkan jika sedekah laut tidak terlaksana akan timmbul
beberapa musibah dari laut.
C. Nilai Religius
Nilai religius Jauhari (2020: 30) mengungkapkan bahwa dalam sebuah
karya sastra pesan religius saja tidak hanya satu yang hendak di sampaikan oleh
pengarang, belum lagi yang berdasarkan penafsiran dan pertimbangan pembaca
yang berbeda-beda, baik dari segi jenis maupun jumlahnya. Adapun nilai religius
yang terdapat dalam karya sastra akan bergantung pada keyakinan, keinginan, dan
minat pengarang yang bersangkutan. Nilai religius adalah sebuah nilai yang
berkaitan dengan agama. Nilai religius diyakini oleh seseorang yang berkaitan
dengan keimanan pada diri seseorang. Adapun nilai religus dengan pandangan
nilai karakter Aulia (2016) mengungkapkan bahwa nilai religius dengan
pendekatan karakter yakni, bagaimana menjadi generasi yang dekat dengan Allah
dan Rasul-Nya. Nilai karakter yang termasuk ke dalam nilai religius itu terdiri
atas beberapa nilai antara lain, (1) nilai dasar takwa disinkronkan dengan nilai
dasar Ubudiyah. (2) tanggung jawab disinkronkan dengan nilai koralitas atau
Akhlakul Karimah. (3) kedisiplinan disinkronkan dengan nilai islam Nizhamiyah.
(4) kejujuran. (5) persaudaraan. (6) peduli sosial. Keenam nilai religus inilah yang
peneliti jadikan indikator untuk menganalisis mengenai nilai religius dalam tradisi
sedekah laut.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai fenomena nilai
budaya tradisi sedekah laut dalam menumbuh kembangkan religiusitas
masyarakat Desa Sukoharjo di era digital. Sugiono (2016: 14) mengemukakan
metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena
penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).
Siswantoro (2014: 70) mengemukakan bahwa data merupakan sumber
informasi yang akan diseleksi sebagai bahan analisis. Data dalam penelitian ini
berupa data primer dan data skunder. Adapun sumber data primer diperoleh secara
langsung melalui pemimpin ritual upacara sedekah laut, warga sekitar pesisir laut,
dan data dokumen. Data primer dapat diambil langsung melalui tuturan pemimpin
pemimpin ritual tradisi sedekah laut yang dijalankannya yang berupa data lisan.
Sejalan dengan penelitian di atas. Data penelitian berupa cerita ritual tradisi
sedekah laut.
Sumber data sekunder dapat diperoleh dari referensi yang dapat
mendukung mengenai analisis data yang berkaitan dengan ritual tradisi sedekah
laut atau referensi yang ada kaitannya. Data sekunder diambil dari beberapa
referensi dan beberapa informasi yang didapatkan dari informan. Informan yang
dipilih oleh peneliti yaitu Suparman, Berdasarkan sumber data di atas, data utama
dalam penelitian kualitatif ini, berupa kata, frasa, atau kalimat, tindakan
selebihnya adalah data tambahan seperti halnya dokumen. Pencatatan sumber data
utama melalui wawancara atau pengamatan pada tradisi sedekah laut.
Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu, tokoh-tokoh masyarakat
sekitar laut, dan pemimpin ritual tradisi sedekah laut, yang telah melisankan
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mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat ritual sedekah laut
dilaksanakan sehingga menjadi cerita tradisi ritual sedekah laut. Teks cerita tradisi
ritual sedekah laut ini, dijadikan sumber data karena dalam penelitian yang
peneliti lakukan menggunakan topik utama tradisi sedekah laut. Adapun sumber
data skunder meliputi jurnal, dan referensi lainnya yang terkait dengan penelitian
ini.
Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi non
partisipan, wawancara, perekaman, dan transkip tuturan tradisi sedekah laut.
Teknik selanjutnya yakni, teknik wawancara, yaitu melakukan pertemuan antara
dua orang untuk bertukar informasi maupun ide dengan cara tanya jawab. Adapun
wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara struktur, yang
berupa wawancara dengan narasumber Bapak Suparman.
Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Oleh karena itu, data
yang muncul berupa kata-kata dan bukan serangkaian angka. Data tersebut telah
dikumpulkan dengan berbagai aneka macam cara diantaranya observasi,
wawancara, intisari dokumen, pita rekaman, dan yang biasanya “diproses” kirakira belum siap digunakan diantaranya melalui pencatatan, pengetikan,
penyuntingan.
Peneliti dalam mengolah data menggunakan metode Miles & Huberman
dalam Ilyas (2016: 94) mengemukakan bahwa kegiatan analisis dibagi menjadi
beberapa bagian diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan simpulan atau verifikasi data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Penelitian dan Pembahasan Hasil Analisis data
Pada pembahasan ini terdapat hasil penelitian mengenai nilai budaya dan
nilai religius dalam tradisi sedekah laut. Nilai budaya tradisi sedekah laut dapat
berupa (1) kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai norma, dan
sebagainya. (2) Kebudayaan sebagai kompleks aktivitas (3) Kebudayaan sebagai
benda-benda hasil karya. Adapun Adapun nilai religius meliputi (1) nilai dasar
takwa (2) tanggung jawab (3) kedisiplinan (4) kejujuran. (5) persaudaraan. (6)
peduli sosial. Ke enam nilai inilah yang akan digunakan peneliti untuk
menganalisis nilai religius dalam tradisi sedekah laut.
A. Nilai Budaya dalam Tradisi Sedekah Laut
1. Kebudayaan Sebagai Suatu Kompleks dari Ide
Penjelasan nilai budaya sebagai kompleks dari ide, atau sesuatu yang
mendasari adanya tindakan.
“Pemerintah desa beserta warga memiliki ide, gagasan, atau pendapat
terkait persiapan pelaksanaan tradisi sedekah laut.”
“Beberapa tahapan penting dalam proses upacara tradisi sedekah laut di
Desa Sukoharjo Kabupaten Rembang memiliki empat tahapan diantaranya,
pembentukan panitia tradisi sedekah laut, menentukan iuran, membuat
julen untuk larung sesaji, dan mempersiapkan uborampe untuk larung
sesaji.”
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Berdasarkan kutipan di atas, penggalan kalimat tersebut menunjukkan
bahwa setiap manusia memiliki suatu ide, gagasan, dan sebagainya. Hal itu,
dikarenakan adanya suatu ide atau sesuatu yang mendasari adanya suatu objek
baik berupa tindakan atau tidak. Pada kalimat “pembentukan panitia, menentukan
iuran, membuat julen untuk larung sesaji, mempersiapkan uborampe” pada
kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai wujud ide atau gagasan dari para warga
beserta pemerintah desa dalam menyiapkan proses tradisi sedekah laut.
2. Kebudayaan Sebagai Suatu Kompleks dari Gagasan
Nilai budaya sebagai kompleks dari gagasan yang terdapat pada sedekah laut
yang ada di Desa Sukoharjo, Rembang dapat diaplikasikan pada penggalan tradisi
sedekah laut di bawah ini:
“Pembuatan julen warga memberikan tanggung jawab kepada pengkrajin
kapal.”
“Dalam pembuatan julen kelompok nelayan sudah memberikan tanggung
jawab sepenuhnya kepada pengkrajin kapal untuk membuat julen atau
kapal dengan ukuran sangat kecil”
Berdasarkan kutipan di atas, menunjukkan bahwa suatu bentuk ide atau
gagasan dari kelompok nelayan yang berupa “pembuatan julen diserahkan kepada
pengkrajin kapal”. Berdasarkan penggalan kalimat tersebut, kelompok nelayan
menentukan ide itu sebagai wujud mempermudah persiapannya dalam proses
sedekah laut. Hal itu, dikarenakan adanya suatu ide atau sesuatu yang mendasari
adanya tindakan. Berdasarkan hal itu, kutipan tersebut memberi contoh perilaku
yang terpuji dalam menghargai ide atau gagasan seseorang.
3.Kebudayaan Sebagai Suatu Kompleks dari Nilai Norma
Penjelasan nilai budaya sebagai kompleks dari nilai norma merupakan
sesuatu yang dianggap baik yang menjadi dasar terbentuknya sosial di
masyarakat.
“Warga yang mengikuti pelarungan mereka menyiapkan kebutuhan masingmasing dari perlengkapan hingga makanan.”
“Bagi warga yang ingin mengikuti pelarungan sesaji, semua
mempersiapkan diri dari atribut atau perlengkapan masing-masing individu
seperti halnya topi, payung, dan jaket agar tidak terpapar cahaya matahari
yang cukup panas. Selain itu, mereka juga membawa jajanan ringan untuk
bekal selama diperjalanan, bahkan ada yang membawa obat-obatan
pribadi.”
Berdasarkan kutipan di atas, penggalan kalimat tersebut menggambarkan
ide-ide atau gagasan pokok setiap warga dalam mempersiapkan perjalanannya
menuju pelarungan. Oleh sebab itu, mereka berinisiatif atau memiliki ide untuk
menjaga diri selama perjalanannya seperti halnya mempersiapkan pelindung diri
dari mulai topi, jaket, dan payung.
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4.Kebudayaan Sebagai Suatu Kompleks Aktivitas Serta Tindakan Berpola
dari Manusia dalam Masyarakat
Kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari
manusia dalam masyarakat merupakan suatu tindakan berpola dari manusia itu
sendiri.
“Musyawarah desa yang diikuti oleh perangkat desa, warga pesisir, dan
kelompok nelayan dalam persiapan tradisi sedekah laut.” “Persiapan
upacara tradisi sedekah laut di Desa Sukoharjo Kabupaten Rembang
memiliki empat tahapan diantaranya, pembentukan panitia tradisi sedekah
laut, menentukan iuran, membuat julen untuk larung sesaji, dan
mempersiapkan uborampe untuk larung sesaji”
Berdasarkan kutipan di atas, penggalan kutipan tersebut menunjukkan
adanya suatu kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola
dari manusia dalam masyarakat. Hal itu, dapat dilihat pada penggalan kalimat
“persiapan sedekah laut” mengenai penggalan kalimat tersebut pada kata
persiapan dapat dimaknai sebagai bentuk kesiapan dalam beraktivitas atau
menjalankan kegiatan-kegiatan nantinya. Oleh karena itu, aktivitas dalam
persiapan dapat menjelaskan adanya makna terkait hal-hal apa saja yang perlu
dipersiapkan.
Peneliti juga menemukan petikan kutipan yang sama-sama
menggambarkan kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas.
“Pengkrajin kapal dalam membuat julen atau kapal kecil untuk
pelarungan sesaji.”
“pembuatan julen kelompok nelayan sudah memberikan tanggung jawab
sepenuhnya kepada pengkrajin kapal untuk membuat julen atau kapal
dengan ukuran sangat kecil.”
Berdasarkan penggalan kutipan di atas, penggalan kalimat tersebut
menggambarkan adanya suatu kebudayaan yang sebagai suatu kompleks aktivitas
serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Hal itu dikarenakan suatu
aktivitas yang akan dijalankan pengkrajin kapal yang telah diberikan tanggung
jawab dalam pembuatan julen. Adapun aktivitas dalam pembuatan julen dapat
menjelaskan adanya makna terkait hal-hal apa saja yang perlu dilakukan
pengkrajin kapal dalam membuat julen.
Peneliti juga menemukan petikan kutipan yang sama menggambarkan
kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam
masyarakat.
“Menyajikan uborampe atau macam-macam sesaji untuk pelarungan
sesaji.”
“Persiapan uborampe sesepuh desa membelikan beberapa jajanan pasar,
buah-buahan, bunga setaman, kendi kecil, dupo yang berupa dedaunan”
Berdasarkan kutipan di atas, penggalan kalimat tersebut dapat
menggambarkan mengenai kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta
tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Hal itu dikarenakan suatu
aktivitas yang dijalankan oleh sesepuh desa dalam menyiapkan uborampe untuk
pelarungan. Adapun aktivitas dalam menyiapkan uborampe dapat menjelaskan
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adanya makna terkait hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sesepuh desa dalam
menyiapkan uborampe.
Peneliti juga menemukan kembali mengenai petikan kutipan yang sama.
“Malam tirakatan yang dijalankan sebelum pelarungan sesaji.”
“prosesi malam tirakatan biasanya dijalankan pada malam hari sebelum
proses larung sesaji berlangsung. Oleh sebab itu, malam tirakatan ini
dijalankan oleh pemimpin ritual atau sesepuh sesepuh desa dan diikuti
oleh seluruh warga pesisir. Dalam hal ini, malam tirakatan lebih dikenal
dengan sebutan “melekan” atau begadang yang dijalankan beberapa
warga pesisir baik dari kalangan anak muda atau orang tua yang
bersedia untuk begadang menjaga julen.”
Berdasarkan kutipan di atas, petikan kalimat tersebut dapat
menggambarkan mengenai suatu kebudayaan sebagai kompleks aktivitas dan
tindakan berpola. Hal ini dikarenakan adanya suatu wujud tindakan atau aktivitas
baik kalangan anak muda hingga orang tua pada malam tirakatan sebelum proses
tradisi sedekah laut. Pada kalimat “malam tirakatan lebih dikenal dengan sebutan
“melekan” atau begadang untuk begadang menjaga julen”.
Peneliti juga menemukan kembali mengenai kebudayaan sebagai
kompleks aktivitas.
“Persiapan julen untuk pemberangkatan larung sesaji.”
“Menyiapkan dan mengecek kembali julen beserta uborampe yang akan
dilarung nantinya.”
Berdasarkan kutipan di atas, penggalan kalimat tersebut dapat
menggambarkan adanya suatu kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta
tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Hal ini, disebabkan adanya
suatu bentuk tindakan dari warga beserta kelompok nelayan dalam
mempersiapkan julen. Oleh sebab itu, aktivitas pada persiapan larung sesaji dapat
menjelaskan adanya makna terkait hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam
mempersiapkan pelarungan.
Peneliti juga menemukan petikan kutipan yang menggambarkan adanya
kebudayaan sebagai kompleks aktivitas.
“Ibu-ibu menyiapkan sajian makanan.”
“Ibu-ibu menyiapkan beberapa masakan untuk dijadikan bekal dan berkat
yang dihajatkan nantinya pada saat pelarungan berlangsung”
Berdasarkan kutipan di atas, penggalan kalimat tersebut menggambarkan
mengenai suatu tindakan kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas dan
tindakan berpola atau berpikir dari dalam diri masyarakat. Hal ini, dikarenakan
adanya suatu tindakan memasak oleh ibu-ibu. Adapun aktivitas dalam
menyiapkan sajian makanan dapat menjelaskan adanya makna terkait hal-hal apa
saja yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan pelarungan.
5.Kebudayaan Sebagai Benda-benda Hasil karya
Kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya merupakan suatu
kebudayaan fisik, yang berupa seluruh hasil fisik dan aktivitas, perbuatan dan
hasil karya manusia dalam masyarakat.
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“Perkumpulan di balai nelayan dan membawa berkat hajatan untuk
dihajatkan.” “Sebelum pelarungan sesaji berlangsung setiap rumah
membawa berkat hajatan yang berupa nasi urap, nasi uduk dan
dikumpulkan ke balai nelayan, setelah semua berkat hajatan terkumpul
baru dihajatkan atau lebih dikenal dengan doa bersama yang dipimpin oleh
moden desa”
Berdasarkan penggalan kutipan di atas, kalimat tersebut dapat ditafsirkan
adanya kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Hal ini, dikarenan adanya
suatu bentuk hasil karya masakan ibu-ibu yang berupa macam-macam olahan
nasi. Pada kalimat “berkat hajatan yang berupa nasi urap, nasi uduk” penggalan
kalimat tersebut menggambarkan adanya hasil karya yang berupa seluruh hasil
fisik dan aktivitas, perbuatan dari manusia dalam masyarakat. Adapun olahan nasi
itu berupa nasi urap dan uduk untuk dihajatkan.
Peneliti juga menemukan contoh benda-benda yang merupakan hasil
karya.
“Menyiapkan uborampe sebagai bahan sesaji.”
“Persiapan uborampe sesepuh desa membelikan beberapa jajanan pasar,
buah-buahan, bunga setaman, kendi kecil, dupo yang berupa dedaunan
seperti janur kuning, menyiapkan potongan kepala kambing”
Berdasarkan kutipan di atas, penggalan kalimat tersebut dapat
menggambarkan mengenai suatu kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya
manusia. Hal ini, dikarenakan adanya suatu hasil yang berupa bentuk uborampe
yang telah dipersiapkan seorang pemimpin ritual atau sesepuh desa. Pada
penggalan kalimat “sesepuh desa membelikan beberapa jajanan pasar, buahbuahan, bunga setaman, kendi kecil, dupo yang berupa dedaunan seperti janur
kuning, menyiapkan potongan kepala kambing”.
Peneliti juga menemukan kembali mengenai contoh-contoh benda hasil
karya
“Pembuatan julen oleh pengkrajin kapal.”
“pembuatan julen kelompok nelayan sudah memberikan tanggung jawab
sepenuhnya kepada pengkrajin kapal untuk membuat julen atau kapal
dengan ukuran sangat kecil.”
Berdasarkan kutipan di atas, penggalan kalimat di atas dapat ditafsirkan
adanya suatu bentuk kebudayaan sebagai benda-benda hsil karya manusia. Hal ini,
disebabkan adanya suatu bentuk hasil karya yang berupa julen atau kapal yang
berukuran cukup kecil guna mengangkut uborampe untuk pelarungan sesaji. Hasil
karya julen tersebut di mana dibuat oleh pengkrajin kapal dengan desain yang
cukup unik dan menarik.
B. Nilai-nilai Religius Tradisi Sedekah Laut
Suatu tradisi yang berupa kebudayaan tidak lepas dari pesan religius yang
dapat tersampaikan. Adapun nilai religius yang terdapat pada suatu tradisi
sedekah laut bergantung pada keyakinan setiap masing-masing individu sesuai
dengan agama yang dianutnya. Menurut Jauhari (2020: 30) mengemukakan
bahwa dalam sebuah karya sastra pesan religius saja tidak hanya satu yang hendak
disampaikan oleh pengarang.
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1. Nilai Dasar Takwa Disinkronkan dengan Nilai Dasar Ubudiyah
Nilai dasar takwa dalam penelitian ini, berupa sikap yang patuh dalam
melaksanakan ajaran agama yang dianut.
“Penyajian uborampe didoakan oleh pemimpin ritual Bapak Suparman”
“Dalam menyiapkan uborampe biasanya diberikan tanggung jawab ke
sesepuh desa yang memimpin ritual atau mendoakan terkait keadaan
laut supaya para nelayan selamat dalam melaut dan hasil yang
melimpah.”
Berdasarkan penggalan kutipan di atas, kalimat tersebut dapat ditafsirkan
adanya ke takwaan dari seorang pemimpin ritual yang bersikap patuh dalam
melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Hal itu disebabkan setiap makhluk
hidup mempunyai keyakinan yang berbeda-beda atas agama yang dipeluknya.
Pada kalimat “sesepuh desa yang memimpin ritual atau mendoakan terkait
keadaan laut supaya para nelayan selamat dalam melaut dan hasil yang melimpah”
pada kalimat tersebut dapat menggambarakan adanya suatu wujud ketakwaan dari
seorang pemimpin ritual atau sesepuh desa yang mewakili seluruh warga beserta
kelompok nelayan untuk berdoa memohon kepada Tuhan atas keselamatan laut
dan bumi, keselamatan nelayan dalam berlayar, serta hasil laut yang merimpah
ruah.
Peneliti juga menemukan mengenai adanya bentuk ketakwaan.
“Selama berlangsungnya malam tirakatan pemimpin ritual mendoakan
sesaji untuk pelarungan.”
“Pada saat berlangsungnya malam tirakatan pemimpin ritual sesaji
mendoakan dan memohon kepada Allah melalui perantara penjaga laut
utara untuk memberikan keselamatan saat melaut dan keselamatan
kondisi laut agar tidak ada bencana yang tidak diinginkan, selain itu juga
memohon untuk hasil laut yang melipah dan doa-doa baik untuk
keselamatan bumi.”
Berdasarkan penggalan kutipan di atas, penggalan kalimat tersebut dapat
menggambarkan suatu bentuk rasa takwa dari dalam diri manusia terhadap
Tuhannya. Hal itu, dikarenakan seorang makhluk hidup selalu mengedepankan
ketakwaan atau hubungan dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, setiap makhluk
hidup perlu suatu ketakwaan memuja adanya Tuhan. Pada kalimat
“berlangsungnya malam tirakatan pemimpin ritual sesaji mendoakan dan
memohon kepada Allah melalui perantara penjaga laut utara”. Pada penggalan
kalimat tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk rasa takwa dan mengedepankan
kepercayaannya terhadap adanya Tuhan.
Peneliti juga menemukan mengenai adanya bentuk ketakwaan
“Hajatan atau doa bersama di balai nelayan yang dipimpin moden desa
Bapak Sutarno.”
“Hajatan di balai nelayan ini yang berlangsung secara singkat dan
hikmat dengan berbagai doa-doa yang moden desa panjatkan kepada
Allah SWT. Moden beserta warga desa berdoa memohon keselamatan
hamba-Nya yang hidup di bumi.”
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Berdasarkan penggalan kutipan di atas, penggalan kalimat tersebut dapat
ditafsirkan adanya ke takwaan dari seorang moden desa beserta warga yang
bersikap patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Hal itu,
dikarenakan semua warga bersyukur atas nikmat yang selama ini telah didapatkan
dengan cara doa bersama dan bagi-bagi sedekah. Rasa bersyukur itu juga suatu
ketakwaan terhadap adanya Tuhan.
Peneliti juga menemukan mengenai adanya bentuk ketakwaan.
“Berdoa pada saat pelarungan sesaji Bapak Suparman.”
“saat pelarungan sesaji dan masing-masing peserta memanjatkan doa
kepada Allah dengan hajat dan doa masing-masing sesuai
permintaanya.”
Berdasarkan penggalan kutipan di atas, penggalan kalimat tersebut dapat
ditafsirkan adanya suatu ketakwaan dari masing-masing individu dalam
melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Hal itu, dikarenakan semua warga
bersyukur atas nikmat yang selama ini telah didapatkan dan memohon selalu
diberikan nikmat hidup yang baik. Oleh sebab itu, setiap masing-masing individu
memanjatkan doa kepada Allah dengan hajat dan harapan serta doa secara
masing-masing sesuai dengan kepercayaannya.
2. Tanggung Jawab Disinkronkan dengan Nilai Moralitas atau Akhlakul
Karimah
Nilai tanggung jawab atau moralitas dalam penelitian ini, dapat berupa
sikap patuh dan taat atas apa yang dipertanggung jawabkannya.
“Kepala desa beserta perangkat desa menyerahkan tanggung jawab kepada
kelompok nelayan.”
“semua persiapan yang mengurus sedekah laut diberikan kepada kelompok
nelayan guna mempersiapkan dan bertanggung jawab atas proses larung
sesaji”
Berdasarkan penggalan kutipan di atas, penggalan kalimat tersebut dapat
menggambarkan adanya suatu wujud pertanggung jawaban atas mandat yang
diberikan. Hal itu, dikarena adanya rasa empati, sehingga memicu rasa tanggung
jawab atas mandate yang diberikan. Pada penggalan kalimat tersebut dapat di
tafsirkaan adanya rasa empati dari sekelompok nelayan untuk menerima mandate
dari perangkat desa dan semua warga untuk bertanggung jawab atas kelangsungan
prosesi tradisi sedekah laut.
Peneliti juga menemukan mengenai adanya bentuk rasa tanggung jawab.
“Persiapan uborampe oleh pemimpin ritual sedekah laut.”
“Dalam menyiapkan uborampe biasanya diberikan tanggung jawab ke
sesepuh desa yang memimpin ritual atau mendoakan terkait keadaan laut
supaya para nelayan selamat dalam melaut dan hasil yang melimpah.”
Berdasarkan penggalan kutipan di atas, penggalan kalimat tersebut dapat
menggambarkan adanya rasa pertanggung jawaban atas amanah yang diberikan
kepada pemimpin ritual untuk menyiapkan apa saja uborampe yang akan dilarung
nantinya, serta mendoakannya. Berdasarkan penggalan kalimat tersebut dapat
ditafsirkan adanya rasa pertanggung jawaban.
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Peneliti juga menemukan mengenai adanya bentuk rasa tanggung jawab.
“Kepala desa beserta kru kapal melakukan pelarungan sesaji.”
“para kru kapal yang mengangkut mulai mengangkat dan melepaskan julen
ke air laut secara berlahan-lahan dan mengapungkannya serta membiarkan
berlayar seiring arah angina dan ombak.”
Berdasarkan penggalan kutipan di atas, penggalan tersebut dapat
menunjukkan adanya suatu rasa tanggung jawab dengan apa yang telah
ditugaskan untukknya. Tugas atau amanat yang diterima oleh kepala desa dan kru
kapal yang memuat julen berupa melarungkan julen beserta uborampe di tengah
laut atau lebih dikenal dengan Pulau Gorekan. Berdasarkan penggalan kalimat
tersebut dapat ditafsirkan adanya suatu tanggung jawab oleh kru kapal yang
mengangkut julen dengan penuh tanggung jawab.
3.

Kedisiplinan Disinkronkan dengan Nilai Islam Nizhamiyah
Kedisiplinan atau nilai nizhamiyah dalam penelitian ini, dapat berupa
sikap kita dalam mengajarkan makhluk hidup tentang perilaku moral yang dapat
diterima kelompok.
“Kegiatan hajatan sesudah pelarungan sesaji pukul 12.00 oleh beberapa
warga di balai nelayan.”
“Sesudah pelarungan sesaji berlangsung setiap rumah membawa berkat
hajatan yang berupa nasi urap, nasi uduk dan dikumpulkan ke balai
nelayan, setelah semua berkat hajatan terkumpul baru dihajatkan atau
lebih dikenal dengan doa bersama yang dipimpin oleh moden desa.”
Berdasarkan penggalan kutipan di atas, kutipan tersebut dapat menjelaskan
adanya suatu kedisiplinan dari warga peisir dengan mematuhi apa yang telah
disepakati bersama yakni, doa bersama setelah pelarungan di balai nelayan. Hal
itulah, yang dapat menunjukkan sikap baik buruknya seseorang yang berkaitan
dengan perilaku moral dan dapat diterima oleh kelompok.
Peneliti juga menemukan kembali mengenai bentuk kedisiplinan.
“Persiapan acara lomban dalam mengiringi pelarungan sesaji.”
“Peserta lomban sudah pada bersiap mereka bisa terdiri atas satu keluarga
sendiri misalnya anak, istri, cucu, dan menantu yang menaiki kapal milik
sendiri, atau bahkan satu kapal dengan tetangga juga bisa atau mereka
yang tidak memiliki kapal biasanya menumpang pada tetangga yang
memiliki kapal.”
Berdasarkan penggalan kutipan di atas, kutipan tersebut menggambarkan
adanya bentuk kedisiplinan dari seluruh warga yang akan mengikuti kegiatan
lomban mengiringi julen yang telah disepakati sebelumnya untuk waktu
pemberangkatannya. Hal itulah, yang dapat menunjukkan sikap baik buruknya
seseorang yang berkaitan dengan perilaku moral dan dapat diterima oleh
kelompok.
4. Kejujuran
Kejujuran dalam penelitian ini, dapat berupa suatu sikap atau perilaku jujuran
yang mengacu pada sikap karakter, dan moral.

111

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

“Penentuan dana yang digunakan untuk sedekah laut nantinya yang
dikelola oleh ketua kelompok nelayan Bapak Dartono.”
“Menentukan seberapa banyak dana yang dihabiskan dari mulai persiapan
hingga akhir acara nantinya. Oleh sebab itu, para panitia atau kelompok
nelayan dapat menentukan berapa iuran yang harus dikeluarkan oleh
warga desa Sukoharjo Rembang.”
Berdasarkan penggalan kutipan di atas, kutipan tersebut dapat
menggambarkan suatu wujud kejujuran mengenai seberapa biaya yang akan
dihabiskan nantinya oleh seluruh warga yang mengurus atau bertanggung jawab
atas berlangsungnya tradisi sedekah laut. Hal itulah, yang dapat menunjukkan
sikap baik buruknya seseorang yang berkaitan dengan perilaku moral terkait
jumlah pengeluaran yang digunakan untuk tradisi sedekah laut.
5. Persaudaraan
Persaudaraan dalam penelitian ini, dapat berupa suatu sikap sikap yang terjalin
dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.
“Penjagaan julen oleh seluruh warga pada malam tirakatan.”
“malam tirakatan ini dijalankan oleh pemimpin ritual atau sesepuh
sesepuh desa dan diikuti oleh seluruh warga pesisir. Dalam hal ini, malam
tirakatan lebih dikenal dengan sebutan “melekan” atau begadang yang
dijalankan beberapa warga pesisir baik dari kalangan anak muda atau
orang tua yang bersedia untuk begadang menjaga julen.”
Berdasarkan penggalan kutipan di atas, penggalan kutipan tersebut
menunjukkan adanya bentuk persaudaraan antara warga pesisir kelompok nelayan
dan perangkat desa dalam menjalankan malam tirakatan atau menjaga julen.
Mereka semuanya saling hidup rukun dan menghargai satu sama lain. Hal itulah,
yang dapat menunjukkan sikap baik buruknya seseorang yang berkaitan dengan
perilaku moral terkait rasa persaudaraan mereka dalam penjagaan julen atau
malam tirakatan.
6. Peduli Sosial
Peduli sosial dalam penelitian ini, dapat diartikan sebagai rasa iba terhadap apa
yang didasarkan oleh orang lain.
“Malam tirakatan yang dimeriahkan oleh beberapa acara.”
“warga atau kelompok nelayan sebelum adanya pandemi mengadakan
beberapa acara untuk memeriahkan malam tirakatan sekaligus untuk
menyambut semarak tradisi sedekah laut diantaranya, santunan anak
yatim, pengajian akbar, dan hiburan dangdut untuk anak-anak muda, dan
hiburan ketoprak untuk orang tua.”
Berdasarkan penggalan kutipan di atas, penggalan tersebut dapat
menunjukkan adanya suatu wujud kepedulian sosial dari seluruh warga dalam
memberikan santunan kepada anak yatim. Hal itulah, yang dapat menunjukkan
sikap baik buruknya seseorang yang berkaitan dengan rasa kepedulian terhadap
sesama.
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SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan uraian diskripsi dapat diperoleh simpulan
sebagai berikut.Nilai budaya tradisi sedekah laut terdapat beberapa kebudayaan
yang terdiri atas (1) kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai
norma, meliputi pembentukan panitia, pembuatan julen, dan pelaksanaan
pelarungan. (2) kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan
berpola dari manusia dalam masyarakat meliputi musyawarah desa, pembuatan
julen, penyajian uborampe, malam tirakatan, pemberangkatan larung sesaji, dan
menyiapkan sajian makanan. (3) kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya
terdiri atas berkat hajatan nasi urap dan nasi uduk, uborampe (sesaji), dan julen
(kapal kecil).
Nilai religius dalam tradisi sedekah laut yang terdiri atas (1) nilai dasar
takwa disinkronkan dengan nilai dasar ubudiyah yang berupa mendoakan
uborampe, malam tirakatan dan mendoakan sesaji, hajatan atau doa bersama, dan
berdoa pada saat pelarungan. (2) tanggung jawab disinkronkan dengan nilai
moralitas atau akhlakul karimah yang terdiri atas pemerintah desa menyerahkan
tanggung jawab kepada kelompok nelayan,persiapan uborampe oleh pemimpin
ritual , dan kepala desa beserta kru kapal melaksanakan pelarungan sesaji. (3)
kedisiplinan disinkronkan dengan nilai islam nizha,iyah berupa pelaksanaan
kegiatan hajatan, dan persiapan acara lomban. (4) kejujuran dapat berupa
penentuan dana yang digunakan untuk sedekah laut. (5) persaudaraan seluruh
warga bergotong royong menjalankan malam tirakatan. (6) peduli sosial dalam
sedekah laut juga ada santunan untuk anak yatim piatu.
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Abstrak
Penelitian ini membahas tindak tutur menyarankan yang diujarkan oleh Youtuber
saat naik moda transportasi darat. Tindak tutur menyarakan diujarkan oleh
Youtuberr guna memperbaiki kekurangan pada moda transportasi darat tersebut.
Data dalam penelitian ini adalah tuturan yang mengandung tindak tutur
menyarankan yang disampaikan oleh Youtuberr. Data diperoleh dengan
mengunduh video dari akun channel Youtuberr Andriawan Pratikto. Hasil analisis
data memperlihatkan bahwa ditemukan tindak tutur menyarankan langsung dan
tindak tutur menyarankan tidak langsung.
Kata kunci: Tindak Tutur Menyarankan, Moda Transportasi Darat, Youtuber
Abstract
This study discusses the suggestive speech acts uttered by Youtubers when riding
land transportation modes. The speech act of suggesting is uttered by Youtubers
in order to correct the shortcomings in the land transportation mode. The data in
this study are utterances containing suggestive speech acts delivered by
Youtubers. The data was obtained by downloading videos from Andriawan
Pratikto's Youtuber channel account. The results of data analysis show that there
are direct suggestive speech acts and indirect suggestive speech acts.
Keywords: Suggestion, Land Transportation Modes, Youtuber
PENDAHULUAN
Saat ini banyak orang melihat Youtube ketika menggunakan internet. Oleh
karena itu, Youtube merupakan situs web berbagi video yang populer karena
pengguna -Youtube dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis
(Darmuki, 2020). Adapun video-video di Youtube yang dapat dilihat adalah video
klip film, TV, serta video yang dikerjakan oleh pengguna sendiri (Tjanatjantia
Widika, 2013).
Salah satu video yang kala ini banyak ditonton dan dinikmati adalah video
yang mengulas atau mereviu perjalanan seorang Youtuber atau pembuat konten
Youtube. Saat melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi, youtuber
melakukan reviu atau ulasan perihal kendaraan yang ia tumpangi. Reviu yang
dikerjakan perihal bagaimana interior (bagian dalam), eksterior (bagian luar),
servis makan, dan keramaham kru. Ketika mereviu kendaraan yang ditumpangi,
youtuber sering menemukan beberapa kekurangan yang ia rasakan. Kekurangan
itu lalu dikomentari atau dikritik sambil memberikan saran.
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Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana youtuber menyampaikan saran.
Sebagaimana penjelasan di atas bahwa saran ini muncul tatkala kekurangan
ditemukan, lalu youtuber menyampaikan kritik atas kekurangan yang ada. Setelah
kritik disampaikan, youtuber menyampaikan saran untuk perbaikan atas
kekurangan yang ditemukan tadi. Fenomena ini dari perspektif linguistik,
terutama pragmatik, menarik untuk dikaji. Saran yang disampaikan oleh youtuber
dapat dikatakan sebagai sebuah tindak tutur atau tindakan yang dinyatakan
melalui sebuah tuturan (Yule, 1996). Ihwal bagaimana tindak tutur menyarankan
direalisasikan oleh youtuber yang akan dijadikan fokus dari penelitian ini.
Sementara itu, youtuber yang akan dikaji realisasi tindak tutur menyarankan
adalah Andriawan Pratikto. Andriawan Pratikto adalah seorang youtuber yang
tidak hanya sering mereviu moda transportasi darat berupa bus, namun juga
kadang me-reviu moda tranportasi kereta api.
KAJIAN TEORI
Pragmatik
Pragmatik adalah kajian yang menelaah maksud penutur, menelaah makna
kontekstual, mengkaji bagaimana yang dikomunikasikan lebih banyak daripada
yang dikatakan, dan meneliti yang berhubungan dengan jarak antara penutur dan
mitra tutur (Yule, 1996). Akan tetapi, secara lebih umum pragmatik dapat
didefinisikan “pragmatic is the study of language use in context” (Huang, 2017:
1). Dari dua definisi tersebut tampak bahwa kajian pragmatik sangat bergantung
pada konteks. Konteks selain memengaruhi bagaimana penutur akan mengujarkan
sebuah tuturan, juga menentukan tuturan apa yang akan disampaikan.
Tindak Tutur
Tindak tutur adalah tindakan yang ditampilkan melalui tuturan (Yule,
1996). Pada awalnya dikotomi tindak tutur diawali pembedaan antara tuturan
konstatif dan tuturan perfomatif. Tuturan konstatif adalah tuturan yang dinilai dari
benar dan salah, sedangkan tuturan perfomatif dinilai dari valid atau tidak valid.
Selanjutnya, tindak tutur dibedakan atas 3 jenis, yaitu tindak lokusi, tindak
ilokusi, dan tindak perlokusi. Tindak lokusi adalah produksi dari ekspresi
linguistik yang bermakna. Sementara itu, tindak ilokusi adalah tindakan yang
dilakukan penutur yang terdpat di dalam ekspresi linguistik yang diujarkan.
Adapun tindak perlokusi adalah tuturan di dalam ekspresi linguistik yang
memiliki efek terhadap pendengar (Huang, 2014).
Di dalam kajian pragmatik, tindak tutur berarti tindak ilokusi (Thomas,
1996). Tindak ilokusi dapat dibedakan atas 5 jenis, yakni asertif, direktif, komisif,
ekspresif, dan deklarasi (Searle, 1979). Tindak tutur asertif adalah tindak tutur
yang menuntut penuturnya mengungkapkan keberanan proposisi yang diujarkan.
Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang mengungkapkan keinginan penutur
agar mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan yang disampaikan penutur.
Tindak tutur komisif ialah tindak tutur tindak tutur yang menuntut penutur pada
tindakan yang telah diucapkan. Tindak tutur ekspresif ialah tindak tutur yang
mengemukakan sikap psikologis penutur yang berkataian dengan sukacita atau
dukacita, senang atau tidak senang. Adapun tindak tutur deklarasi adalah tindak
tutur yang mengubah dunia dengan tuturan (Searle, 1979; Huang, 2014).

115

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

Tindak Tutur Menyarankan
Tindak tutur menyarankan merupakan salah satu subtindak tutur dari
tindak tutur direktif (Searle dan Vandervaken, 1985). Sebuah tuturan dapat
digolongkan ke dalam tindak tutur menyarankan apabila memenuhi kondisi
kelayakan seperti berikut ini.
Tabel 1. Tindak Tutur
Isi
: Tindakan yang mengacu ke peristiwa mendatang
proposisional
Kondisi
: Penutur
memiliki
alasan
bahwa
tindakan
akan
persiapan
menguntungkan petutur dan tidak jelas baik bagi penutur
maupun petutur bahwa petutur akan melakukan tindakan pada
situasi yang wajar
Kondisi
: Penutur mempercayai bahwa tindakan akan menguntungkan
ketulusan
petutur
Kondisi esensi : Dianggap sebagai usaha agar efek dari tindakan tersebut
sesuai dengan kepentingan petutur.
METODE
Data pada penelitian ini adalah tuturan yang diujarkan Youtuberr saat
mereviu moda transportasi umum darat. Jenis data dalam penelitian ini adalah
data lisan yang bersifat autentik. Sementara itu, sumber data dalam penelitian ini
adalah channel Youtuber Andriawan Pratikto. Pemilihan pada channel tersebut
dikarenakan reviu yang dikerjakan tidak hanya berkenaan dengan moda bus,
namun juga reviu yang berkaitan dengan kereta api. Data diperoleh dengan
mengunduh video yang di-posting oleh Youtuber Andriawan Pratikto. Setelah data
terkumpul, tahap berikutnya adalah diklasifikasi dan dianalisis dengan teori Searle
(1979) dan Searle dan Vandervaken (1985).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil klasifikasi data yang terkumpul, ditemukan beberapa realisasi
tindak tutur menyarankan yang menarik untuk diulas. Misalnya seperti data (1) di
bawah ini.
(1) Konteks: Penutur (Andriawan Pratikto) mengulas bentuk tiket Kereta
Gajayana Luxury
Tapi sayangnya coding pos-nya sama ya, sama kereta lain. Harusnya kelas
luxury dibedain ya
Pada data (1), tuturan yang dikategorikan sebagai tindak tutur menyarankan
adalah Harusnya kelas luxury dibedain ya. Tuturan tersebut muncul dikarenakan
penutur merasa agak kecewa karena bentuk tiket yang dipegang tidak berbeda
dengan jenis kereta lain. Perasaan kecewa tersebut diekspersikan penutur dengan
menyampaikan tindak tutur mengeluh melalui tuturan Tapi sayangnya coding
pos-nya sama ya, sama kereta lain. Setelah menyampaikan tindak tutur mengeluh,
penutur mengujarkan tindak tutur menyarankan melalui tuturan Harusnya kelas
luxury dibedain ya. Pada tuturan tersebut, tindak tutur menyarakankan diawali
dengan kata harusnya. Kata harusnya ini pada dasarnya berasal dari kata
seharusnya yang ditanggalkan suku kata se-. Kata harusnya ini tergolong sebagai
bentuk pagar yang berfungsi memitigasi atau melunakkan daya kelangsungan
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sebuah tuturan. Dengan kata lain, penutur pada data (1) menyampaikan tindak
tutur menyarankan dengan memanfaatka bentuk pagar berupa harusnya.
Sementara itu, pada data (2) tindak tutur menyarankan direalisasikan
dengan menggunakan verba saran dan ditambahkan bentuk pagar harusnya
sebagaimana tuturan di bawah ini.
Konteks: Penutur (Andriawan Pratikto) mereviu fasilitas AVOD (Audio Vidoe on
Demand).
(2) Saran sih untuk kereta api, lain kali itu harusnya ada semacam remot gitu
ditaruh di sini buat ngontrol AVOD. Jadi penumpang enggak usah bangun untuk
menggapai AVOD.
Pada data (2), tindak tutur menyarankan ditandai dengan jelas penanda lingual
berupa verba saran. Tampak pada data penutur menyampaikan tindak tutur
menyarankan dengan diawali verba performatif saran. Penggunaan verba
performatif tersebut menandakan bahwa penutur memang sengaja menunjukkan
kepada PT KAI bahwa tuturan yang disampaikan mengandung maksud berupa
saran. Hal ini kelihatan sekali pada tuturan Saran sih untuk kereta api yang sangat
jelas memperlihatkan daya ilokusi menyarankan dan daya atau maksud
menyarankan ini juga sangat gamblang ditujukan kepada PT KAI. Akan tetapi,
setelah diamati secara saksama tuturan berikutnya, tampak penutur berusaha
memitigasi daya kelangsungan dari tindak tutur menyarankan dengan
memanfaarkan bentuk pagar, yakni kata harusnya. Dengan demikian, tindak tutur
menyarakan pada data (2) ini disampaikan dengan memanfaatkan verba
performatif saran, kemudian dimitagasi dengan bentuk harusnya.
Dalam pada itu, penyampaian tindak tutur menyarakan yang mirip dengan
data (2) tampak pada data (3) berikut ini.
Konteks: Penutur (Andriawan Pratikto) mereviu fasilitas AVOD (Audio Vidoe on
Demand)
(3) Nah saran sih buat penempatan colokan itu, kalau bisa taruh sini aja. Kalau
ditaruh sini enak. Jadi kita mau merebah gini pun kabelnya masih bisa.
Penyampaian tindak tutur menyarankan pada data (3) dimulai dengan partikel Nah
yang berfungsi menyimpulkan dari rangkaian tuturan yang berhubungan dengan
fasilitas AVOD. Setelah itu, penutur menggunakan verba saran untuk menyatakan
maksud menyarankan dari fasilitas AVOD yang sedang direviu yang tampak pada
tuturan Nah saran sih buat penempatan colokan itu. Dari tuturan tersebut
kelihatan bahwa penutur secara langsung menyatakan bahwa tuturan yang
disampaikan mengandung maksud menyarankan. Akan tetapi, tuturan selanjutnya
memperlihatkan bagaimana penutur berusaha memitigasi kelangsungan dari
tuturan yang disampaikan dengan menggunakan kata kalau. Bahkan pada data (3),
penggunaan kata kalau disampaikan sebanyak dua kali, yaitu pada tuturan kalau
bisa taruh sini aja dan pada tuturan Kalau ditaruh sini enak. Jadi, tindak tutur
menyarankan pada data (3) pada awalnya disampaikan dengan mengunakan verba
performatif saran, lalu dimitigasi dengan kata kalau.
Realisasi tindak tutur menyarankan yang berbeda juga ditemukan pada
data (4) berikut ini.
Konteks: Penutur (Andriawan Pratikto) mereviu Bus Rosalia Indah Double
Decker (4) Mungkin ke depannya mesti ditambahkan snack atau gimana gitu
karena ini kan kelas tertinggi Tuturan pada data (4) ini disampaikan penutur
karena kecewa tidak didapati fasilitas snack atau makanan ringat bagi penumpang
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kelas sleeper, yaitu penumpang yang naik di kelas tertinggi pada bus tipe DD.
Bagi penutur, fasilitas snack yang tidak didapatkan oleh penumpang kelas sleeper
adalah kekurangan dari pelayanan PO Bus Rosalia Indah tipe DD (Double
Decker). Oleh karena itu, penutur menyampaikan saran kepada manajemen PO
bus ini melalui tuturan Mungkin ke depannya mesti ditambahkan snack atau
gimana gitu karena ini kan kelas tertinggi. Pada tuturan tersebut tidak ditemukan
verba performatif saran, namun ditemukan kata mesti yang semakna dengan kata
harus. Penggunaan kata mesti dan verba ditambahkan tampak seperti penutur
menyuruh kepada mitra tutur. Akan tetapi, dengan melibatkan konteks situasi
yang berlangsung, daya ilokusi dari Mungkin ke depannya mesti ditambahkan
snack atau gimana gitu karena ini kan kelas tertinggi adalah menyarankan.
Dengan kata lain, konteks sangat berperan besar untuk menafsirkan bahwa tuturan
Mungkin ke depannya mesti ditambahkan snack atau gimana gitu karena ini kan
kelas tertinggi mengandung daya ilokusi menyarankan. Peran konteks di sini
sangat besar karena tidak ditemukan penggunaan penanda lingual berupa verba
performatif saran.
Realisasi tindak tutur menyarankan yang lain juga ditemukan pada data (5)
sebagaimana pada tuturan di bawah ini.
Konteks: Penutur (Andriawan Pratikto) mereviu Bus Sudiro Tungga Jaya (STJ)
Anno
(5) Saran sih buat Manajemen STJ, Monggo dievaluasi mengenai jadwal
puterbalik dari Sragen nya mengingat Tol Cikampek masih macet, jadi
kemungkinan tepat waktu nyampe sragen juga kecil. Heheheh
Pada data (5) tindak tutur menyarankan memiliki pola seperti pada data (2), yaitu
tuturan diawali dengan verba performatif saran. Tentu saja penggunaan verba
performatif saran menjadikan lebih gamblang bahwa maksud dari tuturan yang
terdapat pada data (5) adalah menyarankan. Akan tetapi, kelangsungan dari
tuturan pada data (5) lantas dimitigasi dengan penggunaan kata monggo yang
berarti mengajak manajemen PO Bus STJ untuk mengevaluasi rute Bus STJ Anno
saat itu.
SIMPULAN
Dari uraian di atas tampak bahwa penutur (Andriawan Pratikto)
menyampaikan saran yang ditujukan kepada manajemen, baik itu dari pihak
kereta api maupun bus. Saran disampaikan oleh penutur karena didapati
kekurangan yang terdapat pada moda transportasi yang ditunggangi saat penutur
melakukan reviu. Tujuan dari reviu adalah mencari kelebihan dan kekurangan.
Jika kelebihan yang ditemukan, penutur menyampaikan pujian. Jika kekurangan
yang didapati, penutur
lazimnya menyampaikan keluhan atau kritikan, lantas dilanjutkan dengan
menyampaikan saran agar kekurangan yang dijumpai segera diatasi.
Yang dapat disimpulkan dari uraian di atas adalah penutur cenderung
menggunakan verba performatif saran untuk menandakan bahwa tuturan yang
disampaikan berdaya ilokusi menyarankan. Sekilas tampak bahwa tindak tutur
menyarankan disampaikan dengan jenis tindak tutur langsung. Akan tetapi, daya
kelangsungan dari tindak tutur menyarankan dimitgasi atau dilunakkan dengan
menggunakan bentuk pagar seperti harusnya, kalau, dan mangga ‘silakan’.
Tampaknya penutur mempertimbangkan mitra tutur yang diberi saran, yaitu
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manajemen kereta api dan manajemen bus. Mengingat faktor tersebut, penutur
(Andriawan Pratikto)lebih memilih mengombinasikan antara bentuk langsung,
yaitu menggunakan verba performatif saran dan bentuk berpagar. Inferensi dari
fenomena ini adalah penutur menjaga muka dari mitra tutur yang diberi saran agar
tidak terancam. Dengan kata lain, penyampaian saran adalah sesuatu yang
penting, namun menjaga muka atau kenyamanan dari mitra tutur yang diberi saran
juga patut dipertimbangkan sehingga mitra tutur yang dikenai saran merasa
dihargai.
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Abstrak
Tradisi merupakan adat turun temurun dari nenek moyang yang sampai saat ini
masih dijalankan oleh masyarakat. Tradisi yang masih dipercayai masyarakat
untuk dilaksanakan salah satunya adalah buka luwur. Buka luwur merupakan
upacara untuk memperingati tokoh keagamaandan merayakan haul. Haul adalah
peringatan hari wafat kepada seseorang yang diadakan setahun sekali. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai religius dalam tradisi buka
luwurmakam Syekh Jangkung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah nilai religius yang terkandung dalam
tradisi buka luwur makam Syekh Jangkung.
Kata kunci: Nilai Religius, Tradisi, Buka Luwur
Abstract
Traditions are the traditions of the ancestors that hitherto remain practiced by
the people. One of the most widely held traditions to carry out is to buka luwur.
Well, buka luwur is a ceremony to commemorate religious characters and
celebrate haul. Haul is a mortality anniversary to someone who'sheld once a year.
The purpose of this study was to know the religious value in the tradition buka
luwur of the tomb Syekh Jangkung. It is a qualitative descriptive study. The result
of this study is the religious value embodied in the tradition buka luwur of the
tomb Syekh Jangkung.
Keywords: Religious Values, Tradition, Buka Luwur
PENDAHULUAN
Masuknya Islam di Indonesia dimulai dari daerah pesisir, seperti
penyebaran Islam di tanah Jawa. Sebagian besar masyarakat di pulau Jawa
menganut agama Islam dan meyakini adanya tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat
sangat menjunjung tinggi nilai budaya Jawa. Budaya merupakan sesuatu yang
dihasilkan oleh akal budi manusia. Setiap masyarakat Jawa memiliki budaya yang
berbeda karena adanya perbedaan kepercayaan serta keyakinan. Menurut E.B
Tylor (1871) dalam bukunya Primitive Culture (New York; Brentano’s, 1924: 1)
mengemukakan bahwa kebudayaan adalah satu keseluruhan yang kompleks, yang
mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat,
dan kemampuan lain, serta kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat.
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Wujud budaya bangsa dapat dilihat dariikehidupan religius yang dijadikan
sebagai pedoman untuk bersikap, berperilaku dalam menjalani kehidupannya.
Salah satu unsur budaya Jawa yang berpengaruh adalah tradisi. Tradisi merupakan
suatu gambaran perilaku dan tingkah laku manusia yang telah berproses dalam
waktu lama dan dijalankan secara turun temurun dimulai sejak dari nenek moyang
(Coomans M, 1987:73). Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat
yang memiliki sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, dan tata
keyakinan masyarakat, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada
generasi berikutnya. Tradisi bukanlah sesuatu yang tidak dapat di ubah, tradisi
dapat dipadukan dengan ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam
keseluruhannya.
Tradisiimerupakan suatu kebiasaan-kebiasaan orang Jawa, dengan sifatnya
yang luas bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah
disisihkan begitu saja. Pelestarian budaya menjadi sebuah keharusan karena
Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Agar nilai-nilai di dalamnya dapat
berperan membimbing perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Tradisi membawa pengaruh positif pada penduduk
masyarakat sekitar untuk senantiasa melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh
masyarakatnya untuk bergotong royong. Tradisi menjadi suatu kebudayaan dari
masyarakat itu sendiri.
Dalam masyarakat Jawa terdapat banyak tindakan ritual-ritual keagamaan.
Salah satu tradisi jawa yang masih dilakukan sampai saat ini yaitu tradisi buka
luwur. Buka luwur merupakan salah satu wujud dari hubungan Islam dengan
tradisi setempat. Buka luwur adalah upacara ritual penggantian kain kelambu/kain
mori yang digunakan untuk membungkus nisan, cungkup, makam, serta bangunan
di sekitar makam. Buka luwur diadakan untuk menghormati orang yang telah
meninggal yang merupakan tokoh terkenal dalam bidang agama dan kehidupan
sehari-hari. Begitupun juga dengan masyarakat Landhoh Kayen Pati yang
mengadakan upacara sakral buka luwur untuk memperingati Haul Syekh
Jangkung. Makam Syekh Jangkung terletak di Desa Landoh, Kecamatan Kayen.
Jarak dari kota pati kira-kira 17 km kearah selatan menuju Grobogan.
Makam Syekh Jangkung ramai dikunjungi peziarah khususnya pada
malam jum`at dan upacara pelaksanaan haul dilaksanakan satu tahun sekali yaitu
pada bulan rajab tanggal 14-15 dalam rangka penggantian kelambu makam.
Tradisi buka luwur makam Syekh Jangkung mengandung nilai religius yang patut
dilestarikan. Menurut Rahmad Subagya dalam (Dasir, 2013: 3) menjelaskan
bahwa nilai religius merupakan segenap kemampuan kejiwaan manusia, yaitu
hasil kerja sama akal, kehendak, maupun rasa yang disebut budi yang berfungsi
sebagai pendorong sikap dan perbuatan religius seseorang. Penulis tertarik
melakukan penelitian ini karena tokoh Syekh Jangkung sangat popular dan
bersejarah dalam keagamaan.
KAJIAN TEORI
1. Nilai Religius
Mangunwijaya dalam dasir, 2013: 3 menjelaskan bahwa nilai religius
adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan berupa
hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Nilai religius juga
berhubungan dengan kehidupan dunia sama halnya dengan nilai-nilai lainnya
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seperti kebudayaan dan aspek sosial sosial, selain itu nilai religius juga erat
hubungannya dengan kehidupan akhirat yang misterius bagi manusia. Nilai
religius merupakan kepercayaan terhadap suatu keagamaan yang dilakukan
dengan cara beribadah sehari-hari, berdoa dan membaca kitab suci (Hawari dalam
Ancok, 1995: 76). Nilai religius adalah nilai kehidupan yang mencerminkan
tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 3 unsur pokok
diantaranya aqidah, ibadah, dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai
dengan aturan-aturan Illahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup
didunia dan akhirat.
Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa nilai religius merupakan
suatu keyakinan pada diri seseorang dalam melaksanakan ajaran agama yang
berupa sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia
yang religius dapat diartikan sebagai manusia yang berhati nurani serius, saleh
dan teliti dalam mempertimbangkan batin, jadi belum menyebut dia menganut
agama mana. Keyakinan dan keagamaan mendominasi jalan pikiran seseorang
yang mempunyai nilai religius.
2. Tradisi
Tradisi adalah suatu budaya turun temurun yang dilakukan oleh kelompok
masyarakat di daerah tertentu yang disertai dengan kepercayaan yang dianutnya.
Pelaku dari tradisi biasanya masyarakat lokal yang sudah melekat pada tradisi itu
sendiri. Tradisi memusatkan pada simbol-simbol suci dengan serangkaian
keagamaan dalam bentuk melakukan penghormatan. Pranowo (2002: 8)
menyatakan tradisi adalah sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada
dua hal yang penting dalam tradisi yaitu pewarisan dan kontruksi. Pewarisan
menunjuk kepada proses penyebaran tradisi dari masa ke masa, sedangkan
kontruksi menunjuk kepada proses pembentukan atau penanaman tradisi kepada
orang lain.
Imam Bahwani, (1993: 23-24) berpendapat bahwa tradisi berasal dari kata
traditum yang berarti sesuatu yang ditransmisikan, yang diwariskan dari masa
lampau ke masa sekarang. Swidarto, 2007:7 memberi pengertian bahwa tradisi
adalah informasi yang di teruskan dari generasi ke generasi baik secara tertulis
maupun lisan, karena tanpa informasi yang dijalankan, suatu tradisi bisa punah.
Dengan adanya tradisi dapat mempererat hubungan antara individu dengan
masyarakat lainnya.
Sayyed Husein Nash, (1987:3) juga berpendapat bawha tradisi dapat
disebut ad din yang berarti mencakup semua aspek agama dan segala cabangnya,
bisa juga disebut as sunnah yang artinya didasarkan pada model-model sakral
yang menjadi tradisi sebagaimana kata ini umumnya dipahami, dapat juga berarti
as silsilah yaitu rantai yang mengaitkan tiap-tiap periode, episode atau tahap
kehidupan sari pemikiran dunia.
Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi adalah
suatu adat atau kebiasan turun temurun yang diwariskan dari masa lampau untuk
dijaga dan dilaksanakan dari generasi ke generasi. Tradisi menjadi tiang
kebudayaan dari suatu penduduk atau masyarakat. Tradisi dijalankan dengan
aturan-aturan agama tanpa merubah tradisi itu sendiri. Hal itu menjadi fokus
penulis untuk meneliti lebih mendalam tentang tradisi yang berada di desa Kayen.
Tradisi yang di selenggarakan oleh masyarakat desa Landhoh Kayen adalah
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upacara peringatan dalam rangka menghormati orang-orang yang sudah
meninggal. Terutama orang yang sudah meninggal tersebut adalah seorang tokoh
terkenal dalam bidang agama. Tradisi ini dibuktikan dengan adanya upacara yang
dianggap sakral oleh masyarakat Landhoh desa Kayen, yaitu tradisi buka luwur
makam Syekh Jangkung.
3. Buka Luwur
Buka luwur adalah peringatan haul yang diwariskan secara turun temurun
untuk menghormati tokoh bersejarah yang menyebarkan agama Islam. Buka
luwur merupakan salah satu wujud dari hubungan Islam dari tradisi setempat.
Buka luwur adalah bentuk upacara penggantian kain mori, di mana kain mori itu
sendiri digunakan untuk membungkus nisan, cungkup, Makam, serta bangunan di
sekitar Makam. Buka luwur sendiri berlangsung setiap tahun sekali.
Prosesi pelaksanaan upacara tradisi buka luwur memiliki nilai-nilai
filosofi di seputar makam tokoh di Jawa Tengah adalah sebagai berikut. (Darori
Amin, 155).
1. Melestarikan budaya leluhur yang masih tetap bertahan di tengah arus
globalisasi yang berkembang dalam masyarakat.
2. Sikap menghormati dan menghargai kepada tokoh pendahulu yang menjadi
panutan dan tuntunan hidup dengan mendoakan di makam beliau melalui
lantunan bacaan Alquran.
3. Sifat kerukunan dan gotong royong yang masih terlihat melalui kerja bakti,
mempersiapkan makanan, iuran dana dan lain sebagainya.
4. Bentuk rasa syukur pada Allah SWT yang di wujudkan melalui doa bersama
dan makan bersama pada upacara tradisi dijalankan.
5. Menambah ilmu agama dengan cara mendatangkan mubalig untuk memberikan
pengetahuan agama dan kehidupan yang baik untuk orang tua maupun generasi
muda.
6. Menjadi pelajaran bagi para generasi muda untuk tetap menghormati dan
mencintai kebudayaan yang ada dalam masyarakat dan tetap
mempertahankannya.
7. Menjadi tempat untuk bersilaturahim antara warga desa khususnya, pejabat dan
partisipan lain yang datang pada acara.
Buka luwur merupakan acara keagamaan dalam rangka mendoakan,
menghormati, dan mencari keberkahan dari seseorang yang dikenal dan diyakini
sebagai wali dan memiliki kesaktian dan kebaikan-kebaikan yang melekat pada
dirinya. Buka luwur adalah tradisi yang berkembang dengan serangkaian acara
adat daerah setempat. Buka luwur merupakan sebuah ekspresi masyarakat pada
kepercayaan suatu sejarah. Tradisi buka luwur merupakan upacara peringatan
wafatnya Sunan atau ulama yang disegani masyarakat atau yang sering disebut
dengan haul. Tradisi ini dipercaya masyarakat akan mendatangkan berkah
yangdatang dari Tuhan sesuai dengan hajat dan niat yang diinginkan. Upacara
pelaksanaan buka luwur Makam Syekh Jangkung di desa Landhoh Kayen sangat
di hormati dan diminati oleh masyarakat berbagai daerah. Pengunjung upacara
tradisi tersebut mencari tuah dan berkah dari tokoh yang di makamkan tersebut.
Tuah tersebut dilambangkan pada bentuk potongan kain mori atau kain kelambu
Makam, makanan sesaji dan air suci, dan lainnya. Tuah tersebut dipercaya
masyarakat untuk mendatangkan keberuntungan, keselamatan dan sebagainya.
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Dari pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa buka luwur
adalah proses penggantian kain mori pada Makam ulama yang berperan penting
dalam agama. Acara buka luwur Makam Syekh Jangkung dilaksanakan pada saat
haul atau hari wafatnya dengan tujuan untuk menghormati jasa beliau. Peneliti
mengambil tradisi buka luwur Makam Syekh Jangkung untuk dikaji agar dapat
mengetahui makna dari buka luwur itu sendiri.
METODE
Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati (Moloeng, 2014: 4). Menurut Moloeng, penelitian kualitatif adalah
penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang suatu hal yang
dipahami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,
secara holistik. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk
mendeskripsikan Nilai Religius dalam Tradisi Buka Luwur Makam Syekh
Jangkung Kayen Pati. Penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif karena
langkah awal dalam penelitian yaitu mengumpulkan data mengenai tradisi buka
luwur yang dijadikan sebagai data langsung.
Menurut Ridwan (2010:51) metode pengumpulan data merupakan teknik
atau cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data.
Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah simak, rekam, dan catat.
Metode rekam dilakukan untuk memperoleh bukti dari wawancara juru kunci di
makam Syekh Jangkung Kayen Pati. Metode simak dan catat dilakukan dengan
cara mencatat hasil wawancara.
Penulis menggunakan pendekatan berupa teori semiotik yang
dikemukakan oleh Roland Barthes untuk meneliti makna dari tradisi buka luwur
makam Syekh Jangkung. Peneliti juga menggunakan teori folklore yang yang
dikemukakan oleh Harold Brunvand untuk mengkaji tradisi makam Syekh
Jangkung.
HASIL DAN PEMBAHASAN
(Swidarto, 2003: 1), menjelaskan bahwa bagi masyarakat desa Kayen
Pati, Syekh Jangkung merupakan sosok yang sangat dihormati dan dihargai.
Syekh jangkung dikenal sebagai sosok legendaris. Kepandaian, keahlian, dan
ketokohan Syekh Jangkung tidak dapat diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan
berbagai keahlian dan kepandaian yang dimilikinya seperti kepandaian dalam
bidang agama, ilmu ketabiban, kanugrahan, ahli siasat perang dan pertanian.
Dalam bidang keagamaan Syekh Jangkung dikenal sebagai seorang ahli tasawuf,
filsafat, dan ilmu kejawen sehingga keberadaannya diakui sebagai ulama besar
diwilayah Pati dan sekitarnya, bahkan kepandaian dalam bidang agama disamakan
dengan para wali sembilan.
Setiap harinya, banyak pengunjung/peziarah yang berdatangan untuk
mengunjungi makam Syekh Jangkung, mulai dari masyarakat sekitar maupun dari
luar daerah. Buka luwur makam Syekh Jangkung diadakan setiap satu tahun sekali
pada bulan Rajab tanggal 14-15. Kegiatan buka luwur dilakukan untuk mengganti
kain mori atau kain kelambu penutup makam. buka luwur diadakan dengan
berbagai rangkaian acara lainnya untuk menghormati tokoh Syekh Jangkung.
Tradisi buka luwur dilaksanakan dengan dimulainya rangkaian acara seperti
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pengajian, tahlilan, terbangan, penyembelihan hewan, baca qur’an, dan
penggantian kemul makam Syekh jangkung (wawancara Juru kunci Bapak
Santoso, Sabtu 19 September 2021).
Dalam tradisi buka luwur, penulis menemukan nilai religius yang
terkandung di dalamnya serta dilakukan secara urut dari prosesi pertama sampai
akhir kesemua tahap yang mempunyaimakna di dalamnya. Tradisi buka luwur
makam Syekh Jangkung Kayen Pati mempunyai kandungan nilai religius yang
bertujuan untuk memohon berkah kepada Tuhan Yang Maha Esa dari kain mori
makam syekh jangkung. Rangkaian acara berupa pengajian, baca qur’an,
selametan, tahlilan dan lainnya diadakan dengan tujuan untuk mengajak
masyarakat dalam mendekatkan diri kepa Tuhan Yang Maha Esa serta mendoakan
roh leluhur.
Dalam setiap prosesi acara buka luwur makam Syekh Jangkung memiliki
kandungan nilai religius. Masyarakat meyakini bahwa kain mori atau kain kemul
makam Syekh Jangkung memiliki manfaat yang luar biasa yaitu jika masyarakat
akan merantau di suatu tempat untuk bekerja maka diyakini seseorang itu akan
dijaga keselamatannya.
SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hasil
analisis pada Tradisi buka luwur makam Syekh Jangkung memiliki nilai religius
yang bertujuan untuk memperoleh keberkahan kepada Tuhan Yang Maha Esa
dengan cara mendoakan dan menghormati. Nilai religius tersebut menjadi alasan
dipertahankannya tradisi buka luwur makam Syekh Jangkung yang memiliki
tujuan untuk mendorong masyarakat agar dapat bersikap dan berperilaku dengan
semestinya dalam hubungannya dengan Tuhan, keluarga, maupun masyarakat.
Agar masyarakat dapat mengaplikasikan nilai religius dalam kehidupan seharihari. Sumber lisan (wawancara) Juru kunci Bapak Santoso, Sabtu 19 September
2021.
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Abstrak
Folklor merupakan salah satu bentuk kesusastraan lisan tradisional yang banyak
tersebar di Indonesia, tetapi generasi milenial sering tidak melestikannya. Hal ini
terjadi karena terputusnya pewarisan cerita rakyat dari generasi ke generasi secara
lisan. Juga pengemasan cerita rakyat yang monoton membuat generasi milenial
tidak tertarik. Melihat kegelisahan ini Kampung Budaya Piji Wetan Kudus
menyelengagrakan Panggung Ngepringan untuk melestarikan folklor di kampung
tersebut. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan: (1) latar belakang berdirinya
Panggung Ngepringan di Kampung Budaya Piji Wetan Kudus, (2) program kerja
Panggung Ngepringan ini, dan (3) revitalisasi folklor yang dilakukan oleh
panggung Ngepringan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Data berupa informasi tentang Panggung Ngepringan di Kampung Budaya Piji
Wetan Kudus. Sumber data diambil dari informan (masyarakat), peristiwa
pertunjukan, dan dokumen. Teknik pengambilan data dengan wawancara,
observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data dengan teknik interaktif.
Hasil penelitian ini sebagai berikut. (1) Panggung Ngepringan ini merupakan
pagelaran kebudayaan yang berlangsung di Kampung Budaya Piji Wetan untuk
masyarakat umum sekitar Kudus dan khususnya masyarakat lereng Muria (2)
Panggung ngepringan merupakan bagian dari program kegiatan kebudayaam di
Kampung Budaya Piji Wetan yang menampilkan pagelaran budaya yang berasal
dari folklor di desa sekitar lereng Muria (3) Kampung Budaya Piji Wetan
melakukan revitalisasi folklor dengan pagelaran budaya dan festival bahasa
dengan nama Panggung Ngepringan. Pagelaran yang diangkat dari cerita rakyat
dan mitos-mitos yang dimiliki setiap desa. Penelitian ini membahas mengenai
Panggung Ngepringan dan upaya revitalisasi budaya yang dilakukan oleh
Kampung Budaya Piji Wetan.
Kata kunci: Folklor, Media Baru, Panggung Ngepringan, Pembinaan Bahasa
Abstract
Folklore is a form of traditional oral literature that is widely spread in Indonesia,
but the millennial generation often does not preserve it. This happened because of
the discontinuity of the oral folklore inheritance from generation to generation.
Also the monotonous packaging of folklore makes the millennial generation not
interested. Seeing this anxiety, the Kampung Budaya Piji Wetan Kudus held a
Ngepringan Stage to preserve the folklore in the village. The aims of the study
were to describe: (1) the background of the establishment of the Ngepringan
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Stage in the Kampung Budaya Piji Wetan Kudus, (2) the work program of the
Ngepringan Stage, and (3) the revitalization of folklore carried out by the
Ngepringan stage. This type of research is descriptive qualitative research. The
data is in the form of information about the Ngepringan Stage in the Kampung
Budaya Piji Wetan Kudus. Sources of data are taken from informants
(community), performance events, and documents. Data collection techniques
with interviews, observations, and document analysis. Data analysis techniques
with interactive techniques. The results of this study are as follows. (1) The
Ngepringan stage is a cultural performance that takes place in the Kampung
Budaya Piji Wetan for the general public around Kudus and especially the Muria
slope community (2) The Ngepringan stage is part of the cultural activity program
in the Kampung Budaya Piji Wetan which features cultural performances
originating from folklore. in the village around the slopes of Muria (3) Kampung
Budaya Piji Wetan revitalized folklore with cultural performances and language
festivals under the name Panggung Ngepringan. Performances based on folklore
and myths owned by each village. This study discusses the Ngepringan Stage and
the cultural revitalization efforts carried out by the Kampung Budaya Piji Wetan.
Keywords: Folklore, Ngepringan Stage, New Media, Language Development
PENDAHULUAN
Indonesia memiliki banyak budaya dan tradisi berupa perayaan, cerita lokal,
situs dari beragam suku dan bangsa. Baik itu tradisi perayaan keagamaan ataupun
perayaan kebudayaan atau bahkan akulturasi antar keduanya. Kebudayaan yang
amat beragam itu didasari atas perbedaan watak, adat serta dinamika sosial yang
ada. Sehingga hampir setiap komunitas masyarakat di suatu daerah memiliki ciri
khas kebudayaannya sesuai dengan latar belakang dan pandangan hidup masingmasing.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
menyebutkan sepuluh objek budaya yang bisa digarap oleh suatu daerah.
Kesepuluh objek itu ialah, (i) tradisi lisan/folklore, (ii) manuskrip, (iii) adat
istiadat, (iv) ritus, (v) pengetahuan tradisional, (vi) teknologi tradisional, (vii)
seni, (viii) bahasa, (ix) permainan rakyat, dan (x) olahraga tradisional. Pada
penelitian ini penulis berfokus pada kajian pelestarian folklore yang semakin ke
sini seolah kian terlupakan.
Folklor menurut Danandjaja (2007:2) adalah suatu kebudayaan kolektif
yang tersebar dan diwariskan turun-temurun melalui lisan atau dalam bentuk
sebuah wujud sebagai pengingat masyarakat pemiliknya. Bentuk-bentuk dari
folklore sangatlah beragam, bukan hanya dalam bentuk benda-benda bersejarah,
tempat-tempat sakral, namun juga dalam bentuk cerita rakyat dan mitos-mitos di
masyarakat. Seperti halnya legenda, cerita rakyat, dan mitos-mitos yang
diwariskan turun-temurun di masyarakat pemiliknya.
Data statistik kebudayaan yang berhasil dihimpun oleh Kemendikbud RI
tahun 2020 mencatatkan bahwa Indonesia memiliki 945 cerita rakyat yang
tersebar di tiap provinsi. Jumlah itu terdiri atas 465 dongeng, 385 legenda dan 95
mitos. Di Jawa Tengah sendiri terdapat 49 cerita rakyat berupa 13 dongeng, 25
legenda dan 11 cerita mitos (publikasi.data.kemdikbud.go.id). Hanya saja,
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menurut perkembangannya,banyak yang tidak didokumentasikan secara maksimal
sehingga orang, utamanya generasi muda, tak banyak mengenal.
Di Kampung Budaya Piji Wetan Kabupaten Kudus, potensi folklore itu
direvitalisasi dengan ragam cara. Diantaranya yaitu membuat sebuah pagelaran
budaya dan festival bahasa yang mengangkat cerita rakyat dan mitos-mitos di
desa setempat. Pagelaran budaya dengan bentuk teater rakyat yang dimainkan
oleh warga setempat dengan pengemasan bahasa yang apik. Bukan hanya
berbahasa daerah namun juga bahasa Indonesia.
Mereka memiliki wadah bernama Panggung Ngepringan yang sekaligus
menjadi media baru pelestarian folklore dan potensi budaya lainnya. Lokasi ini
selalu ramai setiap minggunya oleh warga lokal maupun luar desa. Tujuannya
berbeda-beda, ada yang ingin datang untuk belajar, berdialog dengan warga ada
juga yang sekadar berkunjung melihat pementasan. Atas upaya ini, Kampung
Budaya Piji Wetan juga pernah menyabet juara 2 penulisan narasi cerita budaya
desa yang digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia pada tahun 2020.
Berdasar pada kenyataan itulah, peneliti merasa tertarik untuk mendalami
proses mereka dalam melestarikan folklore melalui penciptaan media baru
bernama Panggung Ngepringan. Harapannya, akan semakin banyak masyarakat,
khususnya pemuda desa, bisa melakukan hal yang sama. Yakni menjadikan
folklore tidak dipandang sebelah mata, melainkan sebagai potensi yang bisa
dikelola untuk kemakmuran bersama.
KAJIAN TEORI
1. Folklor
Semi dalam Gusnetti (2015: 184) mengatakan bahwa cerita rakyat adalah
sesuatu yang dianggap sebagai kekayaan milik rakyat yang kehadirannya di atas
dasar keinginan untuk berhubungan sosial dengan orang lain. Dalam cerita rakyat
dapat dilihat adanya berbagai tindakan berbahasa, guna untuk menampilkan
adanya nilai-nilai dalam masyarakat. Cerita rakyat juga dikenal sebagai cerita
turun temurun dari nenek moyang hingga masyarakat saat ini. Cerita rakyat
sendiri tidak luput dari kehidupan sosial masyarakat, tokoh agama, pejuang pada
zaman dulu. Kemunculan cerita rakyat juga diperkuat dengan tempat peninggalan
sejarah pada suatu daerah. Pendapat lain juga diperkuat oleh Danandjaya dalam
Gusnetti (2015: 184) folk adalah sinonim dengan kolektif yang juga memiliki ciriciri pengenal fisik atau kebudayaan yang sama, serta mempunyai kesadaran
kepribadian sebagai kesatuan masyarakat; dan yang dimaksudkan dengan lor
adalah tradisi folk, yaitu sebagai kebudayaan yang diwariskan secara turuntemurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai gerak isyarat atau
alat pembantu pengingat.
Damono dalam Al-Ma’ruf (2019: 98) menyatakan bahwa sastra
menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu
kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan antar
masyarakat, antar masyarakat dengan orang-seorang, antar manusia, dan antar
peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Bagaimanapun, peristiwa-peristiwa
yang terjadi dalam batin seseorang yang sering menjadi bahan sastra, adalah
pantulan hubungan seseorang dengan orang lain atau dengan masyarakat dan
menumbuhkan sikap sosial tertentu atau bahkan untuk mencetuskan peristiwa
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sosial tertentu. Pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi
kemasyarakatan itu disebut sosiologi sastra dengan menggunakan analisis teks
untuk mengetahui strukturnya, untuk kemudian dipergunakan memahami lebih
dalam lagi gejala sosial yang ada di luar sastra.
2. Pembinaan Bahasa
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V menjelaskan bahwa pembinaan
bahasa adalah ‘upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara lain,
mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang
dilakukan, misalnya melalui jalur pendidikan dan pemasyarakatan’. Senada
dengan itu, Kridalaksana (dalam Sudaryanto, dkk, 2019: 63) menguraikan bahwa
pembinaan bahasa ialah usaha untuk mengukuhkan pemakaian bahasa di kalangan
orang yang telah menguasainya dengan memperdalam pengetahuan dan wawasan
tentang bahasa itu, dan meningkatkan sikap positif terhadapnya.
Sementara itu, merujuk ke Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, terutama Pasal 1
butir 2 Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa
melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta
pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 16
ayat (2) berbunyi: “Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling
sedikit melalui: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pemasyarakatan Bahasa Indonesia;
d. penetapan dan penerapan standar kemahiran berbahasa Indonesia; dan e.
penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia.”
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kajian etnografi.
Melihat dalam penelitian ini mengkaji mengenai kebudayaan dan kebahasaan,
sehingga kajian mengenai etnografi sangat tepat dalam penelitian ini yang menitik
beratkan pada budaya dan revitalisasi budaya yang dilakukan oleh masyarakat
sekitar. Yang nantinya berimbas pada peminaan bahasa kepada warga desa.
Bukan hanya itu hasil dari pagelaran budaya ini menghasilkan industri kreatif dan
sarana edukasi terhadap masyarakat sekitar.
Menurut Wahyuni (2017) kajian etnologi merupakan pengumpulan bahan
dan data secara sistematik dari cara pandang suatu masyarakat dan kebudayan
yang dimiliki masyarakat setempat. Tentunya data itu bersumber dari masyarakat
pemiliknya. Sedangkan menurut Endraswara (dalam Wahyuni, 2017) pendekatan
etnografi merupakan ragam pemaparan perihal penelitian budaya untuk
mengetahui interaksi sosial dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharihari. Tentunya dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi, di mana kita
melakukan pengamatan dan wawancara di Kampung Budaya Piji Wetan Kudus.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Urgensi Pelestarian Folklore di Era Modern
Khasanan kesusastraan nusantara sangatlah banyak dan beragam yang dimiliki
setiap suku bangsa di nusantara. Terdapat ratusan bahasa daerah yang ada di
Indonesia, menunjukan perkambangan kesusastraannya juga melimpah. Menurut
Semi (dalam Amin et al., 2019) kesusatraan nusantara secara garis besar terbagi
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menjadi tigas jenis, yaitu sastra lisan, satra tulis dan juga sastra modern. Salah
satu bentuk dari sastra lisan merupakan cerita rakyat yang berkembang disetiap
masyarakat pemilik kebudayaan.
Cerita rakyat merupakan tradisi prosa tradisional yang muncul ataupun
diciptakan oleh kelompok masyarakat tertentu, tergantung geografis suatu
masyarakat. Menurut Hutomo (1991) cerita rakyat termasuk jenis sastra lisan,
sedangkan yang dimaksud dengan sastra lisan adalah kesusastraan yang
mencakup ekspresi kesusastraan masyarakat sekitar dan kebudayaan yang
disebarkan dari mulut ke mulut. Pewarisan cerita dari generasi ke generasi inilah
yang menjadi sebab kurangya pengetahuan dan kejelasan informasi dari setiap
generasi terlebih generasi milenial. Sering terjadinya terputusnya sumber cerita
atau pewarisan cerita sehingga banyak generasi saat ini tidak mengetahui sebab
budaya atau tradisi di masyarakatnya itu muncul.
Padahal dalam perkembanganya cerita rakyat atapun foklor memiliki
banyak fungsi di masyarakat. Seperti dalam penjelasan Atmazaki (dalam Amin et
al., 2019) bahwa sastra lisan mempunyai banyak fungsi. Dengan sastra lisan,
masyarakat purba atau nenek moyang umat manusia mengekspresikan gejolak
jiwa dan renungannya tentang kehidupan. Baik itu untuk pelipur lara, ungkapan
perasaan tertentu, nasihat dan lainnya. Nenek moyang kita sering menggunakan
sastra lisan dalam mengungkapkannya.
Namun, melihat kondisi cerita rakyat sekarang ini yang sudah jarang
dinikmati oleh generasi milenial. Juga akibat terputusnya pewarisan sastra lisan
dari generasi tua ke generasi setelahnya. Sebab kurang dinikmatinya oleh generasi
sekarang yang mereka anggap bahwa cerita rakyat hanya cerita tahayul dan
monoton, sehingga dirasa membosankan bagi mereka.
Terlebih cerita rakyat dan foklor merupakan kesusastraan tradisional yang
dominan bahasa daerah. Tentunya ini sangat memprihatinkan selain dalam
keberlangsungan cerita rakyat itu namun juga mengenai keberlangsungan bahasa
daerah. Dalam pemaparan Danardana (dalam Wahyuni, 2017) bahasa itu sangat
memiliki arti penting. Terlebih melihat setiap dua minggu dunia dapat kehilangan
satu bahasa. Padahal bahasa merupakan cerminan dari suatu pandangan
masyarkat. Jika hilang suatu bahasa maka hilang pula budaya, tradisi dan
kesusastraan masyarak pemiliknya.
Jadi, untuk mengatasi kegelisahan itu tentunya kita sebagai generasi milenial
yang banyak akal dan inovasi harus bisa sadar akan keprihatinan ini. Tentunya
didukung dengan ide-ide kreatif dalam membangun keberlangsungan cerita rakyat
dan foklor di desa masing-masing. Karena cerita rakyat dan foklor bukan hanya
sebagai kebudayaan melainkan alat edukasi bagi masyarakat yang bernilai positif.
Rasna (dalam Leoni & Indrayatti, 2018) menyatakan bahwa kearifan lokal
merupakan berbagai bentuk kebijaksanaan lokal, pengetahuan tradisional, dan
berbagai bentuk kebudayaan setempat seperti adat-istiadat dan tradisi yang
berfungsi untuk mengarahkan para anggotanya dalam bertindak ke arah nilai-nilai
yang positif.
2. Panggung Ngepringan Sebagai Media Baru Pelestarian Folklore
Keresahan mengenai pelestarian budaya lokal dialami oleh sebagian besar
warga Kampung Budaya Piji Wetan. Kesadaran itu muncul ketika semakin
bergeser ke era digital banyak generasi muda, utamanya anak-anak, sibuk bermain
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gadget. Ketua Kampung Budaya Piji Wetan, Muchammad Zaini, menjelaskan
alasan itu yang melatarbelakangi terbentuknya gerakan komunal warga
membangun Panggung Ngepringan.
Menurut Zaini, ruang ini terbentuk setelah adanya kesepakatan yang
terjadi dalam musyawarah warga. Banyak orang tua yang menginginkan adanya
ruang alternatif yang bisa menampung kegelisahan mereka terhadap dampak
negatif teknologi dan masalah tergerusnya kearifan lokal. Warga berkeinginan
untuk melakukan intervensi tidak langsung melalui penciptaan media alternatif
agar anak-anak mereka memiliki ruang belajar lain yang mengasyikkan.
Panggung Ngepringan hadir pertama kali tidak sebagai panggung.
Melainkan sebatas ruang diskusi sederhana yang sesekali diselipi aktivitas
mendongeng dan bercerita. Pada satu kesempatan, ada beberapa pemuda yang
coba-coba ingin membuat film pendek tentang dunia anak. Dibuatkanlah naskah
dan alur cerita sederhana yang kemudian bisa diterima oleh anak-anak dan
membuat mereka tertarik. Tidak hanya itu, banyak pula orang tua yang
mendukung ide tersebut dan ikut menyiapkan segala kebutuhan untuk syuting.
Utamanya kebutuhan konsumsi.
Singkat cerita, kata Zaini, ketika film itu sudah jadi, diadakanlah acara nonton
bareng di perempatan kampung. Masyarakat berbondong-bondong hadir dengan
antusias sambil membawa apa yang mereka punya. Seperti buah, kacang,
makanan basah dan kering hingga nasi beserta lauk. Anak-anak yang ikut terlibat
juga diapresiasi dengan diberikan hadiah kecil-kecilan sehingga menambah
semangat mereka.
Dari situ lah, semakin berkembang, warga menginginkan adanya kegiatan
lanjutan yang dikelola secara mapan. Mereka ingin diadakan acara yang serupa itu
setiap bulan sekali di lokasi yang disepakati. Akhirnya dibentuk panitia untuk
memastikan kegiatan itu berjalan setiap bulannya.
Maka, kemudian, Panggung Ngepringan ini menggelar ragam jenis
pementasan yang mengangkat cerita yang berkembang di masyarakat setempat.
Kemasan pentasnya pun dibuat secara kreatif dan inovatif. Tidak monoton dengan
satu jenis kesenian saja, juga tidak kudet. Pementasan di Panggung Ngepringan
selalu dikemas dengan kesan modern mulai dari layout, artistik, tata lampu,
bahkan audio-videonya.
Penggarapan naskahnya juga menyesuaikan kondisi masyarakat kekinian.
Maksudnya, naskah cerita rakyat tersebut disampaikan dengan bahasa yang
mudah dipahami oleh penonton. Ini menjadi poin penting, karena pemahaman
penonton terhadap bahasa lakon akan sangat menentukan kepuasan mereka.
Implikasinya, kepuasan itu akan mendorong seseorang untuk mencari lebih jauh
tentang pesan, nilai dan kearifan dari sebuah cerita.
Keterlibatan warga desa sangat kental dalam setiap pagelaran yang
diadakan di Panggung Ngepringan ini. Bukan hanya orang dewasa, melainkan
juga anak-anak dan remaja, bisa saling mengisi perannya masing-masing. Baik itu
sebagai aktor, kru/panitia, maupun sebagai penonton itu sendiri. Untuk
menjangkau masyarakat yang lebih luas, panitia juga memiliki divisi media dan
branding sehingga upaya pelestarian folklore ini tersuarakan menjadi sebuah
wacana publik.
Kearifan yang dimiliki, dirawat dan dikelola secara baik oleh masyarakat
Kampung Budaya Piji Wetan ini lah yang akhirnya membawa mereka meraih
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kejuaran yang diadakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud RI) dengan kategori narasi terbaik. Selain itu Kampung Budaya
Piji Wetan masuk dalam 30 desa terbaik dari 486 desa yang terdaftar dalam
Lomba Cerita Budaya Desaku yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI.
3. Faktor Keberhasilan Panggung Ngepringan di Kampung Budaya Piji
Wetan
Upaya revitalisasi budaya yang dilakukan oleh masyarakat Kampung
Budaya Piji Wetan memiliki apresiasi yang baik dan sudah diakui oleh berbagai
pihak. Setidaknya, ada empat hal yang mendorong keberhasilan Kampung Budaya
Piji Wetan dalam memunculkan media baru pelestarian budaya, khususnya
folklore.
Pertama, sikap guyub rukun warga. Tidak bisa dimungkiri bahwa sukses
dan tidaknya sebuah acara adalah berkat kekompakan orang-orang yang terlibat
didalamnya. Mereka bisa saling menyadari peran yang diemban sehingga
mobilitas event bisa jalan.
Kedua, berani berinovasi. Tidak sedikit orang yang terjebak pada
pemaknaan tunggal (baca:konservatif) ketika mengangkat sebuah cerita rakyat,
baik itu legenda, mitos atau dongeng. Hal itu menyebabkan adanya persepsi
bahwa cerita rakyat adalah hal kuno yang monoton dan tidak menarik. Berbeda
dengan kebanyakan orang, para inisiator di Kampung Budaya Piji Wetan mampu
mendobrak pakem dengan membawa ide cerita dari masa lalu dan mengemasnya
secara kekinian dan asyik untuk dijadikan tontonan.
Ketiga, publikasi dan permainan wacana. Melalui Panggung Ngepringan,
warga Kampung Budaya Piji Wetan mengedukasi dirinya sendiri (self education)
dan orang lain dengan isu atau wacana yang sedang hangat dibahas oleh publik
luas. Seperti contoh, pada musim hujan tahun lalu, warga Kampung Budaya Piji
Wetan mengadakan event Festival Hujan. Di Panggung Ngepringan, mereka
mementaskan lakon berjudul Legenda Belik Ngecis. Yaitu cerita asal usul suatu
sendang (sumber mata air) yang konon merupakan peninggalan Sunan Muria.
Pesan utama yang ingin disampaikan dalam event dan cerita tersebut yaitu agar
manusia bisa menghargai keberadaan air, khususnya air hujan. Bahwa hujan
adalah keberkahan yang tidak patut disalahkan keberadaannya.
Keempat, adaptif. Ketahanan dan keberlangsungan event Panggung
Ngepringan juga dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi warga dengan kondisi
secara aktual. Pada saat pandemi covid-19 mengalami lonjakan kasus misalnya,
aktivitas pengkaryaan di Panggung Ngepringan tetap berjalan. Hanya saja
dilaksanakan secara virtual dan terbatas. Pada waktu itu, kegiatan diisi dengan
pembuatan film dokumenter, pentas virtual dan sejenisnya. Semua itu disiarkan
secara premier melalui Youtube di kanal “Kampung Budaya Piji Wetan”. Salah
satu pentas virtual yang masih bisa disaksikan hingga kini ialah seni tutur
Tsummakala. Yaitu pentas virtual wayang kontemporer yang mengangkat cerita
tentang Legenda Pakis Aji “Kayu Naga Muria”.
Melihat hal itu tentunya potensi yang dimiliki Kampung Budaya Piji
Wetan tentunya akan memberikan dampak positif dalam perkembangan potensi
pembinaan kebahasaan dan kebudayaan di desa. Kampung Budaya Piji Wetan
yang terletak di lereng gunung Muria Kabupaten Kudus, selain memiliki potensi
kebudayaannya tentunya bisa dimaksimalkan dalam berbagai sektor. Dari sektor

132

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PIBSI KE-43
ISBN 978-623-7312-83-3

Pendidikan nonformal, wisata, dan ekonomi kreatif desa, sehingga
membangkitkan perekonomian desa menjadi desa mandiri dan sejahtera.
SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan,
pertama, penting bagi kita rakyat Indonesia, utamanya generasi muda untuk
melestarikan folklore dan mengembangkan bahasa. Adanya persepsi bahwa cerita
rakyat hanyalah cerita tahayul dan monoton dan membosankan harus diubah.
Untuk itu, perlu inovasi dan kreativitas agar stigma tentang cerita rakyat bisa
positif dan berkemajuan. Hal itu bertujuan untuk keberlangsungan cerita rakyat
dan foklor di desa masing-masing.
Kedua, upaya revitalisasi budaya yang dilakukan oleh Kampung Budaya Piji
Wetan dipandang berhasil melalui panggung ngepringan. Pagelaran budaya
tersebut mengangkat cerita yang berkembang di masyarakat setempat.
Bermodalkan pengelolaan yang apik dan pengemasan naskah cerita yang modern
menjadikan setiap event pelestarian itu menarik. Penonton ataupun masyarakat
menjadi lebih akrab dengan folklore sehingga kearifan lokal dan pesan yang
dikandungnya bisa tersampaikan dengan baik dan membawa kebermanfaatan.
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Abstrak
Tulisan ini adalah sekelumit pengalaman mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia
di Program Studi Sastra Indonesia UAD Yogyakarta di masa pandemi Covid-19.
Seperti diketahui bersama bahwa materi kuliah Bahasa Indonesia untuk kalangan
mahasiswa relatif tetap. Dapat dikatakan sebagian besar materi sudah pernah
diajarkan di jenjang sekolah sebelumnya. Namun demikian, kemampuan
mahasiswa sepertinya juga masih memprihatinkan. Mengapa hal ini dapat terjadi?
Perlu pengamatan dari berbagai sudut pandang, agar permasalahan yang muncul
dapat diatasi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatifdeskriptif dengan cara mendeskripsikan pembelajaran bahasa Indonesia yang telah
dilakukan di Prodi Sastra Indonesia pada semester gasal 2020/2021 dan
2021/2022. Analisis data diutamakan pada hasil tulisan mahasiswa dan kesan
secara umum tentang bahasa Indonesia dari mahasiswa. Hasil pengamatan
menunjukkan bahwa mahasiswa lebih menyukai materi yang informal.
Maksudnya, mahasiswa cenderung lebih mudah menulis bentuk tulisan seperti
pengalaman lucu atau pengalaman yang pernah dialaminya sehari-hari. Bertolak
dari tugas-tugas tersebut dosen dapat membuat kelompok diskusi untuk
membahas kata-kata tidak baku, penulisan yang menyalahi ejaan, pemakaian
huruf kapital, kalimat yang tidak efektif, dan paragraf yang kurang baik. Di lain
pihak, ketika tugas berupa opini berkaitan dengan berbagai peringatan hari besar,
seperti hari bumi, hari lingkungan, dan sebagainya para mahasiswa cenderung
lebih susah mendeskripsikan pendapat atau pengalamannya dan beberapa orang
memilih jalan pintas copypaste dari internet.
Kata kunci: Pembelajaran, Bahasa Indonesia, Prodi Sastra Indonesia
Abstract
This paper is a bit of experience teaching Indonesian courses at the Indonesian
Literature Study Program of UAD Yogyakarta during the Covid-19 pandemic. As
is well known, the Indonesian language course material for students is relatively
fixed. It can be said that most of the material has been taught at the previous
school level. However, the ability of students seems to be still a concern. Why
does this happen? It is necessary to observe from various points of view, so that
problems that arise can be overcome. The method used in this article is a
qualitative-descriptive method by describing the Indonesian language learning
that has been carried out in the Indonesian Literature Study Program in the odd
semesters of 2020/2021 and 2021/2022. Data analysis is prioritized on the results
of student writing and general impressions about the Indonesian language from
students. Observation results show that students prefer informal material. That is,
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students tend to find it easier to write funny experiences or experiences that they
have experienced on a daily basis. Starting from these tasks, the lecturer can
create discussion groups to discuss non-standard words, writing that violates
spelling, use of capital letters, sentences that are not effective, and paragraphs
that are not good. On the other hand, when the assignment is in the form of an
opinion related to various holiday celebrations, such as Earth Day, Environment
Day, and so on, students tend to find it more difficult to describe their opinions or
experiences and some students choose to just copy and paste it from the internet.
Keywords: Learning, Indonesia Languange, Indonesia Literature Study Program
PENDAHULUAN
Telah diketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah mata kuliah wajib
di perguruan tinggi, sehingga hampir semua program studi/jurusan di perguruan
tinggi wajib menyelenggarakan kuliah bahasa Indonesia. Demikian juga Program
Studi Sastra Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan ada mata kuliah Bahasa
Indonesia dan dilaksanakan di semester satu. Pada awalnya, kuliah Bahasa
Indonesia ini pernah dilaksanakan sebanyak 4 sks dengan nama mata kuliah
Bahasa Indonesia I dan bahasa Indonesia II. Dalam perkembangannya, kuliah ini
sks-nya menjadi dua dan dikembangkan menjadi mata kuliah yang lebih aplikatif
yaitu Menulis Kreatif. Selain itu, penamaan nama mata kuliah juga mengalami
perubahan, dari Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Indonesia untuk Karangan
Ilmiah. Karena muatan mata kuliah itu terasa berat, kemudian penamaan mata
kuliah kembali ke nama semula yaitu Bahasa Indonesia. Di sini dosen pengampu
lebih leluasa dalam mengembangkan tugas untuk pengayaan mahasiswa.
Di masa pandemi seperti ini dan melihat perkembangan minat mahasiswa
sepertinya muatan kuliah bahasa Indonesia perlu disesuaikan. Hal ini disebabkan
beberapa hal, di antaranya adalah kebiasaan mahasiswa dalam pemakaian bahasa
Indonesia dan munculnya berbagai media untuk menampung kreativitas kaum
muda seperti komunitas mojok, cegatan, cerita kertas, dan lain-lain. Pemakaian
bahasa sangat fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Sudah saatnya
makasiswa harus diasah kreativitasnya dalam menulis dan tidak harus berupa
tulisan yang formal. Jenis tulisan berbasis on line menjadi peluang emas bagi
mahasiswa untuk berkreasi dan berkarya sesuai dengan minat yang digelutinya.
KAJIAN TEORI
1. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019, bahasa Indonesia
merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI.
Ketentuan penggunaan bahasa Indonesia juga tetap mengacu pada konsep
“bahasa Indonesia yang baik dan benar”. Dengan demikian, mata kuliah
Bahasa Indonesia di perguruan tinggi tetap menjadi kajian yang wajib karena
selalu diperlukan baik dalam konteks keilmuan maupun keperluan komunikasi
secara umum.
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2. Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di
Perguruan Tinggi
Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah pengembang kepribadian
(MPK) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk
mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur berkepribadian mantap, dan
mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan(Widjono, 2007). Bertolak dari hal ini, pengampu mata kuliah
Bahasa Indonesia diharapkan tidak hanya memberikan materi tentang bahasa
Indonesia, namun juga dapat mengarahkan mahasiswa untuk menjadi pribadi
yang baik, jujur, dan bertanggung jawab.
3. Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018
Dalam Permendikbud Nomor 42 tahun 2018 disebutkan bahwa bahasa
Indonesia sebagai sarana komunikasi merupakan sarana untuk
mengembangkan ilmu bagi para mahasiswa untuk menjadi insan yang cerdas.
Dengan demikian, pemahaman materi kuliah bahasa Indonesia ditekankan pada
bahasa Indonesia yang benar mulai tataran yang paling rendah sampai tataran
yang paling tinggi, termasuk aturan tata tulis yang berlaku.
PEMBAHASAN
1. Kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya Literasi
Tujuan kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi tidak lain agar
mahasiswa sebagai bagian dari kaum cerdik pandai dapat menggunakan bahasa
Indonesia yang baik, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Tujuan ini tentunya
sangat mulia karena siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Indonesia sebagai
bahasa negara dan bahasa nasional kalau bukan para generasi muda penerus
estafet perjuangan bangsa. Namun, tujuan yang mulia itu kadang jauh dari
harapan karena berbagai hal.
Seperti diketahui bersama bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia,
termasuk di dalamnya mahasiswa, pada umumnya tergolong rendah. Berdasarkan
penelitian dengan tajuk “The World’s Most Literate Nations” disebutkan bahwa
Indonesia merupakan negara yang tingkat literasinya rendah, yaitu peringkat ke60 dari 61 negara. Selain itu, survei lain menyebutkan bahwa tingkat literasi
Indonesia berada di peringkat 10 terbawah dari 70 negara ().
Kondisi literasi yang rendah tersebut berpengaruh juga terhadap kondisi
mahasiswa di Indonesia, termasuk mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia di
UAD. Hal ini tentunya tidak dapat disalahkan begitu saja karena mereka telah
mengalami pendidikan yang panjang pada jenjang sebelumnya mulai paud, TK,
SD, SMP, dan SMA/SMK. Barangkali mulai tingkat pendidikan yang paling
rendah, siswa sudah diwajibkan untuk membaca sejumlah buku bacaan, sehingga
budaya literasi membacanya sudah mulai terbangun sejak dini. Karena kondisi
tersebut di atas, wajarlah jika di tingkat mahasiswa pun tidak banyak dari mereka
yang gemar membaca dan menulis. Faktor lain yang ikut berpengaruh di
antaranya televisi, HP, dan internet. Media-media tersebut cenderung melibatkan
kemampuan bahasa yang sifatnya pasif (reseptif). Seyogyanya pembelajaran
bahasa harus seimbang antara empat keterampilan berbahasa mulai dari
menyimak, membaca, berbicara, danmenulis karena semuanya saling terkait.
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Keterampilan yang paling mudah dibiasakan dahulu, setelah itu berlanjut pada
keterampilan yang semakin sulit dan terakhir dibiasakan dengan keterampilan
menulis.
2. Kuliah Bahasa Indonesia di Prodi Sastra Indonesia
Pada awal berdirinya Program Studi Sastra Indonesia, kuliah Bahasa
Indonesia dilaksanakan di semester satu ketika mahasiswa baru saja diterima di
jenjang perguruan tinggi. Penempatan kuliah Bahasa Indonesia di awal masa
pembelajaran mahasiswa dimaksudkan agar mahasiswa dapat menerapkan
kemampuan bahasa yang baik dan benar pada kegiataan perkuliahan seperti
menjawab pertanyaan ujian, berkonsultasi dengan dosen, karyawan, dan temanteman, dan tentunya mengerjakan tugas-tugas berkaitan dengan mata kuliah yang
akan ditemui pada semester-semester berikutnya seperti membuat makalah,
laporan bacaan, tugas akhir, dan sebagainya.
Pertemuan pertama biasanya diisi kontrak belajar, RPS, materi kuliah
secara keseluruhan, dan evaluasi. Pada awal kuliah Bahasa Indonesia selalu
diawali dengan kuis. Selama ini kuis dibuat berhadiah agar mahasiswa
bersemangat. Hadiah utama adalah mahasiswa bebas, tidak usah kuliah dan nilai
dijamin A semua jika semua mahasiswa di kelas itu menjawab kuis tanpa salah.
Cara seperti ini sudah dilakukan bertahun-tahun baik untuk mahasiswa Sastra
Indonesia maupun program studi yang lain sebagai mata kuliah institusional.
Selama ini baru tahun ajaran semester gasal tahun 2021 ada satu mahasiswa yang
benar semua menebak kuis yang hanya berjumlah 10 soal. Hadiah disesuaikan
dengan kondisi saat ini berupa kuota internet.
Materi kuliah Bahasa Indonesia dapat dikatakan tidak berubah dari waktu
ke waktu. Namun demikian, fleksibel untuk diarahkan ke pengayaan tugastugasnya, termasuk evaluasi UTS dan UAS-nya. Soal UTS berupa menulis yang
sifatnya informal dan formal. Tulisan informal berupa cerita lucu yang dialami
mahasiswa maupun anggota keluarganya. Adapun tulisan yang formal berupa
pendapat para mahasiswa berkaitan dengan pembelajaran daring dalam
perkuliahan. Ternyata di luar dugaan, tulisan informal para mahasiswa lumayan
mengocok perut, menghibur. Memang hasil tulisan mahasiswa banyak kesalahan
mulai penulisan ejaan, pilihan kata, kalimat, dan paragrafnya. Kesalahankesalahan tersebut menjadi bahan diskusi kelompok, sehingga mahasiswa juga
belajar keterampilan berbahasa yang lain. Cara seperti ini cukup efektif karena
mahasiswa lebih mudah mengingat kesalahan-kesalahan yang diambil dari tulisan
mereka sendiri. Hasil tulisan mahasiswa tersebut saat ini sedang proses editing
untuk dibuat antologi cerita lucu mahasiswa Program Studi sastra Indonesia.
Sebagai gambaran berikut ini hasil tulisan mahasiswa berupa cerita lucu.
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TAI SAPI
Ini adalah kisah lucu yang pernah diceritakan Ayah saat kami berkumpul santai.
Cerita ini terjadi sekitar tahun 1980-an. Begini ceritanya.
Waktu Ayahku kecil, sekitar usia SD biasanya suka nonton TV di rumah Pak
Lurah atau Pak RT. Saat itu jaringan listrik belum ada sehingga penerangan masih minim.
Yang namanya TV, hanya sebagian orang yang punya, salah satunya adalah Pak Lurah.
Setiap malam Minggu, Pak Lurah akan menyetel televisi dengan memakai tenaga
aki untuk ditonton bersama-sama oleh warga desa. Acara yang sangat digemari saat itu
adalah “Aneka Ria Safari” dan juga film.
Seperti biasa Ayahku bersama teman-temannya, sekitar lima orang, pergi menuju
ke rumah Pak Lurah untuk menonton TV. Untuk ke sana, mereka biasanya menggunakan
obor. Bahkan karena saking hafal jalan, saat mereka tidak menggunakan obor pun mereka
tetap berangkat. Sesampainya di sana, Ayahku dan teman-temannya menonton TV hingga
pulang larut malam. Karena ingin cepat pulang ke rumah mereka pun melewati jalan
pintas yaitu pematang sawah, yang sempit dan gelap. Mereka pun berjalan pelan-pelan
sambil berbaris, dengan urutan Ayahku yang paling belakang. Ketika sudah mendekati
jalan besar dari jalan pintas itu, tiba-tiba ayahku teriak “Aduhh, kakiku injak tai sapi!!!”
Sontak teman-teman ayah tertawa.
Ayahku marah sebab mereka malah ketawa-ketawa. Lalu teman-teman ayah
menjelaskan bahwa sebenarnya mulai dari orang pertama sudah menginjak tai sapi itu.
Hanya saja tidak ingin teriak karena nanti kalau berteriak, orang kedua dan seterusnya
pasti tidak akan menginjak tai sapi. Jadi, mereka tetap diam dan sepakat untuk tidak
teriak meski menginjak tai sapi itu. Begitu orang terakhir yaitu Ayahku yang menginjak
tai sapi, mereka pun tertawa terbahak-bahak.
Akhirnya, mereka mencari sungai kecil untuk membersihkan tai sapi yang terinjak itu
dan kembali pulang ke rumah masing-masing

Soal UTS yang kedua berupa pendapat mahasiswa tentang pembelajaran
daring dalam bahasa yang formal. Tugas ini pun dapat dikerjakan dengan baik
dalam artian mahasiswa dapat mengemukakan pendapatnya sesuai dengan yang
dialami dan dirasakannya. Hanya saja kesalahan ejaan dan kalimat terkadang
masih muncul di sana sini.
Tugas berikutnya berkaitan dengan pemakaian bahasa yang formal dan
dikumpulkan saat UAS. Tugas yang diberikan adalah membuat opini. Materi
tentang opini didasarkan pada berbagai peringatan hari besar, baik secara nasional
maupun internasional. Sebagai contoh ada peringatan hari dongeng sedunia (20
Maret), hari gizi nasional (28 Februari), hari kesehatan sedunia (7 April), dan
masih banyak yang lain. Jika dilihat berbagai peringatan hari-hari besar nasional
dan internasional, hampir setiap hari ada peringatan hari besar. Bahkan dalam satu
hari kadang ada beberapa peringatan, misalnya, tanggal 21 Maret diperingati
sebagai Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial Sedunia, Hari Hutan Sedunia, Hari
Puisi
Sedunia,
Hari
Down
Sindrom
Sedunia
(https://dishub.kukarkab.go.id/pages/daftar-hari-hari-besar-nasional-daninternasional). Jadi, sebenarnya banyak peluang bagi mahasiswa untuk menulis
opini berkaitan dengan peringatan-peringatan hari besar tersebut. Hal lain yang
perlu ditekankan kepada para mahasiswa terutama literasi membacanya
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sehingga wawasan mereka menjadi luas. Dalam praktiknya, ternyata wawasan dan
pengetahuan yang luas juga belum tentu menjamin mahasiswa dapat menulis
dengan lancar. Penyebabnya tidak lain menulis merupakan satu keterampilan
berbahasa yang sifatnya kompleks dan harus dilatih. Dalam kuliah Bahasa
Indonesia diberikan tips agar mahasiswa menulis catatan harian secara rutin lima
menit saja sebelum tidur. Beberapa mahasiswa beralasan bahwa kegiatannya sama
saja. Tentunya dosen pengampu harus pandai-pandai memberikan tanggapan.
Tentu saja kegiatan yang sudah menjadi rutinitas tidak usah ditulis. Mahasiswa
dapat memilih satu kejadian atau sesuatu yang dipikirkan atau diangankan untuk
ditulis sebagai catatan harian. Hampir dapat dipastikan banyak hal yang dapat
ditulis asal ada kemauan. Di sini pula perlunya menekankan kepada mereka
bahwa menjadi mahasiswa tidak cukup kuliah di kelas kemudian pulang ke
tempat kos. Mahasiswajuga perlu bersosialisasi, aktif berorganisasi seperti HMPS,
jika ada peluang magang dan berbagai pelatihan diikuti sehingga ketika lulus
sudah mempunyai bekal yang cukup untuk terjun dalam dunia kerja maupun
bermasyarakat.
SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa
Indonesia di perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan. Terutama untuk penulisan
ragam ilmiah. Untuk penulisan jenis tulisan yang populer seperti cerita lucu atau
jenis tulisan semacam mojok.com juga mulai digemari mahasiswa. Jenis tulisan
ini tidak terlalu serius sehingga mudah dicerna. Apalagi media digital saat ini
terbuka lebar untuk menampung tulisan siapa saja. Hal ini menjadi peluang bagi
mahasiswa untuk mengembangkan kreativitasnya melalui media bahasa. Dalam
perkembangannya, studi bahasa tetap diperlukan dalam berbagai bidang
kehidupan. Berbagai kemampuan menulis yang lebih spesifik sangat diperlukan
seperti copywriter, contentwriter, dan lain sebagainya.
DAFTAR PUSTAKA
Widjono. (2007). Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di
Perguruan Tinggi. Jakarta: Gramedia
Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
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Abstract
As “homo luden”, human beings fond to play using everything surround them,
including the language they use to communicate. This paper is intended to
describe the play on word exploited by some Hindu Dharma practitioners in order
explain several aspects of religion they believe in, such as god and its power, king
as its manifestation, temples or holly places, and important days the practitioners
celebrate, etc. By using data collected from messages sent by my senior high WA
Group, I found that in order to strengthen the religious followers’ belief, they
often create syncretic expressions by connecting semantically unrelated words
from several languages of either belong to the same language family, or ones that
belong to historically different language groups.
Key words: Language, Play, Religion, Syncretic
INTRODUCTION
Human beings are homo luden. It means that human being is “fond of
playing creature” (Cook, 2000: 41; Wijana, 2019: 1; Daeng, 1982: 212). In
wading acroos their life, people do many playing activities, even it was said that
playing is activity that cannot be neglected in human life because it constitutes
important part and means to mature them. Depending on various factors which
might limit them, human beings will create various kinds of games whose forms
will always develop according to their age. One of those games is “language
play”. Language as the most important means of communication which will
always be brought by their speakers can be used to create variuos language play
(pun) for fulfilling their various communicative needs. As such, various kinds
of jocular text exist amid the human life, such as riddle, cartoon, funny poems,
and humorous songs, etc. This language play can be found in many kinds of
human life aspect, and has important and central role to be used in their life. One
of human life aspect which is extensively influenced by punning activities is
religiuous life which will become the focus of this study. This matter seems have
not been studied seriously by the linguists, particularly in Indonesia. Zdenek
(2007: 299-300) states that language has a number of important roles in human
life, and from those roles, a language analysis seems incomplete if it is not
accompanied by analysis that concerns with analysis about speakers' creativity in
using language as their verbal means of communication.
In any society that believes in God's power and any kind of power that
equals to it, religion seems or would be the most precious life aspect among many
other social aspects, such as economy, politics, art, etc, Accordingly, it is not
surprising if there many people are willing to sacrifice their souls for defending
their faith. There are many religions in the world. There are religions with big
number of practicioners, there are ones with medium number of followers, and
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there are ones with small number of diciples. For achieving various religious
purposes, such as spreading the teachings, to maintain and increase followers, to
strengthen and reinforce their beliefs, religious teachings must be deepen and
experienced either for the seek of their own as well as for all community
members. Therefore, in every ocassion in irder to spread of religious teachings,
people often found the skill of religious leaders, or religious followers in varieties
of groups to play language, or linguistic punning which are strongly believed to be
true eventhough they do not have adequate knowledges about the origin of
linguistic elements they used to play. For example, in spreading or convincing
Islam teachings, the Islamic leaders or mullah often combine elements that come
from two different culture which are commonly called syncretism in effort of
interpreting various matters that are related to their religion. Those matters may
concern with prophet names, religious leaders, places, praying guides, food
names, etc. The results are new interpretations which are expected to be able to
compete with, to replace or change the previous interpretations. The combination
can also be carry out through metalingual failures of a word in the same language.
For example, the word Sleman, one place name in Yogyakarta state, which is
based on Purbatjaraka's interpretation comes from Salimar 'forest for raising up
elephant' is creatively related with Sulaiman, a prophet's name in Islam who is
able to speak and understand variuos language creatures (Wahyudi, 2015: 44;
Wiharyanto: 2017, 14). A place name deresan in which {-an} in Javanese
grammatically means 'place', historically might be the place has connection with
activities of tapping tree to extract sap (sugar palm). The tapper it self is called
penderes 'tapper'. However, for the purpose of religion teaching spreading, the
name of place is mixed with Arabic word darus from stem root drs (Bauer, 1988:
25). This verb relates with any activities of learning Koran, the Islam holly book.
Finally, the place then is interpreted as a place for learning the holly book.
Traditional shadow puppet leather characters, such as Petruk, Bagong, and Semar
are not missed from such a punning fondness. Petruk and Bagong, Semar's sons
who respectively have long body and nose, big body and mouth are serached its
correpondence in Arabic, and finnally yield the word Faturuk 'excessing the limit'
and Bhago 'just leave it'. Apem name of food made of rice plour is creatively
corresponded with afuim 'forgiveness, pardon'. Yudhistira or Dharmawangsa's
weapon in the shape of book as a symbol of science or knowledge to be the best
weapon in human life origanlly came from Sanskrit is looked for its Arabic
correspondence and becoming Kalimat Syahadat 'Islamic formula concerning
Allah (the only god) and the prophet Mohammad as the god's messanger'. It is
indeed that syncretism is not always related to Arabic. Javanese internal punning
can also be found. For example, the Javanese word seket 'fifty' is played to be
cekat-ceket 'to work fast' or 'always be ready', and then it is associated with people
who are already fifty must prepare themselves to always remember God because
the death is getting nearer.
This paper will discuss syncretism phenomena found in group of people
deepening Hindu Religion teachings. In this regard, it is often found
various syncretism phenomena which are playing Sanskrit with Indonesian,
Sundanese, and other foreign languiages which are actually very difficult to find
their interrelatedness. Hoewever, by the skillfulness of certain people (might be
religious leaders), they are able to relate the elements of those languages.
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METHOD
Nearly all data presented in this paper come from my WAG of my senior
high state friends of Singaraja Bali. There are many among them, in their old age
more intensively deepen their religiou teachings although there are also
possibilities that they have already done it when they are living or studying far
away outside Bali in order to keep preserved their religion amids the competitions
of other bigger religions, especially Islam and Christian, and Catholic. Those data
are further classified in such way based on their punning type, and motivations
underlying their ctreations. This research has central role in order to understand
more about the close relation between the language use and their speakers'
ideology, especially which concerns with religion teaching comprehension and its
maintenance efforts. Most data are delivered in Indonesian, and some of them in
Balinese, and only a few of them in Balinese. With regard to Data in Balinese, for
ease of understanding, will be translated into Indonesian.
RESEARCH FINDINGS
The followings are my research findings that are classified based on
languages to play.
SANSKRIT AND LOCAL LANGUAGES
Hindu teaching comes from India. For this, although the practioeners has
owned the concept Tuhan Yang Mahaesa 'the only God', i.e. Sang Hyang Widhi
Wasa, they still can not release themselves from the concept of Trimurti 'three
gods or godess that rule the world'. Those are Brahma 'the creator', Wisnu 'the care
taker', and Ciwa 'the destroyer'. These three Gods are regarded as the
representative power of the only God as the world creator, care taker, and
destroyer everything exists in this world. In Hindu teachings they are represented
by three sacred words, i.e. Ang (Brahma), Ung (Wisnu), and Mang (Ciwa).
Represented by the initial letters, the three gods are then symbolized with three
sacred letters A,U,M. And, through “sandhi” process, in which A and U
combination yields O, the three letters are then pronounced as Om. For the strong
believers, this sacred letter together with all of its manifestation as something
sacred, magical, and powerful, and to be belived will bring various miracles if it is
utters everytime in any ocassion. For instance, example (1) tells about the power
of uttering Ang, Ung, Mang while doing pranayama 'breath arranging' will be able
to move rain.
1.

Satu hal, dan kamu pasti bisa menolak hujan atau memindahkan hujan.
Seperti ini caranya. Tarik nafas, Pranayama. Pas pada waktu menahan nafas
bayangkan langit biru Jika sudah terbuka lebar melihat langit biru, sebut
ANG, UNG, MANG. Arahkan pandangan searah hembusan angin.
'One thing, and you will surely be able to refuse or move the rain. The
way is like this. Exhale breath, arrange your breathing. Precisely when you hold
your breath, imagine the blue sky. If it is already widely open, and you see the
blue sky, pronounce ANG, UNG, MANG. Direct your view to where the wind
blows'.
The belief to Ang, Ung, Mang is then created by the smart people to create
something existing within the society. Accidently, the nasal sounds yield from this
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three sounds, and through permutation technique, someone can get word maung.
This formula is then associated with maung in Sundanese that is similar to
imitation or onomatopea of tiger sound in this language (See Allan, 1986: 97-98).
For example, Maung Bandung is a popular call for the Bandung Soccer Team
inwhich Bandung is the capital West Java state. This phenomenon indicates that
the creators seems very skillful the onomatopoeic word “tiger”, the mythological
vehicle of godess Durga. So, what they have created got its legitimation. Then,
from this success, the practicioners increase their belief. What possibly makes this
creation successful is the axistence of facts that tiger or maung is the king of
jungle, the strong and scaring animal, and it conforms with the image of durga
who determines human mortality. The strong believers can not see tha fact that in
Bali there is also an animal name whose sound is similar to those three sacred
letters. However, its referent has bad connotation, i.e kaung 'male deer hog'. So, it
would be very insulting and unfortunate if the three letter formulas are related to
this that disgusting animal. Conversely, with tiger or maung, there are a lot
of compatibilities. If the Malay people want to create this three letter formulas,
their creation will yield a more satisfactory result because the sound of tiger in
Malay which is later becoming Indonesian is more precise with those three
formula, i.e aum. However, the influence of Hindu in Malay is not so visible that
this kind of creation can not be found. Moreover, they believe that maung is
creation of Prabu Siliwangi. Then, it is created that Siliwangi is the short form
Siwa by li and ngi omission. They also belive without thinking it more critically.
Why the acronym pattern is omitting li and ngi instead of si and wa to yield
meaningles formula. The are also very sure that a king can create the word
maung, instead of the society or language speakers. The discussion then turns to
three dominant colors of the wild animal, i.e white, black, and red which are also
accidentally able to connect with the color symbols of the three godess., red for
Brahma, black for Wisnu, and white for Siwa. Finally, the creation moves to three
river names running in West Java which are also accidently compatible with those
three colors. Those rivers are Cibereum, Cihideung, and Cibodas that respectively
represent red, black, and white without asking further: Why those small rivers
represent the godess instead of the bigger ones. With regard to these facts,
notice discourse (2), (3), and (4) below:
(2) Harimau itu wahana Dewi Durga (masih Siwa Siddhanta) bukan
kebetulan. Raja Siliwangi menciptakan kata maung untuk nama harimau wahana
Dewi Dhurga (Siwa Siddhanta) untuk mengenali Mang Ang, dan Ung. Sekarang
nama Maung hanya akrab/biasa untuk nama harimau di tanah Sunda.
'The tiger is Dewi Durga vehicle (still Siwa Siddhanta), not accidental. King
Siliwangi creates word maung for the name of Dewi Durga's vehicle (Siwa
Siddhanta)
to recognize Mang, Ang, and Ung. Now, the word maung is
only familiar to name tiger in Sunda Land.
(3) Nama raja Sunda Prabhu Wangi, pengganti-penggantinya disebut Silih
Wangi…Sri Baduga Maharaja adalah raja pengganti yang kemudian terkenal
dengan nama Prabu Siliwangi. Sri Baduga memiliki salah satu istri Mualaf yang
bernama Subanglangrang. Dari istri ini berputra Kian Santang, Rara Santang, dan
Walang Sungsang. Rara santang menikah dengan Pangeran Mesir melahirkan
Sunan Gunung Jati (Cucu Prabu Siliwangi).
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'The name of Sunda king Prabu Wangi, the successors are called Silih Wangi...Sri
baduga Maharaja The successor king who is later famous as Prabu Siliwangi. One
of his wife is “mualaf” names Subanglangrang. From her he has sons. name Kian
Santang, Rara Santang, and Waklang Sungsang. Rara Santang got married with
Prince of Egypt and give
birth to Sunan Gunung Jati (grand sonof Prabu
Siliwangi).
(4) Tridatu dikenal juga dalam budaya Sunda. Cihedeung, Cibereum, dan
Cibodas. Hitam, merah, dan putih. Lambangnya air, tanah, dan api besar yang
dapat dihubungkan dengan matahari.
'Tridatu is also known in Sundanese culture. Cihedung, Cibereum, and Cibodas.
Black, red and white. The symbols are water, land, and fire. And, big fire can be
associated with the sun.
INDONESIAN AND SANSKRIT
The creators often feel unsatisfactory with the semiotic interpretations
which just constitute interpretation of nonverbal signs in term of merely
interpreting the nonverbal symbols or understanding the visual symbols of the
religion. Accordingly, the interpretation will sometimes penetrate to endeavors of
relating the Sanskrit words with Indonesian. For example discourse (5) and (6)
below is efforts to relate the proper name Indonesia using acrostic technique
(initial sound combination) with Hindu gods'names coming from Sanskrit. This
effort is done without considering that the word Indonesia is not borrowed from
Sanskrit. Meanwhile, discourse (6) is metalingually mixing Indonesian word
angsa 'swan', long necked animal with Sanskrit word hamsa 'swan', and analyse
its consisting syllabels into ham 'god' and So 'hamba'. Strangely, they are not
aware of how so can change into Sa, and dikau 'you' can change into hamba 'me'
in fact both of them are distinct pronouns. Hamba is first person pronoun, and
dikau is second person pronoun.
(5) Benarkah nama negara kita Indonesia diberi nama sesuai dengan
akronim para Dewa yang bersemayam di 9 Penjuru Mata Hari: Angin.
1. Iswara (Timur)
2. Nagendra (Timur Laut Dewa Sambhu)
3. Dhganesh (Tenggara Dewa Maheswara)
4. Ongkara (Tengah Dewa Siwa)
5. Nagapasa (Senjata mahadewa arahnya Barat)
6. Ersandya (Dewa Rudra arahnya Barat Daya)
7. Sri Devi (saktinya Dewa Wisnu arahnya Utara)
8. Iwabhaya (Barat Laut Dewa Sangkara)
9. Andaksa (Arahnya selatan Dewa Brahma)
(6) 'Is that right, our country is named Indonesia in accordance with the acronym
of Hindu
Godess' names living the nine directions:
1. Iswara (east)
2. Nagendra (north east: Sambu God)
3. Dhganesh (south east: Maheswara God)
4. Ongkara (centre: Siwa God)
5. Nagapasa (west: Mahadewa's weapon)
6. Ersandya (south west: Rudra God)
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7. Sri Devi (north: the power of Wisnu God)
8. Iwabhaya (north west: Sangkara god)
9. Andaksa (south: Brahma God)
(6) Angsa …binatang yang bijaksana, karena bisa mengambil makanan
yang bercampur
dengan lumpur. Kata angsa aslinya dari kata Hamsa
(=adalah nafas kita yang bersuara
mantra secara otomatis). Kita bernafas 216
kali sehari. Saat mengeluarkan nafas keluar mantra Ham…dan saat menghirup
nafas berbunyi So…So = Tuhan. Ham = Hamba. Dengan demikian,
suara
keluar masuk So Ham..artinya sejatinya Hamba adalah Dikau.
Para Yogi menggunakan So Ham ini saat menarik dan menghembuskan
nafas.
'Swan is a wise animal because it can get its foods that are mixing with
mud. The word angsa originates from hamsa (= is our breath that sounds like
sacred formula automatically). We are taking breath 216 times a day. When
exhaling we produce formula ham, and when inhaling we make formula So. So =
God. Ham = I. So the out and in
sound So Ham. It actually means I is you.
The Yogies use So Ham when they are
inhaling and exhaling breath.
INDONESIAAN, LOCAL AND VARIOUS FOREIGN LANGUAGES
The problem is getting more complicated when there are mixture elements
of various languages. For example Sundanese is confused with English
and Javanese. Sunda, the name of Sundanese people land is believed coming from
Sonada. This is word of Sundanese Buhun which means 'sun'. And then from
here the creators associate it with English Sun, and later amazingly, it is connected
with Sunday 'day belongs to sun' and Monday 'day belongs to moon'. Even, more
complicatedly, how they can connect Ra 'sun god' of Egypt with various language
elements coming across other languages which do not have diachronic
relatedness, such as with negara 'country' that comes from Old Javanese that
possibly have relation with Old Javanese or Sanskrit. However, they never
consider its status whether as a root or a meaningless syllable. Bendera is
Portuguese borrowings whose ra element does not have any sense. So does
rahardiyan in Old Javanese and rahyat taken from Arabic. For more clearly see
(7), (8), and (9) below:
(7) Sunda = Sunoda. Sunday = the day belong to surya (sun).
Monday = the day belong to the moon, etc.
(8) Sun = Raditya 'sun' = Radite 'sunday'.
Area or region concept = “Naga-Ra/Nega-Ra 'country'
Country Symbol = “Bender-Ra” 'flag'
The title of Nusantara Kings = “Ra-Hyang 'kong'
The title of royal family = “Ra-keyan dan Ra-Ha-Dian (Raden)
Constitutional concept = Ra-si, Ratu, Ra-ma
People = “Ra-Hayat”
Ra is the ancient Egyptian sun god or is short element for the element of
Radium. An Example of Ra is the Egyptian god who had a hawk head. An
Example of Ra is an element that is used by the chemist.

145

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

BALINESE AND JAVANESE
Rangda which synchronically means 'the queen of demon in Balinese
mythology, diachronically is connected with Javanese word randa 'widow' like
found in phrase Randeng Dirah 'widow at Dirah'. Phonologically, it is no problem
that concerns with sound correspondence regarding the phonological changes of
[n] becoming [ng] and [ ↄ] becoming [∂] However, are people practising black
magic in Bali always a widow because the word expressing 'widow in Balinese is
not randa but balu. Eventhough it is almost indisputable, in this matter, there is
still any posibility of endeavor to conform those two words which actually do not
have any historical connection. The more difficult problem is an effort which tries
to connect the Javanese word basuki that synchronically means ‘safe, glorious’
such as found in idiomatic expression Jer basuki mawa beya ‘to achieve life
comfort needs fund’ is associated with the Balinese mother temple Besakih. They
never consider that there are many possibilities in sacred place naming practises.
One of them might be related to the location of the temple, like most temple
naming in Java. The condition is getting more intrcate when there is efforts to
connect the temple name with Sanskrit word Vasudha Vasudha ‘earth with all of
its content'
BALINESE AND SUNDANESE
The Balinese Hindu followers have their days crowded with various
religious ceremonies. It can be said that there is no day without ceremony wether
they are limited scope ceremonies, or ones of having a wider scope. Big and small
hollydays spread in Balinese celendar. Accordingly, the Balinese society is given
a wide autonomy to arrange its national holidays. With regard to this matter, there
are two interesting data to analyse. Those are Hari Raya Galungan 'Galungan
Holiday' and Hari Raya Kuningan 'Kuningan Holiday'. Both holidays are
celebrated every six months or 210 days based on traditional Balinese celendar.
Galungan is celebrated for the victory of dharma 'truth' against adharma 'untruth'
which is usually described by the fight of Indra God against King Maya Denawa.
The word Galungan is associated with Sundanese word galung that means
'shaking', and the problem is getting more complicated because it is then related to
Javanese word gelut that means 'fight'. In fact, in Balinese society the base word
galung only occurs with suffix {-an} to mean 'holiday', and its verb with {N-}
ngegalung, and it is never related to nuance of 'shaking' or 'fighting'.
Finally, Balinese words can also be confused with other Balinese ones. For
example, in explaining the meaning of hari raya Kuningan 'Kuningan holiday'.
This holiday is celebrated ten days after Galungan. In this holiday, as suggested
by its name, the Balinese people prepare nasi kuning 'yellow rice'. From this
activity, it has already clear what Kuningan means. It is not other than a
celebration to make 'yellow rice'. And, it is certainly the yellow color has
connection to the color symbol of one of Hindu godess. However, for giving more
philosophical meaning, the word kuning 'yellow' is given a new interpretation.
This word according to them is derived from {ka-an} and uning 'to know'. Uning
is polite form of Balinese word tawang 'to know'. So, the holiday is celebrated in
order to remind the followers to always know and remember themselves and their
god, the creator without considering its “sandhi” possiblity to become koningan,
instead
of
vowel
omision
becoming
kuningan.
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The language play can also be carried out by permutting words in one
language which have phonological similarities. For instance, in Balinese the word
aluh 'easy', ulah 'perfunctory' or ulah 'drive out', and alih 'to look for'. The four
words can be played in such way to become advice formula to be used as way of
life. Consider discourse (7) below:
Aluhe alih, Da ulahe aluhe, Da ulah-aluh
'look for the ease one', Do not drive out the ease. Do not do as you wish'
In a book that I have read, I found an analysis which tries to relate
compound word Kubu Tambahan 'place name in the north most Bali island'
(Prama, 2010). The word in this book is interpreted as an Indonesian word tambah
'plus'. And, from here the writer tries to give interpretation as 'positive value or
positive energy possesed by the village'. The writer did not see the other possible
meaning of tambah. In Balinese there is also a word tambah tambah that means
agricultural instrument 'cangkul' which in other places is expressed by its dialectal
correspondent bonceng. Although it still needs further investigation, this
interpretation must also be considered because North Bali was also a fertile
agricultural area before urbanization from the south area, beside the word kubu
that means 'hut'.
In this book the writer also tried to analyze word Sanur, name of vilage
situated in the southern tip of the island in which one of its syllable nur is
interpreted coming from Arabic that means 'light'. So, Sanur means 'one light'.
The writer ddid not explain how the Arabic word might be borrowed to form the
village name. Traditional songs also did not miss to play by the creators with
semiotic interpretation. For example, the following (8) which gives interpretation
to “pupuh pucung” Bibi Anu 'Aunty Anu'
Bibi Anu 'Hai, aunty Anu'
Laman payu luas mandus ‘If you are going to take a bath’
Antenge tekekang ‘Tighten your sash'
Yatnain ngaba mesui ‘Take care, do not forget to bring “mesui”
Tiyuk puntul, bawang anggon pasikepan ‘a dull knife and onion for the
amulet'
It is difficult to kow how the believers can make interpretations to word bawang
'onion' and mesui 'massoia aromatica'. Name of tree whose skin can be use to
make medecine for healing various diseases (Sugono et als., 2014, 884). Based on
their sound similarities they can associate these two words with prabawa
'behaviour, attitude' and meseh 'to make up' inspite of excelent interpretation
toward phrase tiyuk puntul 'dull knife' with 'dullness, stupidity', anteng 'sash' with
'all human being living in this world according to the body part covered by it,
mandus 'take abath' with activity to clean up herself from sin and other dirty
behaviour', etc.
CLOSING NOTES
For manifestation of themselves as “fond of playing creature”, human
beings create various kinds of word play using language, their verbal means of
communication. With regard to this activity, they yield various aesthetic varbal
works are yielded. This paper can prove that language is able to be created to
strengthen anything related with religion in its various aspects, such as God with
its charecteristics, miracles, powers, teachings, approaching practises, prophets
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and their friends, and holidays to celebrate and respect God greatness. In Hindu
Dharma teachings, language plays especially are carried out through connecting or
associating linguistic elements of various languages either Indonesian, local
languages (Javanese, Balinese, and Sundanese) and foreign languages as well,
such as Sanskrit, English, Japanese, Portuguese, Arabic, and so on. The play is
done in such way since the creators are often not aware if what they have done is
actually a syncretism of various cultural elements through languages whose
relatedness are diachronically difficult to trace. However the strong ideological
purposes those creations must be realized. This paper will hopefully to stimulate
other researchers to investigate word plays exist in other bigger religions in
Indonesia, such as Islam, Christian, and Catholic.
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Abstrak
Tradisi Buka Luwur merupakan upacara adat yang dilaksanakan setiap setahun
sekali di Desa Kandangmas saat bulan Dzulhijjah. Banyak Masyarakat yang
mengetahui dan bahkan mengikuti tradisi tersebut. Tetapi belum menyadari penuh
nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui pelaksanaan dan nilai-nilai kearifan lokal Tradisi Buka Luwu
rmakam Radeen Ayu Dewi Nawangsih di Desa Kandangmas. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa Tradisi Buka Luwur memiliki nilai-nilai kearifan lokal,
diantaranya nilai religius, nilai gotong-royong, dan nilai ekonomi.
Kata Kunci: Buka Luwur, Kearifan Lokal, Tradisi
Abstract
The Buka Luwur tradition is a traditional ceremony that is held once a year in
Kandangmas Village during the month of Dzulhijjah. Many people know and even
follow this tradition. However, they are not fully aware of the values of local
wisdom contained in them. The purpose of this study was to determine the
implementation and values of local wisdom in the Buka Luwur Tradition of Raden
Ayu Dewi Nawangsih's grave in Kandangmas Village. The method used in this
research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the Buka
Luwur Tradition has local wisdom values, including religious values, mutual
cooperation values, and economic values.
Keywords: Buka Luwur, Local Wisdom, Tradition
PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai kesempurnaan
dibanding makhluk yang lainnya, karena memiliki akal dan budi. Akal dan budi
inilah yang kemudian memunculkan produk-produk manusia yang disebut sebagai
kebudayaan. Salah satu hasil kebudayaan manusia adalah tradisi yang
dilaksanakan secara turun temurun. Hal tersebut tentunya tidak serta merta begitu
saja diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, karena ada nilai-nilai
yang akan disampaikan dalam tradisi tersebut. Apabila kita memahami kembali
mengenai makna kebudayaan dapatlah dikatakan bahwa kebudayaan merupakan
cermin masyarakat dan tidak bisa dilepaskan dari perilaku masyarakat
pendukungnya. Sikap dan konfigurasi yang ada pada perilaku masyarakat tertentu
dapat dipahami dengan cara memahami kearifan yang ada pada daerah tertentu.
Oleh karenanya kita harus mampu memahami kebudayaan yang berasal dari
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berbagai masyarakat pendukungnya Warisan budaya tersebut perlu dilestarikan
dan dikembangkan agar tetap menjadi kekayaan yang utuh bagi kebudayaan Jawa
Tengah khususnya Masyarakat Kandangmas. Salah satu tempat di Desa
Kandangmas yang mempunyai warisan budaya yang memiliki Tradisi Tradisi
Buka Luwur. Tradisi ini dilaksanakan pada bulan Dzulhijah atau bulan Besar.
Oleh karenanya, Tradisi Buka Luwur ini juga dikenal dengan tradisi Ganti
Kelambu/Kain Mori Makam. Tradisi ini dilaksanakan secara turun temurun oleh
masyarakat sekitar karena selain merupakan kekayaan budaya tak benda, juga
memiliki nilai-nilai kearifan lokal, yang penting untuk diketahui dan diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum. Kearifan lokal memiliki
peran dan fungsi yang penting, hal ini ditegaskan oleh (Sartini, 2006) bahwa peran
dan fungsi kearifan lokal adalah: (1) untuk konservasi dan pelestarian sumber
daya alam, (2) pengembangan sumber daya manusia, (3) pengembangan
kebudayaan dan ilmu pengetahuan, (4) sebagai sumber petuah/kepercayaan/sastra
dan pantangan, (5) sebagai sarana membentuk dan membangun integrasi
komunal, (6) sebagai landasan etika dan moral, dan (7) fungsi politik (Basyari,
2014:48). Pendapat Sartini tersebut menunjukkan pentingnya kearifan lokal dari
Tradisi Buka Luwur ini. Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah rumusan
masalah seperti di bawah ini: 1. Bagaimana prosesi Tradisi Buka Luwur? 2. Apa
nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi Buka Luwur?
KAJIAN TEORI
Menurut Fraenkel (1977), nilai (value) merupakan wujud dari aspek
afektif (affective domain) serta berada dalam diri seseorang, dan secara utuh dan
bulat merupakan suatu sistem, di mana bermacam nilai (nilai keagamaan, sosial
budaya, ekonomi, hukum, estetis, etik, dan lain-lain) berpadu jalin-menjalin serta
saling mempengaruhi satu sama lain secara kuat sebagai suatu kesatuan yang
utuh. Sistem nilai ini sangat dominan menentukan perilaku dan kepribadian
seseorang (Yunus, 2014:17). Kearifan lokal (lokal wisdom) adalah produk budaya
masa lalu yang dipercaya dapat memberi kontribusi terhadap terciptanya
kehidupan yang damai dan tenteram (Hidayati et.al., 2020). Sebagai produk
kearifan lokal. Kearifan (wisdom) secara etimologi berarti kemampuan seseorang
dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek
atau situasi. Sedangkan lokal menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau
situasi tersebut terjadi. Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam
berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, yang dapat bersumber dari
nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang
terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi
dengan lingkungan di sekitarnya. Perilaku yang bersifat umum dan berlaku di
masyarakat secara meluas, turun temurun, akan berkembang menjadi nilai-nilai
yang dipegang teguh, yang disebut sebagai kebudayaan (budaya) (Wikantiyoso
dan Tutuko, 2009:07). Tradisi dalam bahasa latin traditio, yang berarti diteruskan
atau kebiasaan. Dalam Tesaurus Bahasa Indonesia, tradisi berarti adat kebiasaan
turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat.
Pengertian tradisi oleh C.A. Van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan
atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Pada
dasarnya tradisi dapat diubah, diangkat, ditolak, dan dipadukan dengan aneka
ragam perbuatan manusia. Tradisi tersebut bahkan bukan hal yang tidak dapat
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diubah, melainkan dapat dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan
diangkat secara keseluruhan (Peursen, 1988: 11). Tradisi dalam pengertian yang
paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi
bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara,
kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi
adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis
maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah
(Nasution dkk, 2015:82). Dapat disimpulkan bahwa, tradisi merupakan suatu
pewarisan kebiasaan secara turuntemurun yang diwariskan dari satu generasi ke
generasi selanjutnya yang dapat berupa suatu upacara adat ataupun kegiatankegiatan lainnya.
METODE
Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data-data yang
dikumpulkan berwujud naturalistik. Artinya dalam pelaksanaan penelitian ini
terjadi secara ilmiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi
keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara ilmiah. Penelitian ini
juga mengunakan prespektif fenomenologis yang berusaha mampu memahami
makna dari peristiwa melalui interaksi manusia dalam situasi tertentu, Semi
(1990:25-26)
Metode yang digunakan dalam enelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif,
dimana penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa gambar,
kata-kata dan bukan hanya angka saja. Tetapi data yang dimaksud disini adalah
data untuk memberikan penyajian laporan dari data wawancara, yang berisi
catatan,foto dan video. Moeleng (2010:11).
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Tradisi
Buka banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat kita jumpai
di wilayah Kabupaten Kudus. Tradisi tersebut dilaksanakan di situs-situs
bersejarah yang memiliki nilai historis yang tinggi. Tradisi tersebut di antaranya
seperti Buka Luwur, Sedekah Bumi, dan tradisi-tradisi lain yang dilakukan. Tidak
terkecuali yang selalu diadakan oleh masyarakat Kandangmad, yaitu tradisi Buka
Luwur. Tradisi ini dilakukan di area Makam Raden Ayu Dewi Nawangsih. Situs
Petilasan Raden Ayu Dewi Nawangsih terletak di Dusun Masin Desa
Kandangmas Rt 01 Rw 12 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Lahan situs ini
berada di Lereng Gunung Muria tepatnya di sebelah Selata Gunung Muria dan
tempatnya rimbun oleh hutan jati. Buka Luwur berasal dari kata “buka” berarti
membuka, sementara “Luwur”artinya kelambu, jadi Buka Luwurartinya
mengganti kelambu atau kain penutup Nuha, (2016:57). Buka Luwur merupakan
merupakan ritual tahunan yang sudah menjadi tradisi masyarakat dan dijadikan
momen penghormatan dengan penggantian Luwur makam, Farihah dan Ismanto
(2019:135-153). Bastomi (2016:148) Buka Luwur merupakan tradisi yang
diwujudkan dalam bentuk upacara ritual keagamaan dengan penggantian Luwur
dalam kurun waktu satu tahun sekali. Prihantari (2019:40) Tradisi Buka
Luwurterdapat ritual penggantian kelambu atau kain mori (Luwur) yang
digunakan untuk membungkus nisan di sekitar area makam untuk melindungi dari
debu dan kotoran. Buka Luwur hanyalah istilah, karena kita tidak pernah
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menertahui kapan pasti wafatnya, pada hakekatnya buka Luwur peringatan haul
yang diwariskan scara turun temurununtuk menghormati leluhur Budiyanto, et.al
(2012:8). Buka Luwur merupakan upacara untuk memperingati haul, istilah haul
tidak dipergunkan karena pengertian haul berorintasi pada peringatan wafatnya
tokoh atau ulama yang dihormati, Fuadi (2013:16).
Tradisi Buka Luwur berlangsung selama dua hari semenjak malam 13 besar
hingga tanggal 14 besar. Dalam dua hari tersebut, akan diisi rangkaian tradisi
yang ditandai dengan Khataman Al-Qur’an, pelepasan Luwur (kelambu) makam,
penyembelihan hewan shadaqoh, pembagian serta santunan anak yatim,
pembagian berkat umum, dan hingga puncak acara yakni pembagian bekas Luwur
yag lama (Wawancara dengan Bapak Annas Arianto, Juru Kunci Makam Raden
Ayu Dewi Nawangsih). Bulan Dzulhijah atau bulan besar adalah bulan
keduabelas dan terakhir dalam sistem kalender Islam. Bulan Dzulhijah adalah
salah satu dari empat bulan yang dimuliakan Allah.
Berikut adalah rentetan Prosesi Acara Buka Luwur di Makam Raden Ayu Dewi
Nawangsih.
1. Khataman Al-Qur’an
Acara yang pertama yang dilakukan oleh pengurus makam yakni
mengkhatamkan Al’Quran sebanyak dua kali. Supaya kain Luwur yang akan
dibagikan nanti mengalir do’a-doa’a atau harapan kedepannya” (Rabu, 5
Agustus 2020). Luwur dibuka terlebih dahulu di Khatamkan Al-Qur’an sebanyak
dua kali. Pembacaan Al-Qur’an dan Pelepasan Luwur dipimpin oleh Juru Kunci
Makam Raden Ayu Dewi Nawangsihyang berada didalam makam yang
dikelilingi bangunan cungkup beratap sirap, sedangkan jamaah lain berada diluar.
2. Pelepasan Luwur Makam Raden Ayu Dewi Nawangsih
Prosesi hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu atau para Kyai sepuh dan
tokoh masyarakat, pembukaan secara simbolis dilakukan oleh Annas Arianto
selaku juru kunci makam.“Bismillahirahmanirrohim” ujar Annas Lirianto.
Pembukaan atau pelepasan Luwur diluar dan sekitar makam Raden Ayu Dewi
Nawangsih oleh para pengurus makam dan warga yang hadir dan dengan ikhlas
membantu.
3. Penyembelihan Hewan Shodaqoh
Prosesi ini dilakukan pada saat puncaknya acara Buka Luwur tepatnya
tanggal 14 Dzulhijjah. Penyembelihan hewan Shodaqoh dipimpin secara langsung
oleh Bapak Hardi (56) “Hewan Shodaqoh kali ini ada 6 ekor kambing yang
nantinya akan disembelih, lalu dimasak dan dibagikan bersamaan nasi pada saat
acara puncaknya”. Buka Luwur dimassa sedikit berbeda. Jika setiap tahunya
biasanya kedapatan hewan Shodaqoh lebih dari kali ini.
4. Pembagian Santunan Anak Yatim
Pembagian Santunan Anak Yatim kali ini dilakukan secara door to door.
Kepedulian terhadap anak yatim dapat dikatakan sebagi tradisi setiap tahunnya
ketika ada tradisi Buka Luwur yang sudah menjadi tradisi setiap tahunnya.
Santunan Anak yatim merupakan hal yang wajib bagi orang yang memiliki rezeki
lebih. Semoga dengan adanya santunan seperti ini bisa diteruskan dari setiap
tahunnya. Agar bisa sedikit membantu bagi anak-anak yatim.
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5.

Pembagian Berkat Umum
Acara ritual kali ini lebih tertib karena masa pandemi warga diharuskan
memakai protokol kesehatan demi kelancaran upacara Buka Luwur, warga
diharuskan menjaga jarak antar warga pada saat duduk dan menunggu sego
jangkrik/nasi bungkus yang telah disediakan oleh pana Buka Luwur. Pada saat
pembagian nasi jangkrik dan kain bekas mori warga rela berdesakan agar bisa
mendapatkannya.Umumnya nasi bungkus itu dibawa pulang. Hanya sebagian
kecil yang dimakan di tempat.
6. Pembagian Bekas Luwur yang Lama
Kain-kain Luwur atau mori tadi kemudian dibawa ke tajug untuk kemudian di
lipat dan di tata rapi untuk kemudian di bagikan ke masyarakat yang turut hadir
mengikuti prosesi acara Buka Luwur secara bergantian/berebutan.
2. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Buka Luwur
a. Nilai Religi
Hakikatnya, tradisi ini adalah memohon keselamatan kepada Allah SWT
(Tuhan Yang Maha Kuasa). Tradisi Buka Luwur merupakan ungkapan syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain ungkapan syukur, Tradisi Buka Luwur
juga dipenuhi oleh kegiatan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat
mencapai keselamatan hidup. Wujud pengabdian dan ketaatan tersebut
ditunjukkan oleh masyarakat dalam Tradisi Buka Luwur melalui pembacaan
ayat-ayat suci Al-Qur’an dan doa-doa.
b. Nilai Gotong Royong Prosesi Tradisi Buka Luwur tidak dapat berjalan lancar
jika masyarakat hanya bekerja sendirisendiri. Mereka harus dapat bertanggung
jawab, bermusyawarah, menjaga kerukunan dan gotong-royong, serta
melestarikan alam. Dengan begitu, tumbuh solidaritas di antara mereka
sehingga tidak akan menemukan masalah yang berarti saat mempersiapkan
acara Tradisi Buka Luwur sebagai salah satu upaya penghormatan terhadap
leluhur. Rasa sosial, kesatuan, dan persatuan sangat diperlukan agar Tradisi
Buka Luwur tetap langgeng. Berbagai generasi, kakek dan nenek, ayah dan
ibu, hingga anakanak turut bekerja keras demi kelangsungan tradisi yang
mereka miliki. Nilai Ekonomi
c. Tradisi Buka Luwur, memiliki nilai ekonomi karena pelaksanaannya menjadi
aset pariwisata bagi Kabupaten Kudus. Tidak hanya pemerintah saja yang
merasakan dampak finansial positif, tetapi juga masyarakat itu sendiri. Dengan
demikian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tradisi ini mengandung nilai
ekonomi. Nilai ini dipercaya dan dijadikan mata pencaharian hidup bagi
masyarakat sekitar agar mereka mendapatkan rezeki yang berlimpah.
Masyarakat di sekitar situs umumnya menjadi pedagang makanan dan
minumandan bunga-bunga. Hal ini dilakukan masyarakat demi memenuhi
kebutuhan dan meningkatkan pendapatan mereka. Tradisi Buka Luwur yang
merupakan acara tahunan dapat menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten
Kudus.
SIMPULAN
Hasil penelitian tentang analisis Nilai-nilai kearifan lokal Tradisi Buka Luwur
Makam Raden Ayu Dewi Nawangsih di Desa Kandangmas dapat disimpulkan
sebagai berikut, Prosesi Tradisi Buka Luwur berlangsung pada tanggal 14 besar
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atau Dzulhijjah. Pada hari tersebut, akan diisi rangkaian prosesi tradisi sebagai
berikut. Pertama Khataman Al-Qur’an, kedua Pelepasan Luwur (Kelambu)
Makam, ketiga Penyembelihan Hewan Shadaqoh, keempat Pembagian Serta
Santunan Anak Yatim, kelima Pembagian Berkat Umum, keenam Pembagian
Bekas Luwur yang Lama. Sedangkan untuk Nilai-nilai kearifan lokal yang
terkandung dalam dalam tradisi buka luwur makam Raden Ayu Dewi Nawangsih
di Desa Kandangmas meliputi, nilai religi, nilai gotong royong, dan nilai
ekonomi.
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Abstrak
Nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, serta nilai yang
dianggap baik dan dianggap buruk oleh masyarakat. Nilai sosial juga merupakan
penghargaan yang diberikan oleh masyarakat kepada sesuatu yang dianggap baik.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah nilai-nilai sosial
dalam novel Eavesdrop karya Leefe sebagai implikasi terhadap pembelajaran
bahasa Indonesia di SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilainilai sosial dalam novel Eavesdrop karya Leefe sebagai implikasi terhadap
pembelajaran bahasa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitataif. Penelitian ini dilakukan
dengan cara mengumpulkan data-data yang telah di dapat dan diperoleh dari
kegiatan membaca dan mencatat data. Teknik pengumpulan data pada penelitian
yaitu dengan cara dokumentasi. Data pada penelitian ini diperoleh dari novel
Eavesdrop karya Leefe. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara
mereduksi data, menyimpulkan data, menyajikan data dan menarik simpulan data.
Nilai sosial dalam novel Eavesdrop karya Leefe sebagai bahan ajar pembelajaran
bahasa Indonesia di SMA.
Kata kunci: Nilai Sosial, Novel, Bahan Ajar
Abstract
Social values are values held by a society, as well as values that are considered
good and considered bad by society. Social value is also an award given by
society to something that is considered good. The formulation of the problem in
this study is how the social values in Leefe's Eavesdrop novel have implications
for learning Indonesian in high school. This study aims to describe the social
values in Leefe's novel Eavesdrop as implications for learning Indonesian. The
research method used in this study is descriptive qualitative. This research was
conducted by collecting data that had been obtained and obtained from reading
and recording data activities. The technique of collecting data in research is by
means of documentation. The data in this study were obtained from the novel
Eavesdrop by Leefe. Data analysis in this study was carried out by reducing data,
concluding data, presenting data and drawing data conclusions. Social values in
Leefe's novel Eavesdrop as teaching materials for learning Indonesian in high
school.
Keywords: Social Values, Novel, Teaching Materials
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PENDAHULUAN
Karya sastra merupakan bentuk dari kegiatan kreatif dan juga produktif
dalam menghasilkan sebuah karya sastra yang mempunyai nilai yang estetis dan
mencerminkan realitas atau kenyataan sosial dalam masyarakat. Karya sastra
diciptakan bukan hanya sekadar untuk kepentingan dan keindahan sebuah seni
saja, namun juga menampilkan pola kehidupan manusia dengan segala macam
permasalahannya. Karya sastra merupakan hasil dari penciptaan pengarang yang
menimbulkan imajinasi penikmat dan juga digali dari masalah-masalah sosial
yang terdapat di lingkungan masyarakat sekitar (Risdi, 2019: 7).
Karya sastra merupakan hasil kreativitas manusia sebagai cerminan
kehidupan manusia. Hal tersebut terlihat dari permasalahan yang di tuangkan di
dalam karya sastra juga sering terjadi di dunia nyata atau sebaliknya. Akan tetapi
karena karya sastra merupakan hasil kreatif manusia jadi tidak semata-mata karya
sastra tersebut merupakan duplikasi dari kehidupan nyata, melainkan ada unsur
kreatif di dalamnya berlandaskan permasalahan yang ada di dunia nyata. Karya
sastra juga dapat dikatakan sebagai penciptaan kembali oleh pengarang dari suatu
permasalahan yang nyata dengan bahasa sebagai media penyampaiannya (Saputra,
2020: 658).
Penulisan sebuah karya sastra dapat mengambil nilai-nilai sosial dari
kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial lingkungan pengarang.
Kenyataan dari nilai-nilai sosial kehidupan masyarakat sudah pasti tidak
diceritakan secara utuh oleh pengarang. Maksud dari hal tersebut yaitu, pengarang
biasanya terlebih dahulu mengolah data dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di
lingkungan pengarang bergantung dengan kreatifitas dan kemampuan pengarang.
Rahmanto menyatakan bahwa peristiwa yang pengarang angkat sebagai sebuah
karya tidak hanya meliputi peristiwa fisik, namun juga peristiwa-peristiwa
kejiwaan dan juga konflik yang terjadi baik itu konflik lahir maupun konflik batin.
Sedangkan menurut Sumardjo mengemukakan bahwa bagi seorang pengarang,
lingkungan dan masyarakat merupakan sumber yang dapat diambil atau dijadikan
sebagai sumber dalam menciptakan karya sastra. Jadi tidaklah mengherankan jika
ditengah-tengah masyarakat dan lingkungannya, pengarang akan menuliskan
respon nilai-nilai sosial masyarakat melalui karya sastra (Risdi, 2019: 8).
Karya sastra merupakan wujud gagasan seseorang melalui pandangan
terhadap lingkungan sosial yang berada di sekelilingnya dengan menggunakan
bahasa yang indah. Sastra hadir sebagai perenungan pengarang terhadap
fenomena yang ada. Karya sastra umumnya berisi tentang permasalahan yang
berada di sekitar pengarang. Permasalahan tersebut bisa saja permasalahan yang
dihadapi oleh pengarang ataupun permasalahan yang dihadapi oleh orang lain
yang diangkat pengarang menjadi sebuah karya sastra. Salah satu karya sastra
yang diangkat pengarang menjadi sebuah cerita adalah novel.
Novel berasal dari bahasa latin yaitu novellus, berasal dari kata novus yang
memiliki arti baru atau dalam bahasa inggris disebut dengan new. Novel disebut
baru karena novel merupakan bentuk karya sastra yang datang kemudian dari
bentuk karya sastra yang lainnya. Kehadiran novel sebagai salah satu bentuk
karya sastra berawal dari kesusastraan inggris pada awal abad ke-18 yang
menekankan pada pentingnya fakta maupun pengalaman (Suyitno, 2009: 35).
Novel sebagai sebuah karya sastra yang mengungkapkan kisahan-kisahan
tentang masalah kehidupan. Walaupun cerita rekaan tetapi banyak memiliki
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kemiripan dengan kehidupan nyata. Konten cerita dalam novel merupakan
cerminan kehidupan yan memiliki nilai-nilai yang menjadi pelajaran hidup bagi
pembacanya. Salah satu nilai yang terdapat dalam novel adalah nilai sosial. Green
(dalam Risdi, 2019: 56) menjelaskan bahwa nilai sosial adalah kesadaran yang
secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. Nilai sosial adalah nilai
yang melekat pada sebuah objek, karena adanya emosi atau perasaan seseorang
terhadap objek tersebut. Emosi atau perasaan yang ditimbulkan oleh seseorang
terhadap objek tersebut dilakukan secara sadar. Emosi terhadap objek tersebut
menimbulkan persepsi-persepsi terhadap objek. Dan presepsi yang ditimbulkan
bersipat relative, artinya akan berbeda kualitasnya antara seseorang dengan yang
lainnya (Sauri, 2020: 39).
Pada penelitian ini, rumusan masalah mengeni nilai sosial dalam novel
Eavesdrop karya Leefe sebagai bahan ajar pembelajaran Bahasa Indonesia di
SMA. Pembelajaran buku fiksi berupa novel ini, siswa diharapkan mempu
menambah wawasan mengenai nilai sosial dan menambah kesadaran antar sesama
terutama mengenai nilai sosial. Novel Eavesdrop karya Leefe ini diterbitkan oleh
penerbit kataDepan pada tahun 2021 pada bulan Maret. Novel ini
menggambarkan mengenai nilai-nilai sosial yang kompleks. Nilai-nilai sosial
tersebut terjadi antar tokoh di antaranya yaitu saling tolong menolong,
persahabatan, kerjasama dan masih banyak lagi. Berdasarkan pemaparan di atas,
tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan nilai-nilai sosial dalam novel
Eavesdrop karya Leefe sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia di
SMA.
KAJIAN TEORI
Sastra hadir sebagai wujud nyata dari hasil imajinasi kreatif pengarang.
Hasil tersebut berbeda-beda antara satu pengarang dengan pengarang yang
lainnya, terutama dalam penciptaan karya fiksi. Proses penciptaan karya fiksi
tersebut bersifat individual yang berarti cara yang digunakan antara satu
pengarang dengan pengarang lainnya berbeda. Perbedaan tersebut dapat meliputi
beberapa hal diantaranya yaitu metode yang digunakan, munculnya proses kreatif
dan cara mengekspresikan apa yang terdapat di dalam diri seorang pengarang
serta bahasa yang digunakan oleh pengarang. Karya sastra diharapkan mampu
memberikan kepuasan bagi para pembaca Waluyo (dalam Aulia, 2017: 126).
Nurgiyantoro (2013: 18) mengemukakan bahwa novel merupakan suatu
cerita fiksi yang tidak dapat selesai dibaca hanya dalam sekali duduk. Novel
terdiri atas tema, penokohan, dan alur. novel adalah salah satu karya sastra yang
berbentuk cerita rekaan atau fiksi namun ada juga yang merupakan kisah nyata.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa novel merupakan cerita
panjang yang memiliki unsur-unsur cerita berupa tema, alur, penokohan dan lainlain. Pendapat tersebut sejalan dengan Nurlaela & Laelasari (dalam Putri, 2021:
66) yang menyatakan bahwa novel merupakan sebuah karangan prosa panjang
yang yang di dalaamnya terkandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan
sesama maupun dengan lingkungannya dan menonjolkan watak pelakunya. Dalam
novel banyak mengandung nilai (Hidayati et.al., 2020), nilai-nilai yang terdapat
dalam novel di antaranya yaitu nilai social.
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1. Nilai-nilai Sosial
Nilai sosial merupakan segala sesuatu yang dianggap baik dan benar dan
diidam-idamkan oleh masyarakat. Agar nilai sosial tersebut dapat tercipta dalam
masyarakat, maka perlu diciptakan norma sosial dengan sanksi-sanksi sosial. Nilai
sosial merupakan suatu penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala
sesuatu yang baik, penting, pantas, luhur serta mempunyai kegunaan bagi
perkembangan dan kebaikkan hidup secara bersama. Nilai sosial adalah nilai yang
dianut oleh suatu masyarakat, berkaitan dengan hal-hal yang dianggap baik dan
juga hal-hal yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh misalnya
seseorang menganggap menolong adalah hal yang baik, sedangkan mencuri
bernilai buruk dimasyarakat, dan untuk menentukan sesuatu dikatakan bernilai
baik atau buruk maka perlu dilakukan proses penimbangan (Risdi, 2019: 57).
Menurut Zubaedi (dalam Saputra 2020: 659) nilai sosial adalah seperangkat
sikap individu yang dihargai sebagai suatu kebenaran dan dapat dijadikan sebagai
standarisasi dalam bertingkah laku dalam rangka untuk memperoleh kehidupan
masyarakat yang demokratis dan juga harmonis. Nilai sosial yang lahir di
masyarakat dijadikan pijakan dalam penciptaan karya sastra. Unsur-unsur
kehidupan sosial, masalah sosial, dan seluk beluk sosial masyarakat dituangkan ke
dalam karya sastra sebagai pembelajaran hidup yang dapat diambil oleh para
pembaca karya sastra.
Kimball Young mengemukkan nilai sosial merupakan asumsi yang abstrak
dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat.
Sedangkan menurut A.W. Green nilai sosial merupakan kesadaran yang relatif
berlangsung disertai emosi terhadap objek. Woods mendefinisikan nilai sosial
sebagai sebuah petunjuk umum yang telah berlangsung lama, yang mengarahkan
tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. M.Z.Lawang
mengemukakan bahwa nilai merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan,
pantas, berharga dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai
tersebut. Kemudian menurut D.Hendropuspito nilaiadalah segala sesuatu yang
dihargai masyarakat karena mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan
kehidupan manusia (Risdi, 2019: 57)
Menurut Notonegoro, nilai social dibagi menjadi tiga, diantaranya nilai
material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material meliputi segala sesuatu
yang berguna bagi unsur fisik manusia misalnya air atau pakaian. Nilai vital yaitu
segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan
aktivitas, sedangkan nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin
maupun kerohanian manusia (Risdi, 2019: 57).
Zubaedi (dalam Sauri, 2019: 3) menyatakan bahwa nilai-nilai sosial secara
umum yang akan dianalisis yaitu nilai kasih sayang terdiri dari pengabdian, tolong
menolong, kekeluargaan, kesetiaan, dan kepedulian. Nilai tanggung jawab yang
terdiri dari disiplin dan empati. Nilai keserasian hidup yang terdiri dari keadilan,
toleransi, kerjasama, dan demokrasi. Nilai pengabdian merupakan sebuah keadaan
menyerahkan diri dengan sepenuh hati terhadap sesuatu. Tolong menolong
merupakan sikap kesediaan dalam mengulurkan tangan membantu anggota
masyarakat yang sedang kesusahan. Kekeluargaan merupakan sikap saling
memiliki hubungan antara satu orang dengan yang lainnya. Kesetiaan merupakan
sikap tidak berpaling dengan sesuatu yang baru. Kepedulian merupakan sikap
memperhatikan orang lain, mengayomi, dan menghiraukan.
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Tanggung jawab merupakan sikap berani menanggung segalanya sebagai
konsekuensi dari apa yang telah diperbuat. Disiplin merupakan sikap patuh
terhadap ketentuan yang telah dibuat atau ditetapkan. Empati merupakan emosi
kejiwaan yang menimbulkan kepedulian terhadap sesama. Kerjasama merupakan
sikap bekerja untuk mencapai keinginan bersama. Sedangkan demokrasi
merupakan sikap bebasa memilih berdasarkan kehendak hati dengan tidak
merugikan orang lain.
2. Bahan Ajar
Bahan ajar merupakan materi ajar yang dikemas sebagai bahan yang
disajikan dalam proses pembelajaran. Bahan pembelajaran dalam penyajiannya
berupa deskripsi yaitu berisi tentang fakta-fakta dan prinsip-prinsip, norma yakni
berkaitan dengan aturan, nilai dan juga sikap, serta seperangkat tindakan
/keterampilan motorik. Dengan demikian bahan pembelajaran pada dasarnya
berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap sera tindakan dan keterampilan yang berisi
pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan juga proses yang
berkaitan dengan pokok bahasan tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan
pembelajaran (Sauri, 2020: 41).
Iskandarwassid dan Dadang Sunendar (dalam Saputra, 2020:660)
mengemukakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat informasi yang harus
diserap peserta didik melalui pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa
dalam proses penyusunan bahan ajar siswa diharapkaan memahami materi
tersebut setelah mempelajarinya. Pada penelitian ini, novel Eavesdrop karya Leefe
dijadikan sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMA kelas XI sesuai dengan
kompetensi dasar 3.11 Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca.
METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan
deskriptif kualitataif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan datadata yang telah di dapat dan diperoleh dari kegiatan membaca dan mencatat data.
Teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu dengan cara dokumentasi. Data
pada penelitian ini diperoleh dari novel Eavesdrop karya Leefe. Analisis data pada
penelitian ini dilakukan dengan cara mereduksi data, menyimpulkan data,
menyajikan data dan menarik simpulan data. Nilai sosial dalam novel Eavesdrop
karya Leefe sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia di SMA.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian nilai-nilai sosial yang terdapat dalam novel
Eavesdrop karya Leefe yaitu sebagai berikut:
1. Pengabdian
Pengabdian merupakan perbuatan baik dapat berupa pikiran, pendapat
maupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat,
maupun suatu ikatan. Bentuk pengabdian dalam novel Eavesdrop karya Leefe ini
tampak pada penggalan teks di bawah ini.
“Tapi Naya sehat, ‘kan?”
Naya terdiam.
“Makannya ndak telat? Ndak kecapekan, ‘kan?Lidahnya kelu.“Ah, jelas aja
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capek ya, Nduk. Kegiatannya padat sih. tapi walaupun Naya capek, jangan
sampai telat makan. Jangan sampai telat makan. Mandinya juga jangan
kesorean. Masih hobi begadang, ta? Jangan keserinan ya, Nduk. Nanti sakit.”
Napasnya tercekat.
“Oh, iya, uang bulan ini masih sisa berapa? Cukup ndak sampai akhir
bulan? Mau dikirimin lagi? Nanti biar Mama perentah pakdemu buat
transfer.”
Matanya… panas. Entah datang dari mana, rasa rindu akan rumah yang
semula terlupakan akibat padatnya tugas, menyergapnya secara kurang ajar
(Leefe, 2021, hlm. 258).
Berdasarkan penggalan teks di atas bentuk pengabdian dalam novel ini yaitu
kasih sayang antara Ibu dan anaknya. Ibu Naya yang khawatir akan keadaan Naya
menanyainya dan memberinya nasihat akan kebiasaan jelek Naya agar jangan
sampai dibiasakan karena tidak baik bagi kesehatannya. Tidak cukup sampai
disitu, Mama Naya juga menanyai perihal uang saku Naya, takut-takut jikalau
tidak mencukupi sampai akhir bulan dan berinisiatif untuk mentransfer. Matanya
panas, dan tiba-tiba air matanya keluar begitu saja, Naya ingin pulang rindu
dengan sang Mama. Rasa kasih sayang, perhatian dari sang Mama itu bisa disebut
pengabdian yang berupa kasih sayang antara Ibu dan anaknya. Nilai soaial berupa
pengabdian ini dapat dijadikan bahan ajar sesuai dengan KD 3.11 yang yang
berisi tentang menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca.
2.

Kekeluargaan
Kekeluargaan merupakan sikap saling memiliki satu sama lain dan saling
peduli meskipun tidak memiliki hubungan darah. Bentuk kekeluargaan dalam
novel Eavesdrop karya Leefe ini tampak pada penggalan teks di bawah ini
“Pikiran filosofis Naya mendadak minggat usai mendapati kelakuan barbar
Fabian yang nekat menerobos IGD dengan sarung terselempang serta kupluk
terbalik di kepala. Celana selutut bolong-bolong yang dikenakan olehnya
seakan menyemarakkan julukan king of santuy ala-ala Fabian
“Naya, astaga! Lo bikin gue jantungan tahu nggak!” Menyerbu ranjang
tempat Naya uduk bersandar , Fabian menarik kursi tepat di samping gadis
itu.
“Ciyus gue baru mau tidur pas lo jedorin bom atom ke telinga gue, Wanjir,
lo oke? Apanya yang sakit? Bilang ke gue, Nay. Nanti gue cariin tukang urut
paling yahud, mau?” (Leefe, 2021, hlm. 295).
Berdasarkan penggalan teks di atas bentuk kekeluargaan yang tampak yatu
ketika Fabian diberitahu bahwa Naya masuk rumah sakit. Dengan sarung
terselempang dan kupluk yang terbalik serta celana selutut bolong-bolong yang
dikenakannya Fabian nekat menerobos IGD menemui Naya. Khawatir keadaan
temannya hingga dia rela datang ke rumah sakit meskipun dia baru mau tidur.
Rasa saling peduli yang ditunjukkan oleh Fabian kepada Naya merupakan nilai
sosial berupa kekeluargaan meskipun tidak memiliki hubungan darah. Nilai sosial
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berupa kekeluargaan ini dapat dijadikan bahan ajar sesuai dengan KD 3.11 yang
yang berisi tentang menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca.
3.

Tolong menolong
Tolong menolong merupakan kesediaan dalam membantu dan mengulurkan
tangan, meringankan beban, menyelamatkan dan melepaskan diri. Bentuk tolong
menolong dalam novel Eavesdrop karya Leefe tampak pada penggalan teks di
bawah ini.
“Rasa dongkol Kevin yang semula melejit akibat dugaan dikerjai, mendadak
luntur usai gelombang kefrustrasian Naya menyapunya. Keningnya berkerut.
“Kok bisa datang sendiri?” tak percaya, tangannya menggantikan Monika
mengutak-atik laptop Naya. Kursor diarahkan ke bagian personalization
kemudian set up language. Tak ada perubahan yang terjadi “Lo lupa ngubah
kali, Nay.” (Leefe, 2021, hlm. 209).
Berdasarkan penggalan teks di atas, bentuk dari tolong menolong
ditunjukkan oleh Kevin. Kevin yang semula tidak berada satu meja dengan Naya
dan Monika melihat kerusuhan di antara mereka mulai menyusulnya. Setelah
bertanya dan mengetahui inti dari permasalahan yang mereka ributkan, Kevin
berinisiatif membantunya dengan mengambil alih laptop Naya yang Monika
pegang dan mengutakatiknya. Kesediaan Kevin dalam membantu meringankan
atau menyelesaikan masalah temannya itulah yang disebut sebagai tolong
menolong. Nilai sosial berupa tolong-menolong ini dapat dijadikan bahan ajar
sesuai dengan KD 3.11 yang yang berisi tentang menganalisis pesan dari satu
buku fiksi yang dibaca.
4.

Kepedulian
Kepedulian yaitu sikap mengayomi, memperhatikan orang lain,
menghiraukan atau orang yang terdorong untuk membantu dan melakukan
kebaikan.bentuk kepedulian dalam novel Eavesdrop karya Leefe tampak pada
penggalan teks di bawah ini
“Saya ingin memeluk kamu setiap kali saya khawatir. Saya ingin
mengenggam tangan kamu setiap kali kamu merasa sendirian. Saya ingin
menutup mata kamu dengan telapak tangan setiap kali dunia terlihat tidak
menyenangkan. Kenyataannya, saya tidak bisa.”
Membuka laci meja, ia mengeluarkan tabnya. Benda itu menyala sepersekian
detik sebelum dihadapkan pada Naya.
“Lihat ini….” Jarinya bergerak lincah dipermukaan tab.
“Yang bisa saya lakukan hanya ini—membuat aplikasi khusus untuk
menyadap laptop, gadget bahkan CCTV yang berada di seeliling kamu.
Dengan begitu, saya bisa sedikit bernapas lega karena tahu kamu aman.”
(Leefe, 2021, hlm. 309).
Berdasarkan penggalan teks di atas, bentuk kepedulian ditunjukkan oleh Pak
Alan kepada Naya. Kepedulian yang dilakukan Pak Alan kepada Naya dilakukan
dengan cara membuat aplikasi yang dikhususkan untuk mengawasi Naya dengan
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cara menyadap laptop, gadget bahkan CCTV yang berada di sekitar Naya. Semua
itu Pak Alan lakukan tidak untuk tujuan negatif namun demi memastikan Naya
aman meskipun Naya berada diluar jangkauannya. Hal tersebut membuktikan
bahwa Pak Alan menunjukkan sikap kepedulian kepada Naya. Nilai sosial berupa
kepedulian ini dapat dijadikan bahan ajar sesuai dengan KD 3.11 yang yang berisi
tentang menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca.
5.

Kesetiaan
Kesetiaan merupakan sikap tidak berpaling dari sesuatu yang baru. Bentuk
kesetiaan dalam novel Eavesdrop karya Leefee tampak pada penggalan teks di
bawah ini.
“Gue tahu lo nggak pengin mati hari ini. Gue juga tahu lo pengen balas
dendam sama orang-orang yang udah nyakitin lo. So, gimana kalau lo
gabung kita aja, Nay? Balasin semua rasa sakit lo sehingga lo bisa mati
dengan tenang sebagai ‘pengantin’.”
Tawaran tersebut begitu menggiurkan. Naya belum pernah balas menyakiti
orang yang melukainya dengan sengaja. Mungkin itulah mengapa mereka
semakin kurang ajar.
“Lo dipastiin bakal jadi salahsatu penghuni surga, Nay,” bujuk Monika.
“Selain itu, lo bakal dikenang sebagai patriot karena singkirin sampah dari
muka bumi. Dengan begitu, Tuhan nggak akan marah lagi karena kaum
perusak udah nerima balasannya.”
Benar. Perusak seharusnya menerima balasan agar tidak lagi memancing
kemarahan siapa-siapa.
Ekspresi Naya tetap beku meski benaknya mencerna kata demi kata yang
monika ungkapkan. Keinginan gelap yang ia pendam di sudut hatinya pantas
disuarakan. Monika benar. Dengan begitu, orang-orang bodoh itu pasti akan
berpikir dua kali untuk menyakitinya.
Tanpa memberi peringatan, Naya menghambur untuk berterima kash pada
Monika karena sudah disadarkan betapa bodohnya Naya selama ini.
Sepersekian detik sebelum lengannya merangkul pundak gadis itu,
tangannya terjulur mencekik leher Monika.
“In your nightmare, setan!” desisnya, kemudian menyepak perut Monika
hingga terpental hngga beberapa meter jauhnya (Leefe, 2021, hlm. 279).
Berdasarkan penggalan teks di atas, bentuk kesetiaan Naya diuji ketika
Monika menawarinya untuk bergabung dengannya dalam rangka melakukan balas
dendam kepada orang-orang yang pernah menyakiti Naya. Tawaran itu begitu
menggiurkan. Naya terdiam lalu tanpa aba-aba Naya memeluk Monika,
sepersekian detik sebelum tanganya terulur untuk mencekik leher Monika dan
berkata “In your nightmare yang berarti dalam mimpi burukmu. Hal tersebut
membuktikan bahwa Naya memilih kesetiaanya dengan tetap berada di jalan yang
benar, tidak berpaling dari sesuatu yang baru. Nilai sosial berupa kesetiaan ini
dapat dijadikan bahan ajar sesuai dengan KD 3.11 yang yang berisi tentang
menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca.
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6.

Empati
Empati merupakan emosi kejiwaan yang menimbulkan kepedulian terhadap
sesama. Empati merupakan kemampuan dalam mendengarkan perasaan orang lain
tanpa harus larut dan kemampuan dalam merespon keinginan orang lain yang tak
terucap. Bentuk empati dalam novel Eavesdrop karya Leefe tampak pada
penggalan teks di bawah ini
“Nay, kata-kata beliau jangan dimasukkin ke hati. Pak Alan kurang sajen
makanya pedes gitu omongannya.,” tutur Yanuar panik. Ia mengamit lengan
gadis itu keluar dari area gedung dekanat selepas kepergian Alan.
Kevin dan Fabian mengekori langkah mereka yang tergesa.
“Iya, Nay. Pak Alan kelupaan minum obat pakai air comberan, makanya
omongannya bau tahi semua.” Kevin merelakan telapak tangannya untuk
mengipasi Naya Gerakannya semakin belingsitan saat gadis itu tak
menunjukkan reaksi apa-apa.
“Pokoknya jangan didengerin, Nay. Jangan! Bikin nyelekit doang.” (Leefe,
2021, hlm. 227).
Berdasarkaan penggalan teks di atas, bentuk empati yang ditunjukkan oleh
teman-teman Naya yaitu ketika Naya terkena amukan sang dosen. Temantemannya menenangkan Naya mulai dari Yanuar yang menenangkan Naya dengan
cara menyuruhnya untuk jangan memasukkan kata-kata dari Pak Alan ke dalam
hati, Fabian yang menghibur dengan kata-katanya yang ajaib dan Kevin yang
mengipasi Naya dengan telapak tangannya. Hal tersebut menunjukkan rasa empati
yang ditunjukkan teman-teman Naya kepadanya. Nilai sosial berupa empati ini
dapat dijadikan bahan ajar sesuai dengan KD 3.11 yang yang berisi tentang
menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca.
7.

Kerjasama
Kerjasama merupakan sikap bekerja untuk mencapai keinginan bersama.
Bentuk kerjasama dalam novel Eavesdrop karya Leefe tampak pada penggalan
teks di bawah ini.
“Minggu depaan evaluasi ya, Nay. Topi gerbang NAND sama papan
namanya dipakai pas hari itu. Datangnya juga wajib barengan. Cowok
bonceng cewek, nggak boleh ada yang ketinggalan.” Zara menjelaskan
teknis pelaksanaan evaluasi yang akan dilakukan mahasiswa angkatan ’18.
“Udah tahu kan evaluasi kali ini juga diawasin anak-anak MENWA? (Leefe,
2021, hlm. 248).
Berdasarkan penggalan teks di atas, bentuk dari kerjasama dilakukan oleh
Zara dengan Naya. Zara menjelaskan tentang pelaksanaan gerbang NAND kepada
Naya. Mereka berdua berkoordinasi dengan Zara yang menjelaskan teknis
pelaksanaanya kepada Naya supaya disampaikan kepada mahasiswa angkatan
2018. Hal tersebut menunjukan kerjasama antara Zara dan Naya, dengan Naya
sebagai penyalur informasi kepada angkatan 2018 dengan tujuan acara berjalan
dengan lancar. Nilai sosial berupa kerjasama ini dapat dijadikan bahan ajar sesuai
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dengan KD 3.11 yang yang berisi tentang menganalisis pesan dari satu buku fiksi
yang dibaca.
Berdasarkan hasil analisis data-data di atas, nilai-nilai sosial dapat dijadikan
sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMA sesuai dengan KD 3.11
Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Novel Eavesdrop ini
mengandung nilai-nilai sosial yang sesuai dijadikan sebagai bahan ajar Bahasa
Indonesia di SMA. Nilai-nilai yang tampak di dalam novel tersebut di antaranya
nilai nilai kasih sayang terdiri dari pengabdian, tolong menolong, kekeluargaan,
kesetiaan, dan kepedulian. Nilai tanggung jawab yang terdiri dari empati. Nilai
keserasian hidup yang terdiri dari kerjasama. Nilai-nilai tersebut dapat djadikan
sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia kelas XI di SMA sesuai dengan KD. Nilainilai sosial dalam novel tersebut dapat juga dijadikan contoh oleh siswa dalam
bersikap kepada sesama. Oleh karena itu, novel Eavesdrop karya Leefe dapat
dijadikan sebagai bahan ajar dengan cara mengambil nilai-nilai sosial yang
terkandung didalamnya sebagai pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai
Sosial dalam Novel Eavesdrop Karya Leefe adalah pertama nilai Pengabdian,
kekeluargaan, tolong menolong, kepedulian, kesetiaan, empati, dan Kerjasama.
Dengan demikian novel Eavesdrop karya Leefe ini dapat dijadikan sebagai bahan
ajar Bahasa Indonesia di SMA kelas XI sesuai dengan kompetensi dasar yang
telah ada. Novel ini dapat diambil nilai-nilai sosialnya sebagai bahan ajar. Selain
itu novel tersebut juga dapat diambil pesan-pesan yang berkaitan dengan nilainilai sosial. Dalam penerapannya sebagai bahan ajar, nilai-nilai sosial dalam novel
ini dapat diambil oleh para siswa sebagai contoh dan tauladan.
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Abstrak
Industri perfilman di Indonesia sekarang berkembang pesat. Seiring dengan
perkembangan zaman film di Indonesia memiliki berbagai macam genre salah
satunya film pendek Tilik karya Wahyu Agung Prasetyo. Film Tilik merupakan
film pendek yang berdurasi 32.34 menit dengan menggunakan bahasa Jawa yang
diproduksi Ravacana Films. Film Tilik memiliki nilai moral yang masih melekat
dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan niali moral yang terkandung dalam filim Tilik karya Wahyu
Agung Prasetyo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif.
Penelitian ini menggunakan metode baca dan teknik percatatan dengan data yang
berupa penggalan teks yang mengandung nilai moral pada film Tilik karya Wahyu
Agung Prasetyo. Hasil dari penelitian ini menjelaskan nilai moral yang
terkandung dalam film Tilik.
Kata kunci: Tilik, Film, Nilai Moral
Abstract
The film industry in Indonesia is now growing rapidly. Along with the
development of the times films in Indonesia have various genres one of which is
the short film Tilik by Wahyu Agung Prasetyo. Tilik film is a short film with a
duration of 32.34 minutes using the Javanesa language produced by Ravacana
Films. Tilik film has moral values that are still inherent in people’s lives. The
purpose of this study is to describe the moral values contained in the film tilik by
Wahyu Agung Prasetyo. This research uses qualitative descriptive research. This
study uses reading methods and notetaking techniques with data ini the form of
text fragments containing moral values in the film tilik by Wahyu Agung Prasetyo.
The results of this study explain the moral values contained in the film tilik.
Keywords: Tilik, Movie, Moral Values
PENDAHULUAN
Awal 1900-an, film dilahirkan sebagai tontonan umum karena semata-mata
dipandang mampu menjadi alat alternatif bisnis besar jasa hiburan di masa depan
manusia kota. Perkembangan industri film di Indonesia sudah mengalami
perkembangan yang signifikan. Kemunculan film sebagai sebuah tontonan
membawa dampak yang cukup besar dalam perubahan sosial masyarakat.
Perubahan inidisebabkan oleh semain bervariasinya proses penyampaian pesan
tentang realitias sebuah objek dan representasi yang ada dalam realitas tersebut
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secara simbolik serta adanya kondisi yang memungkinkan khalayak untuk
memahami dan mengiterpretasikan pesan secara berbeda. Film juga merupakan
media komunikasi yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan kepada
penonton.
Film menggabungkan dua unsur dalam sebuah cerita yang mengungkapkan
realitas sosial yang terjadi di sekitar lingkungan pembuatan film. Film merupakan
sebuah karya seni yang mempunyai makna tersendiri dari pada dibandingkan
dengan media komunikasi lainnya. film dapat memberikan dampak positif kepada
masyarakat apabila film tersebut mengandung pesan-pesan yang bersifat
membangun pendidikan, perjuangan, sejarah, nilai moral, nilai sosial, dan
lainnya.
Film memiliki nilai seni tersendiri, karena film tercipta sebagai sebuah
karya dari tenaga-tenaga kreatif yang profesional di bidangnya. Oleh karenanya
film sebagai benda seni sebaiknya dinilai dengan cara artistik bukan rasional. Film
bukanlah hal yang baru dalam masyarakat, alasan umumnya karena film adalah
bagian dari kehidupan moderen dan tersedia dalam berbagai wujud seperti di
bioskop, tayangan televisi, dalam bentuk kaset video, dan YouTube. Film
merupakan bahasa yang disajikan melalui gambar dan suara oleh pembuatnya.
Tema-tema yang diangkat dalam sebuah film biasabya berangkat dari sebuah fiksi
maupun realitas yang adalam dalam hidup si pembuat film tersebut. hasil refleksi
seseorang akan sebuah realitas yang terjadi dalam kehidupannya, juga dapat
dijadikan sebagai ide dasar dalam pembuatan film contohnya film pendek yang
berdurasi 32.34 menit dengan judul Tilik.
Film Tilik adalah sebuah film pendek yang berbahasa Jawa diproduksi oleh
Ravacana Films. Film berdurasi 32.34 menit yang disutradarai oleh Wahyu Agung
Prasetyo dengan skenario yang dibuat loleh Bagus Sumartono. Kata Tilik dalam
bahasa Jawa yang berarti “menjenguk”. Tilik merupakan salah satu tradisi atau
budaya yang melekat pada masyarakat Indonesia adalah budaya menjenguk. Film
Tilik berkisah tentang rombongan ibu-ibu yang pergi menggunakan truk untuk
menjenguk Bu Lurah desa mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Film
pendek yang berasal dari kota Yogyakarta dengan judul Tilik menjadi sorotan di
masyarakat. Film Tilik berhasil menjadi fenomena film pendek di tahun 2020,
salah satu sebabnya adalah karakter Bu Tejo dalam film Tilik yang menjadi
sorotan hingga viral di masyarakat. Karakter Bu Tejo dianggap mewakilkan
karakter ibu-ibu di desa yang suka bergosip.
Setiap karya sastra senantiasa menawarkan nilai moral yang berhubungan
dengan sifat-sifat luhur kemanusiaan, memperjuangkan hak dan martabat
manusia. Melalui cerita, sikap, dan tingah laku tokoh-tokoh, pembaca diharapkan
dapat mengambil hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan pada film
Tilik. Moral dalam karya sastra dapat dipandang sebagai amanat. Film yang
mengandung nilai-nilai moral adalah film yang ceritanya menyangkut aspekaspek kehidupan sosial, mengandung ajaran tentang tingkah lkau yang baik, itu
akan mudah diterima di masyarakat, karena film memberi ruang pikir bagi
masyarakat untuk menerima atau menolak pesan yang disampaikan.
Menurut Bertens (2002:7) menjelaskan arti kata moralitas adalah sifat moral
atau keseluruhan atas nilai yang berkenaan dengan baik buruk. Moralitas juga
berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar
dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku
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yang buruk. Dengan demikian manusia dapat dikatakan tidak bermoral bila
berperilaku tidak sesuai dengan moralitas yang berlaku.
Nilai moral merupakan pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada
pendengar dan penonton baik moral yang baik maupun buruk yang menjadi
cerminan kehidupan bagi penikmatnya. Sedangkan menurut Nurgiantoro,
(1995:320) bahwa moral dalam cerita biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran
yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat
diambil (dan ditafsirkan) lewatcerita yang bersangkutan oleh pembaca. Nilai-nilai
moral merupakan salah satu perwujudan dari kehidupan manusia tersebut dan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan penulis dalam karya sastra film Tilik karay
Wayuh Agung Prasetyo. Nilai-nilai dasar tersebut meliputi kehidupan sehari-hari
di lingkungan masyarakat.
KAJIAN TEORI
1. Film Tilik
Pada pertengahan tahun2020 film Tilik menjadi viral dan bahan
pembicaraan warganet. Terlebih dengan karakter yang ada dalam film Tilik,
karena karakter film Tilik sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Film Tilik
yang di unggah di YouTube pada tanggal 17 Agustus 2020 yang bertepatan
dengan hari kemerdekaan RI dan sudah ditonton sebanyak 23 juta viewers. Film
pendek tersebut telah memenangkan kategori film pendek , terpilih Piala Maya
2018. Film Tilik juga menjadi Official Selection Jogja-Netpac Asian Film Festival
(JAFF) 2018, serta Offecial Selection Word Cinema Amsterdam 2019, CCN
Indonesia, 2020a dalam (Nurhabilsyah dan Susanti 2020)
Film Tilik adalah film pendek karya anak bangsa yang bernama Wahyu
Agung Prasetyo. Di produksi oleh Ravacana Films pada tahun 2018. Film pendek
ini memiliki durasi 30 menit di yang belatar tempat di daerah Bantul dan Seleman.
Film Tilik menceritakan tentang perjalanan sekelompok Ibu-ibu yang ingin
menjenguk Ibu Lurah yang dirawat di rumah sakit. Judul dari film Tilik di ambil
dari barhasa Jawa yang artinya menjenguk. Menjenguk merupakan aktifyang lain
untuk itas yang biasa dilakukan oleh masyarakat jika ada salah satu warganya
yang sedang sakit, dan realitanya masih digunakan sampai sekarang. Dalam film
tersebut sekelompok Ibu-ibu menaiki truk untukmenuju rumah sakit. Dalam film
Tilik memiliki ketertarikan tersendiri, karena ada Ibu yang menjadi pembahasan
banyak orrang, yaitu dengan karakter Ibu Tejo. Sepanjang jalan Ibu Tejo tidak
henti-hentinya membahas seseorang wanita muda yang bernama Dian. Dian
seorang wanita yang masih sendiri sedangkan teman-temanya yang satu usia
sudah pada menikah. Sehingga memancing Ibu-ibu untuk menggosipkan sampai
menumbuhkan rasa kecurigaan bahwa Dian bukan wanita baik-baik, yang belum
tentu kebenarannya, CNN Indonesia, 2020b (dalam Nurhablisyah dan Susanti
2020).
Nilai Moral
Nilai moral merupakan sesuatu yang tinggi nilainya yang berupa ukuran
untuk mengatur tingakh laku dan perbuatan manusia yang dianggap baik dan
buruk dalam masyarakat. Ia dapat mencakup seluruh persoalan hidup dan
kehidupan, seluruh persoalan yang menyangkut harkat dan martabat manusia.
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Menurut Nurgiyantoro, (2009:323). Menurut Wicaksono 2017:337)
mengemukakan bahwa seseorang belum dikatakan bermoral apabila dia melihat
atau melakukan kejahatan dan tidak berusaha memberantasnnya dan hanya
dengan alasam amal perbuatan, kejahatan itu tidak mengena i atau merugikan
dirinya. Sebagai pengemban nilai-nilai moral setiap orang harus merasa terpanggil
untuk mengadakan reaksi kapan dan dimana sajaa melihat perbuatan yang
menginjak nilai-nilai moral.
Menurut Wicaksono (2017:340) Nilai moral yang diberikan oleh
pengarang tidak selalu diperhatikan secara langsung kepada pembaca, pembaca
berusaha mencari sendiri nilai-nilai moral yang terdapat karya sastra tersebut.
Langkah yang tepat untuk menemukan adanya nilai moral dalam sebuah karya
sastra lewat penafsiran dengan memperhatikan bagaimanakah hubungan tokoh
dengan diri sendiri, lingkungan, manusia lainn, dan hubungan dengan Tuhan.
Menurut Wicaksono, (2017:341) ada beberapa model analisis dalam kajian
nilai moral fiksik antaranya nilai moral baik dan nilai moral buruk. Nilai moral
baik meliputi 1) kesabaran; 2) tawakal; 3) taat beribadah; 4) penolog; dan 5)
mampu mengendalikan diri. Nilai moral buruk terdiri 1) intrik; 2) konflik; dan 3)
bohong.
METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Menurut Moleong (2012:11) bahwa deskripsi adalah data yang
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu
disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Menurut Siswantoro
(2020:70-71) data merupakan sumber informasi yang akan diseleksi sebagai
bahan analisis, oleh sebab iti kualitas data dan ketepatan data tergantung pada
ketajaman menyeleksi yang dipandu oleh pengguasaan konsep atau teori. Data
dibagi menjadi dua, (1) data primer dan (2) data sekunder. Data primer adalah
data utama yang diseleksi atau diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan
data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau lewat
perantara, tetapi tetap bersandar kepada kategori atau parameter yang menjadi
rujukan. Data dalam penelitian ini menggunakan penggalan kata atau percakapan
tokoh pada film Tilik. Sumber data pada penelitian kualitatif dapat berasal dari
film Tilik.
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pustaka dan
metode simak catat. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik
analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan sebuah model pembacaan
heuristik hermeneutik. Pembacaan heuristik adalah pembacaan dalam taraf
mimesis. Pembacaan itu didasarkan pada sistem dan konvensi bahasa. Mengingat
bahasa memiliki arti referensiaal, maka untuk menanagkap arti, pembaca harus
memiliki kompetensi linguistik. Pembacaan heuristik merupakan interpretasi
tahap pertam, yang bergerak dari awal ke akhir teks sastra, dari atas ke bawah
mengikuti serangkaian sintagmatik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan nilai moral film Tilik
serta metode yang digunakan, hasil penelitian ini meliputi.
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1. Nilai Moral Film Tilik Karya Wahyu Agung Prasetyo
Nilai moral yang terdapat dalam film Tilik karya Wahyu Agung Prasetyo
meliputi dua nilai moral yaitu nilai moral baik dan nilai moral buruk. Nilai moral
baik terbagi menjadi lima yaitu kesabaran, tawakal, taat beribadah, penolong, dan
mampu mengendalikan diri. Sedangkan nilai moral buruk terdapat tiga yaitu
intrik, konflik, dan bohong.
2. Nilai Moral Baik
1. Kesabaran
Kesabaran merupakan sikap untuk menahan emosi dan keinginan, serta dimana
manusia berdap disituasi yang sulit. Ciri utama mnausia adalah memiliki
kesabaran. Ajaran kesabaran sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat.
“Makanya sekarang coba kalian pikir. Aku bukannya mau ngeremehin
keluarganya Dian lho ya, jelas dari kecil Dian itu ditinggal minggat sama
bapaknya, ibunya juga ounya sawah cumasegitu doang makanya dia habis
lulus SMA nggak kuliah. Baru aja kerja, Hpnya bary, Motornya baru, iya
kan? Uang dari mana coba itu barang-barang mahal semua, lho kaya aku
gak tau merek aja (Bu Tejo)”
Pada kalimat tersebut kesabaran Yu Ning sedang diuji sama perkataa Bu Tejo.
Karena Bu Tejo meremehkan keluarganya Dian dan Pekerjaannya Dian. Dengan
perkataan Bu Tejo Yu Ning tidak terima kalau saudaranya di jelek-jelekkan.
Soalnya Bu Tejo tahu tentang keluarganya Dian, makanya Bu Tejo bilang yang
tidak-tidak tentang Dian.
2. Tawakal
Islam mengajarkan umatnya untuk bertawakal. Tawakal berarti berserah diri
kepada Allah. Seseorang yang bersikap tawakal akan selalu bersyukur kepada
Allah jika mendapatkan keberhasilan.
“Eh, nggak usah. Ya Allah, beneran. Suamiku kan tipe orang yang
langsung kerja nggak kebanyakan omong. Ambil aja, ini ikhlas. (Bu
Tejo)”
Ketika manusia berserah diri kepada Allah maka Allah akan mempermudah
segala urusan di dunia. Pada kalimat diatas bahwa suaminya Bu Tejo bersyukur
atas pekerjaannya sekarang dan Pak Tejo dan keluarga tidak lupa mengasih
bantuan kepada orang lain. Ketika Bu Tejo mau ngasih uang pada Gotrek, tetapi
Gotrek tidak percaya dengan uang yang di berikan Bu Tejo, tetapi Bu Tejo
ngasihnya ikhlas.
3. Taat Beribadah
Beribadah adalah sebagai tiang agama. Setiap umat muslim wajib untuk
melalukan beribadah kepada Allah SWT. Sebagai umat muslim jagan sampai
meninggalkan ibadah sholat yang sudah dianjurkan dalam Islam Yu Sam sama Bu
Tri tadi mau sholat zuhur dulu. Katanya tadi kelupaan. Oh ya, Trek. Ini....tadi aku
dititipi sama bapaknya anak-anak buat tambah-tambah.”
Walaupun berada di luar rumah tapi tidak boleh melupakan ibadah kepada
Allah SWT. Beribadah rupakan sebuah kewajiban para umat muslim. Tetapi
disamping itu Bu Tejo memberikan amplop kepada Gotrek.
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4. Penolong
Dalam ajaran islam, sebagai manusia harus tolong menolong sesama
manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan
pertolongan manusia lain.
“Iya aku ditelefon Dian, diberitahu kalau Bu Lurah sakit, lalu dibawa ke
rumah sakit. Bu makanya aku langsung ngabri ibu-ibu lewat grup
WhatsApp”
Dari kalimat diatas terbukti bahwa Ibu-Ibu dalam film Tilik selalu tolong
menolong ketika ada orang sakit. Ketika Yu Ning dapat kabar dari Dian bahwa Bu
Lurah itu sakit, Ibu-Ibu langsung pergi untuk menjenguk Ibu yang sakit di rumah
sakit.
5. Mampu Mengendalikan Diri
Tujuan utama dari mengendalikan diri adalah untuk memehami kemampuan
mengendalikan dirinya sendiri untuk mengkontrol perilakunya untuk menahan
kesabarannya.
“Yang jadi Lurah Dian aja, Gimana? (Gotrek). Ya Allah, jangan lah! (Bu
Tejo). Bapak-bapak pasti milih semua. (Gotrek). Ya ampun, Astagfirullah.
(Bu Tejo). Heh! Nggak usah macam-macam (istri Gotrek/Yanti). Jangan!
Jangan sampai, Ya Allah. Amit-amit. Kampung kita bisa hancur kalau gitu
caranya. (Bu Tejo)”
Ketika Gotrek mau mengusulkan Dian sebagai Lurah maka Bu Tejo langsung
tidak terima kalau Dian yang jadi Lurah. Ketika Gotrek bilang pasti Bapak-bapak
milih semua Bu Tejo langsung tidak bisa untuk mengkontrol emosinya dia
langsung bilang Ya Allah, amit-amit kampung kita bisa hancur kalau Dian jadi
Lurah.
3. Nilai Buruk
1. Intrik
Sebagai manusia seharusnya jangan menyebarkan kabar bohong yang sengaja
untuk menjatuhkan manusia lain. Hal tersebut sangat dilarang sama ajaran islam.
Jadi intrik adalah seseorang atau sekelompok orang yang bersekongkol dalam
menjatuhkan orang lain. Pada zaman sekarang kabar yang tidak valid dinamakan
hoaks.
“Bu Tejo nih, ngomongin Dian terus, nggak ada bosen-bosennya ya? (Yu
Ning). Dian nya aja tuh yang aneh-aneh. Orang udah seumurannya kok
belun nikah. Teman-temannya aja udah nikah semua (Bu Tejo). Lha,
semisal doia pengen fokus sama karirnya dulu gimana? Kan kita nggak
tahu keadaan sebenarnya kayak gimana (Yu Ning). Kayak hidupnya punya
karir aja (Bu Tejo). Udah deh, jangan nyebar fitnah, Bu (Yu Ning)”
Bu Tejo memang suka membicara orang lain tanpa ada buktinya. Terbukti
pada penggalan diatas bahwa Bu Tejo membicarakan Dian tanpa bosan-bosanya.
Selain membicarakan pekerjaanya Dian, Bu Tejo juga membicarakan soal Dian
yang belum nikah.
2. Konflik
Konflik adalah suatu peristiwa sosial yang dimana terjadi perselisihan dan
pertentangan baik dari individu dengan individu, individu dan kelompok. Biasnya
konflik di latar belakangi oleh perbedaan pendapat satu dengan yang lain.
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“iya benar tuh kata Yu Ning. Eh, Bu Tejo. Fitnah itu..lebih kejam dari
pada pembunuhan (Yu Sam). Aku ini nggak fitnah. Aku ini Cuma pengen
jaga-jaga aja (Bu Tejo). Jaga-jaga dari apa? (Yu Ning). Jaga-jaga kalau
Dian itu sebenarnya emang perumpuan nakal, tukang ngegodain suamisuami kita (Bu Tejo)”
Pada penggalan teks diatas terdapat konflik antara Bu Tejo dan Yu Ning.
Konflik terjadi ketika Bu Tejo bilang kalau dia mau jaga-jaga soalnya aja. soalnya
Dian itu wanita yang nakal dan tukang ngegodain suami Ibu-ibu. Tetapi Yu Ning
tidak terika dengan omongannya Bu Tejo
3. Bohong
Bohong adalah pernyataan salah yang di ucapkan oleh seseorang dengan
tujuan agar pendengar percaya dengan ucapannya. Biasanya sebuah kebohongan
pasti ada unsur kesengajaan.
“Mas, sepertinya aku sudah tak sanggup lagi hidup sembunyi seperti ini.
kapan ya, Mas Fikri bisa menerima kalau bapaknya mau nikah lagi (Dian).
Tenangkanlah pikiranmu. Kamu harus sabar. Percayalah padaku (Ayah
Fikri atau Minto)”
Dari penggalan diatas ternyata Dian berbohong kepada Fikri dan Ibu-ibu.
Ternyata Dian memiliki hubungan dengan Ayah kandung dari pacarnya sendiri
yaitu Fikri. Hubungan Dian dan Ayah Fikri terjalin tanpa sepengetahuan orang
lain. Mereka pintar dalam menyembunyikan hubungan yang dijalani.
SIMPULAN
Hasil analisis dalam film Tilik terdapat nilai moral yang terkandung. Nilai
moral yang terkandung dalam film Tilik terdiri dari nilai moral baik dan nilai
moral buruk. Nilai moral baik terdiri dari kesabaran, tawakal, taat beribadah,
penolong, dan mampu pengendalikan diri sedangkan nilai moral buruk terdiri
intrik, konflik, dan bohong.
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Abstrak
Buku merupakan jalan pandang yang menuju cakrawala pembaca. Melalui buku
seseorang akan mendapat sebuah pengantar baru dalam pencarian nya.
Sehebungan dengan buku dalam penelitian ini peneliti meneliti buku ajar BIPA
yang berjududul BIKOM: BIPA Komunikasi Perkantoran Pemula A. Buku yang
di tulis oleh Tim BIPA Dahsyat. BIPA (Bahaasa Indonesia bagi Penutur Asing)
merupakan sebuah progam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing.
Pembelajaran BIPA tidak lepas dari buku ajar nya. Salah satu kegiatan belajar
mengajar adalah tentang budaya. Salah satu cara untuk memperkenalkan budaya
Indonesia sebagai materi ajar. Unsur budaya selalu berhubungan erat dengan
pembelajaran BIPA. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan unsur
budaya buku ajar BIKOM: BIPA Komunikasi Perkantoran Pemula A. Hasil dari
penelitian ini menjelaskan unsur budaya buku ajar BIKOM: BIPA Komunikasi
Perkantoran Pemula A, dengan kategori sangat sesuai, dan Analisis Unsur
Budaya buku ajar BIKOM: BIPA Komunikasi Perkantoran Pemula A, dengan
total persentase rata-rata 1.150,2% dan rata-rata 95,85 % Sehingga dapat
disimpulkan bahwa buku ajar BIKOM: BIPA Komunikasi Perkantoran Pemula A
sangat layak digunakan sebagai buku ajar dalam proses pembelajaran BIPA. Agar
bermanfaat bagi masyarakat dan dijadikan referensi bagi pengajar BIPA yang
sedang menggeluti bidang BIPA. Penelitian ini merupakan jenis penelitian
deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini berupa buku ajar BIKOM: BIPA
Komunikasi Perkantoran Pemula A.
Kata kunci: Buku Ajar, BIPA, Unsur Budaya
Abstract
Books are a way of looking at the horizon of the reader. Through books one will
get a new introduction in his quest. In connection with the book in this study, the
researcher examined the BIPA textbook entitled BIKOM: Beginner Office
Communication BIPA A. A book written by the BIPA Strikes Team. BIPA
(Indonesian Language for Foreign Speakers) is a program to make Indonesian as
a foreign language. BIPA learning cannot be separated from the textbook. One of
the teaching and learning activities is about culture. One way to introduce
Indonesian culture as teaching material. Cultural elements are always closely
related to BIPA learning. The aims of this study are (1) to describe the cultural
elements of the BIKOM textbook: BIPA Beginner Office Communication A. The
results of this study explain the cultural elements of the BIKOM textbook: BIPA
Beginner Office Communication A, with a very appropriate category, and
Analysis of the Cultural Elements BIKOM textbook.: BIPA Beginner Office
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Communication A, with an average total percentage of 1150.2% and an average
of 95.85 % So it can be concluded that the BIKOM textbook: BIPA Beginner
Office Communication A is very suitable to be used as a textbook in the BIPA
learning process. To be useful for the community and be used as a reference for
BIPA teachers who are in the BIPA field. This research is a type of qualitative
descriptive research. The data source of this research is the BIKOM textbook:
BIPA Beginner Office Communication A.
Keywords: Textbooks, BIPA, Cultural Elements
PENDAHULUAN
Buku ajar dikenal pula dengan sebutan buku teks, buku materi, buku paket,
atau buku panduan belajar lainnya. Menilik isi dan luasnya buku teks sama saja
dengan buku ajar. Jadi buku ajar yang dimaksudkan identik dengan buku teks,
buku paket, buku materi atau buku panduan belajar. Mudlofir (2009:152-153)
menjelaskan bahwa buku ajar merupakan sumber infomasi yang disusun dengan
struktur dan urutan berdasar bidang tertentu. Pada peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 11 Tahun 2005, menjelaskan bahwa buku teks (buku pelajaran)
adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi
pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti
dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun
berdasarkan standar nasional pendidikan.
Sehubungan dengan buku ajar peneliti ingin meneliti buku ajar BIPA yang
berjudul BIKOM: BIPA Komunikasi Perkantoran Pemula A adalah buku ajar yang
diterbitkan oleh PT Mitra Wacana Media, &’’Rumah Bahasaku’’. Buku tersebut
adaah karya Tim BIPA Dahsyat yang: Ninik M. Kuntarto dkk. Buku yang
bersampul warna biru muda dengan perpaduan tulisan judul disertai batik didalam
nya. Terdapat 205 halaman, dalam kata pengantar mempunyai awal pemanis yang
menjelaskan apa itu ‘’Rumah Bahasaku’’ serta alur yang akan mengantarkan
pembaca ke halaman-halaman selanjutnya.
BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) merupakan sebuah progam
dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. BIPA menjadi sebuah
pintu yang membawa pembelajarnya datang dan terpesona dengan Indonesia.
BIPA juga membawa pegiatnya mengenal berbagai orang dari ras yang berbeda,
budaya yang berbeda, dan menjadi hadiah untuk melanglang ke negeri-negeri lain
yang mungkin tidak terbayangkan. BIPA menyihir segala aspek-aspek ataupun
hal-hal yang semula tidak mungkin menjadi mungkin, yang semula seperti mimpi
hingga akhir nya menjadi nyata. BIPA sudah dikenal dan tumbuh secara pesat.
Banyak institusi baik di dalam maupun di luar negeri, yang sudah membuka
pengajaran BIPA. Bahkan, BIPA telah menjadi sebuah disiplin keilmuan yang
mulai diminati untuk digeluti, dikaji, dijelajahi lebih dalam jauh (Kusmiatun,
2016:1).
Salah satu cara untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui
pembelajaran BIPA dapat dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Pengajar
dapat menjadikan budaya Indonesia sebagai materi ajar. Budaya adalah semua
jenis aktivitas manusia dan hasilnya yang berpola, baik yang terinderai maupun
yang tidak terinderai (Sadtono, 2002:16). Sejalan dengan pendapat tersebut,
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budaya dapat dikelompokkan ke dalam dua pilahan besar, yakni budaya sebagai
produk dan budaya sebagai keseluruhan cara hidup masyarakat. Sebagai produk,
budaya di antaranya berwujud nilai-nilai, kepercayaan, norma-norma, simbolsimbol, dan ideologi, sedangkan sebagai cara hidup, budaya berupa hubungan
antarmanusia dan sikap atau perilaku manusia dalam menjalin hubungan dengan
sesamanya (Thompson, 1990:1).
KAJIAN TEORI
1. Hakikat Buku Ajar
Keberadaan buku ajar mutlak diperlukan dalam pembelajaran. Sependapat
Bagi seorang pelajar atau mahasiswa salah satu buku yang sangat diperlukan
adalah buku teks atau buku pelajaran. Menurut Krisanjaya dan Muliastuti,
(2011:15), “Buku teks adalah suatu sarana belajar yang biasanya digunakan di
sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk menunjang suatu program
pembelajaran”. Dinyatakan Tarigan (2009:20) bahwa buku teks berfungsi sebagai
penunjang kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran tertentu. Oleh karena
itu, untuk menunjang suatu mata pelajaran tersebut. Mata pelajaran matematika
memerlukan buku teks matematika, mata pelajaran bahasa Indonesia memerlukan
buku teks bahasa Indonesia.
Definisi lain, menurut Mintowati (2003) buku ajar merupakan salah satu
sarana keberhasilan proses belajar mengajar. Buku ajar merupakan suatu kesatuan
unit pembelajaran yang berisi informasi, pembahasan serta evaluasi. Buku ajar
yang tersusun secara sistematis akan mempermudah peserta didik dalam materi
sehingga mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka dari itu, buku ajar
harus disusun secara sistematis, menarik, aspek keterbacaan tinggi, mudah
dicerna, dan mematuhi aturan penulisan yang berlaku. Buku ajar ini termasuk
salah satu buku pelajaran.
2. BIPA (Bahasa Indoneisa Bagi Penutur Asing)
Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) merupakan program
pembelajaran dengan subjek pelajar asing yang ingin belajar Bahasa Indonesia.
BIPA merupakan perwujudan pembelajaran bahasa. Bahasa yang dibelajarkan
adalah bahasa Indonesia. Ada upaya membalajarkan bahasa Indonesia secara
terencana, terarah, dan sengaja. Dalam konteks pembelajaran BIPA, bahasa
indoneia dibelajarkan pada orang asing yang sudah memiliki bahasa petama.
Bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa kedua atau bahasa asing, ketiga, keempat,
dan seterusnya (Kusmiatun, 2016:19).
Visi lainnya ialah BIPA akan menjadi dukungan bagi pengajaran bahasa
dan budaya Indonesia secara global. BIPA dapat digolongkan menjadi beberapa
jenis. Berdasarkan periode program belajaranya, BIPA terbagi atas, (1)
pembelajaran BIPA singkat (short period) yang biasanya berkisar atara 2 minggu
samapai 2 bulan; (2)
pembelajaran BIPA regular, yang biasanya terlaksana dalam jangka waktu
yang cukup memeadai yakni sekitar 4 bulan/satu semester/dua semester).
Berdasarkan tujuannya, pembelajaran BIPA dapat dikategorikan dalam: (1) BIPA
umum (general BIPA) yang bertujuan untuk mengajarkan bahasa Indonesia untuk
komunikasi sehari-hari; (2) BIPA akademik (academic BIPA) yang bertujuan
untuk bahasa Indonesia kademik; (3) BIPA tujuan rekreasi yang ditujukan untuk
mereka yang akan berwisata di Indonesia; (4) BIPA tujuan khusus (BIPA for
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specific purposes) yang ditujukan untuk membelajarkan bahasa Indonesia dengan
tujuan tertentu, seperti orientasi pada pekerjaan khusus atau lainnya (Kusmiatun,
2016: 5).
Berdasarkan pemaparan tersebut, maka BIPA merupakan program
pembelajaran bahasa Indonesia yang diperuntukkan pada orang asing (luar
Indonesia). Program BIPA tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan bahasa
Indonesia kepada orang asing, akan tetapi mengajarkan hal-hal yang berkaitan
dengan Indonesia seperti budaya, sejarah, tradisi, letak geografis. Dengan
demikian, segala hal yang berkaitan dengan keindonesiaan dapat diknalkan
kepada orang asin. Dengan begitu nama Indonesia bahasa Indonesia dapat melesat
tinggi dikanca internasional dengan adanya BIPA.
Program pembelajaran BIPA meliputi semua keterampilan berbahasa
Indonesia (Kusmiatun 2016:2). Keterampilan itu antara lain menyimak, berbicara,
membaca, dan menulis. Pembelajaran BIPA tidak sama dengan pembelajaran
bahasa Indonesia yang diberikan pada penutur asli Indonesia. Banyak aspek yang
perlu diperhatikan dalam pembelajaran BIPA, baik aspek internal maupun aspek
eksternal.Pembelajaran BIPA lebih kompleks dan rumit (Muliastuti 2017:17).
Menurutnya kerumitan pembelajaran BIPA disebabkan karena siswa asing yang
belajar BIPA dapat berasal dari berbagai negara. Yang dimaksud siswa asing di
sini adalah pemelajar yang (1) berkebangsaan asing (non-Indonesia) dan (2)
berbahasa ibu bukan bahasa Indonesia (Suyitno 2005:10).
3. Unsur Budaya
Budaya selalu berada dalam kehidupan manusia. Budaya tersebut lahir
dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Budaya bersifat memenuhi
kebutuhan komunitas itu sendiri (self-sufficient). Karena itu budaya adalah sesuatu
yang khas pada setiap komunitas (Sumardjo, 2005). Bertolak dari pandangan ini,
dapat dikatakan bahwa bahasa yang dimiliki dan digunakan oleh di kalangan
masyarakat merupakan produk budaya dari komunitasnya. Bahasa tesebut lahir
dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dalam interaksinya dengan
lingkungannya. Hal ini terjakarena kehadiran bahasa tersebut bersifat memenuhi
kebutuhan komunitas dalam berinteraksi dengan lingkungan tersebut.
Budaya adalah semua jenis aktivitas manusia dan hasilnya yang berpola,
baik yang terinderai maupun yang tidak terinderai (Sadtono, 2002:16). Sejalan
dengan pendapat tersebut, budaya dapat dikelompokkan ke dalam dua pilahan
besar, yakni budaya sebagai produk dan budaya sebagai keseluruhan cara hidup
masyarakat. Sebagai produk, budaya di antaranya berwujud nilai-nilai,
kepercayaan, norma-norma, simbol-simbol, dan ideologi, sedangkan sebagai cara
hidup, budaya berupa hubungan antarmanusia dan sikap atau perilaku manusia
dalam menjalin hubungan dengan sesamanya (Thompson, 1990:1).
Dalam pembelajaran BIPA, pengembangan materi budaya diarahkan pada
pengenalan dan pengayaan wawasan budaya Indonesia kepada pelajar asing
sehingga mereka dapat memanfaatkannya sebagai bekal dalam kehidupanya
sehari-hari dimasyarakat Indonesia. Pokok-pokok materi budaya yang perlu
dikenalkan kepada pelajar BIPA adalah perilaku budaya, pengetahuan budaya,
dan benda-benda budaya. Yang prinsip dalam pemberian materi budaya ini adalah
membekali pelajar BIPA agar mampu berbahasa Indonesia sesuai dengan situasi
dan kondisinya. Di samping itu, juga mengenalkan budaya Indonesia kepada
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pelajar BIPA sehingga dapat menumbuhkan sikap positif dan apreasiatif pelajar
BIPA terhadap budaya Indonesia.
Perilaku budaya yang perlu dikenalkan kepada pelajar asing antara lain
adalah cara hidup dalam keluarga, berteman, bermasyarakat, dan sopan-santun
dalam pergaulan. Pembelajaran dan pengenalan perilaku budaya tersebut dapat
dilakukan melalui penempatan pelajar asing secara individual pada keluarga
Indonesia. Dengan selalu berada dalam kehidupan keluarga Indonesia dan sering
berdiskusi dengan para anggota keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar
tempat tinggalnya, paling tidak pelajar asing akan mengenali cara hidup keluarga
Indonesia. Aktivitas lain yang dapat dilakukan dalam pembelajaran perilaku
budaya ini adalah kegiatan kunjungan keluarga, kunjungan ke rumah teman, atau
bertamu ke rumah-rumah perangkat desa atau tokoh masyarakat. Melalui aktivitas
ini, dapat diperoleh pengalaman yang bermakna dalam menjalin hubungan
persahabatan dan penerapan kesantunan dalam pergaulan.
Selain itu, manfaat lain yang didapat adalah meningkatnya pemahaman
penutur asing terhadap budaya Indonesia. Semakin tinggi pemahaman budaya
Indonesia yang dimiliki oleh penutur asing, maka semakin tinggi pula toleransi
penutur asing terhadap budaya dan bahasa Indonesia. Jadi, pemahaman budaya
yang dibangun dalam pembelajaran BIPA bermuatan budaya akan sangat
membantu penutur asing dalam meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia.
Bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Budaya
masyarakat Jawa sangat jauh berbeda dengan budaya masyarakat Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, maupun Papua dll. Akan timbul kebingungan terhadap
penutur asing tingkat pemula jika dalam pembelajaran BIPA menyajikan
bermacam-macam budaya dari berbagai daerah. Alangkah baiknya jika
pengenalan budaya Indonesia terlebih dahulu difokuskan pada satu daerah, serta
adat istiadatnya dengan beraneka ragam budaya nya atau bisa juga pada kawasan
tertentu saja, kemudian meluas ke daerah-daerah lainnya dan dikembangkan ke
kawasan lain yang ada di Indonesia.
Adapun pengenalan pembelajaran budaya bagi pembelajar BIPA dalam
buku ajar BIPA harus memenuhi hakikat budaya itu sendiri. Wujud dan unsur
budaya yang bersifat universal menurut Koentjodiningrat dalam buku Drs. Joko
Tri Prasetya, dkk (1998; 32-33), Wujud kebudayaan ada 3 macam yakni 1) wujud
kebudayaan sebagai kompleks aktifitas dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, normanoma, peraturan, dan sebagainya. 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu komples
aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3) Wujud
kebudayaan sebagai benda -benda
hasil karya manusia. dan unsur yang dapat kita sebut sebagai isi pokok tiap
kebudayaan di dunia ini, ialah: 1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia
sehari-hari misal nya: pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata dan
sebagainya. 2) Sistem mata pencarian dan sistem ekonomi, Misalnya: pertanian,
peternakan, sistem produksi. 3) Sistem kemasyarakatan, misalnya: kekerabatan,
sistem perkawinan, sistem warisan. 4) kemenarikan materi bahasa sebagai media
komunikasi, baik lisan maupun tertulis. 5) ilmu pengetahuan. 6) kesenian,
misalnya: seni suara, seni rupa, seni gerak. 7) sistem religi.
Bagian ini akan memaparkan analisis dari masukan-masukan yang terkait
dengan unsur budaya, yang akan penliti lakukan dalam menganalisis buku ajar
BIKOM: BIPA Komunikasi Perkantoran Pemula A, dengan menyederhanakan
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komponen unsur budaya ke dalam KD dan Indikator (Pusbuk Depdiknas, 2012)
untuk mempermudahkan peneliti dalam menganlisis dan membuat pembaca
memahami analasis yang peneliti gunakan, menjadi tiga meliputi: 1) kehidupan
sehari-hari (peralatan, dan perlengkapan manusia sehari-hari, mata pencarian
ekonomi, 2) kondisi lingkungan situasi budaya (Bahasa sebagai komunikasi,
sistem kemasyarakatan), 3) penerapan dalam nilai-nilai budaya (sistem religi,
ilmu pengetauhan, kesenian).
METODE
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif dan kuantitatif. Menurut Aminudin (1995), metode deskriptif kualitatif
adalah metode penelitian yang berbentuk pemaparan atau penggambaran katakata, bukan berbentuk angka atau numerik. Menurut Sugiyono (2017) metode
kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam meneliti sebuah
sampel atau populasi tertentu. Data dalam penelitian berupa kata, frasa, kalimat,
pada buku ajar mengenai kajian isi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua
yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu buku ajar
BIKOM: BIPA Komunikasi Perkantoran Pemula A, sedangkan sumber sekunder
yaitu buku, artikel jurnal, proseding, yang berkaitan dengan analisis unsur budaya.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca catat.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deksriptif. Menurut
Ratna (2013) teknik analisis deskriptif yaitu teknik analisis dengan jalan
menjelaskan suatu permasalahan, faktor atau penyebab, bukan menguji hipotesis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Unsur Budaya Buku Ajar BIKOM: BIPA Komunikasi
Perkantoran Pemula A
Analisis keseluruhan unsur budaya dalam buku ajar BIKOM: BIPA
komunikasi Perkantoran Pemula A, terdapat dua belas bab. Dalam buku ajar
tersebut terdapat unsur budaya dengan jumlah persentase unsur budaya
keseluruhan 1.150,2% dengan rata-rata 95,85%. Pada setiap bab nya terdapat
komponen budaya dengan indikator unsur budaya yang mencangkup KD dan
indikator tiga poin meliputi: 1) kehidupan sehari-hari (peralatan, dan
perlengkapan manusia sehari-hari, mata pencarian
ekonomi, 2) kondisi lingkungan situasi budaya (Bahasa sebagai komunikasi,
sistem kemasyarakatan), 3) penerapan dalam nilai-nilai budaya (sistem religi,
ilmu pengetauhan, kesenian), untuk digunakan dalam menganalisis unsur budaya
pada buku ajar BIKOM: BIPA Komunikasi Perkantoran Pemula A.
Analalisis unsur budaya keseluruhan unit, berdasarkan mengenai kehidupan
sehari-hari sangat sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia seperti hal nya
peralatan, perlengkapan manusia sehari-hari, mata pencarian ekonomi terdapat
contoh mata uang yang ada di Indonesia Kondisi lingkungan situasi budaya pada
keseluruhan unit, pada kehidupan sehari-hari sangat sesuai dengan kehidupan
masyarakat Indonesia, selaras dengan pendapat (sadtono, 200:16) budaya adalah
semua jenis aktivitas manusia dan hasilnya bisa dilihat dengan nyata mauapun
dengan perilaku nya. Terdapat budaya pada kehidupan sehari-hari masyarakat
atau manusia umum nya yaitu dengan cara berpakaian, mengucapkan salam
dengan adanya dua belas tema yang berbeda dalam setiapp unit nya. seperti pada
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setiap unit nya terdapat contoh komunikasi dengan masyarakat seperti bertanya
waktu, mengucapkan salam, menggunakan dialog Bahasa masyarakat Indonesia
yang biasa digunakan dalam sehari-hari, mengenal ciri-ciri tubuh/ seseorang,
memahami tempat serta system kemsyarakatan.
Penerapan nilai-nilai budaya sangat sesuai, (Suyitno, 2018:13) mengenalkan
budaya Indonesia kepada pelajar BIPA sehingga dapat menimbulkan sikap positif
dan apresiatif BIPA terhadap budaya Indonesia, salah satu nya yaitu budaya
pengetauhan dengan cara pengenalan diri dengan berjabat tangan sebuah budaya
masyarakat Indonesia. Kemenarikan materi unusr budaya, dengan adanya tabel,
gambar, warna sesuai untuk menarik pelajar BIPA untuk membaca dan belajar.
Terdapat tabel gambar mengenai banyak nya budaya Indonesia seperti: pesta
ulang tahun, mata uang, adat-istiadat upacara yang ada di Indonesia, alat
transportasi, waktu, makana khas Indonesia, lambing bendera, rambu-rambu lalu
lintas, tempat ibadah, ada beberapa contoh soal mengenai profesi yang
menyangkut didalam nya aa kesenian tari, gambar batik seperti gambar dibawah
ini:
SIMPULAN
Analisis keseluruhan unsur budaya dalam buku ajar BIKOM: BIPA
Komunikasi Perkantoran Pemula A, terdapat dua belas bab. Dalam buku ajar
tersebut terdapat unsur budaya dengan jumlah persentase unsur budaya
keseluruhan 1.150,2% dengan rata-rata 95,85%. Pada setiap bab nya terdapat
komponen budaya dengan indikator unsur budaya yang mencangkup KD dan
indikator tiga poin meliputi: 1) kehidupan sehari-hari (peralatan, dan
perlengkapan manusia sehari-hari, mata pencarian ekonomi, 2) kondisi
lingkungan situasi budaya (Bahasa sebagai komunikasi, sistem kemasyarakatan),
3) penerapan dalam nilai-nilai budaya (sistem religi, ilmu pengetauhan, kesenian),
untuk digunakan dalam menganalisis unsur budaya pada buku ajar BIKOM:
BIPA Komunikasi Perkantoran Pemula A. Buku ajar tersebut terdapat unsur
budaya didalam nya dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran BIPA.
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Abstrak
Model pembelajaran yang kreatif dalam pengajaran siswa di sekolah menjadi
faktor utama untuk tercapainya pemahaman bahan materi bagi siswa. Lirik lagu
Fourtwnty dalam album ego dan fungsi otak dapat menjadi media alternatif
sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa di sekolah. Penelitian ini pertama
bertujuan agar siswa dapat memahami matei gaya bahasa dan penggunaannnya
serta siswa juga dapat memperkaya kosa kata dengan adanya materi gaya bahasa
yang dianalisis dalam lirik lagu. Kedua, dengan adanya penggunaan bahan ajar
lirik lagu ini meningkatkan minat belajar siswa dalam materi bahasa sehingga
proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Membahas mengenai gaya bahasa
yang terdapat dalam Lirik lagu Fourtwnty pada album ego dan fungsi otak. Gaya
bahasa menjadi pokok penting dalam lirik lagu. Jika dikaitkan dengan estetika
bahasanya, gaya bahasa menjadi objek utama keberhasilan menghidupkan suatu
lagu. Dengan gaya bahasa yang proporsional akan mewujudkan bahasa-bahasa
yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif
kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode simak, pustaka dan catat. Hasil dari
penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan gaya bahasa dalam lirik lagu
Fourtwnty pada Album ego dan fungsi otak. Gaya bahasa tersebut terdiri dari
majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan.
Inovasi baru dengan gaya pengajaran dan bahan ajar yang memanfaatkan lagu
akan menjadi alternatif pembelajaran bahasa di sekolah secara kreatif dan
menyenangkan.
Kata kunci: Gaya Bahasa, Lirik Lagu, Pembelajaran Bahasa
Abstract
Creative learning models in teaching students in schools are the main factors for
achieving understanding of material for students. Fourtwnty song lyrics in the
album of ego and brain function can be an alternative media as teaching materials
for language learning in schools. This research first aims so that students can
understand style material and its use and students can also enrich vocabulary with
the language style material analyzed in song lyrics. Second, the use of song lyrics
teaching materials increases students' interest in learning language material so that
the learning process becomes more effective. Discusses the style of language
contained in the lyrics of the Fourtwnty song on the ego album and brain function.
Language style is an important subject in song lyrics. If it is associated with the
aesthetics of the language, language style becomes the main object of success in
bringing a song to life. With a proportional language style will create quality
languages. This
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study uses a qualitative descriptive method approach. This study uses the method
of listening, literature and notes. The results of this study explain the use of
language style in the lyrics of the song Fourtwnty on the ego album and brain
function. The language style consists of comparative figure of speech, figure of
speech of opposition, figure of speech insinuation, and figure of speech
affirmation. New innovations with teaching styles and teaching materials that
utilize songs will be an alternative for language learning in schools in a creative
and fun way.
Keywords: Language Style, Song Lyrics, Language Learning
PENDAHULUAN
Gaya bahasa adalah sebuah wujud retorik, yaitu penggunaan kata-kata,
baik dalam bentuk berbicara maupun menulis dengan tujuan meyakinkan dan
memengaruhi pendengar maupun pembaca (Tarigan, 2013: 4). Pembelajaran
bahasa di sekolah tidak lepas dari materi gaya bahasa. Gaya bahasa tersebut
merupakan salah satu pokok penting dalam pembelajaran karena dalam materi
mengenai gaya bahasa mempelajari bagaimana gaya bahasa itu sendiri, bentuk
dari gaya bahasa, macam-macam gaya bahasa, serta menyelidik penggunaannya.
Lagu-lagu karya dari grub band Fourtwnty yang dikemas dalam album ego dan
fungsi otak mengandung bahasa-bahasa kiasan. Penggunaan gaya bahasa tersebut
merupakan keseluruhan pengarang dalam mengungkapkan idenya ke dalam lirik.
Sedangkan isinya terdapat Bahasa yang mengandung kiasan berupa perumpamaan
dan terdapat nilai estetika untuk memberikan efek tertentu maka kandungan
bahasa tersebut merupakan majas.
Pembelajaran gaya bahasa merupakan suatu proses untuk memperkaya
pengetahuan bahasa kepada peserta didik di sekolah. Bagi pengajar juga terus
berupaya untuk mengajar dengan inovasi baru. Baik dari gaya mengajarnya
maupun wujud bahan ajar yang disampaikan. Pembelajaran merupakan kegiatan
pendidikan di sekolah yang berfungsi membantu pertumbuhan dan perkembangan
anak agar tumbuh ke arah positif (Khair, 2018: 82). Bahan ajar merupakan hal
utama yang harus dipersiapkan sebelum disajikan kepada siswa. Bahan ajar yang
berkualitas dan baik tentunya dirancang secara kreatif dan inovatif. Hal itu
berkaitan dengan minat belajar siswa agar terjadi peningkatan. Karena salah
satunya yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa dari bahan ajar yang
diberikan oleh pengajar kepada siswa.
Sejalan mengenai hal tersebut, penelitian ini akan dilakukan dengan cara
menekankan pada unsur-unsur yang berkaitan dengan materi gaya bahasa, yaitu
gaya bahasa yang terkandung dalam lirik lagu Fourtwnty dalam album ego dan
fungsi otak yang menjadi bahan ajar mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah.
Dengan demikian, lagu-lagu dalam album ego dan fungsi otak tersebut
mengandung macam-macam gaya bahasa sehingga hal tersebut penting untuk
diteliti sebagai tolak ukur kelayakan sebagai bahan ajar.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, muncul masalah yang
dapat dikaji dalam penelitian ini. Adapun permasalahannya adalah apa saja gaya
bahasa yang terkandung dalam lagu Fourtwnty dalam album ego dan fungsi otak?
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tujuan penelitian dirumuskan sebagai mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa
dalam lagu Fourtwnty dalam album ego dan fungsi otak.
KAJIAN TEORI
Gaya Bahasa
Tarigan (2013: 4) mengemukakan bahwa gaya bahasa merupakan bentuk
retorik, yaitu penggunaan kata-kata, baik dalam berbicara atau pun dalam menulis
yang bertujuan untuk meyakinkan dan memengaruhi pendengar atau pembaca.
Gaya bahasa merupakan bentuk pengekspresian pengarang dalam merangkai
bahasa yang indah digunakan untuk memberi efek menarik sehingga
menjadikannya hidup. Gaya bahasa dalam lisan maupun tulisan berperan penting
dan menjadi komponen pendukung untuk meyakinkan pendengar maupun
pembaca. Proses gaya bahasa itu bagaimana cara menuangkan ide pikiran melalui
bahasa yang memiliki suatu ciri khas yang menonjol mengungkapkan sebuah
keadaan jiwa dan rasa pengarang.
Istilah lain yang mungkin muncul dalam kaitannya dengan gaya bahasa,
diantaranya: seni bahasa, estetika bahasa, kualitas bahasa, ragam bahasa, gejala
bahasa, dan rasa bahasa (Ratna, 2017: 4). Adapun fungsi gaya bahasa menurut
Pradopo (2009: 93) bahwasannya gaya bahasa itu menghidupkan kalimat dan
memberi gerak pada kalimat. Gaya bahasa itu untuk menimbulkan reaksi tertentu,
untuk menimbulkan tanggapan pikiran kepada pembaca. Tujuan utama gaya
bahasa adalah menghadirkan aspek keindahan, tujuan ini terjadi baik dalam
kaitannya dengan penggunaan bahasa sebagai sistem model pertama, dalam ruang
lingkup linguistik, maupun sebagai sistem model kedua, dalam ruang lingkup
krativitas sastra (Ratna, 2017: 67).
Maretta (2019: 33) mengungkapkan bahwa majas merupakan penggunaan
gaya bahasa yang memiliki makna tersirat atau makna yang tersembunyi dari apa
yang diungkapkan serta bertujuan mendapatkan aspek keindahan. Pemajasan
merupakan teknik pengungkapan bahasa, penggayabahasaan, yang maknanya
tidak menunjuk pada makna harfiah kata-kata yang mendukungnya, melainkan
pada makna yang ditambahkan atau makna yang tersirat (Nurgiyantoro, 2013:
398). Menurut Santoso (2016: 4) majas terdiri atas empat macam majas yang tiaptiap macamnya terdiri dari beberapa jenis majas turunan. Majas terdiri dari:
1. Majas Perbandingan: kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan untuk
meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pendengar atau pembaca.
Majas perbandingan diklasifikasikan menjadi 8 wujud.
a. Majas perumpamaan: perbandingan dua hal yang pada hakikatnya
berbeda, tetapi
b. sengaja dianggap sama.
c. Majas metafora: majas yang mengungkapkan ungkapan secara langsung
berupa perbandingan analogis.
d. Majas personifikasi: majas yang membandingkan benda-benda tak
bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia.
e. Majas alegori: majas perbandingan yang bertautan satu dan yang lainnya
dalam kesatuan yang utuh.
f. Majas simbolik: majas yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan
benda, binatang, atau tumbuhan sebagai simbol atau lambang.
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g.

Majas metonomia: majas yang menggunakan ciri atau label dari sebuah
benda untuk menggantikan benda tersebut.
h. Majas sinekdok: semacam bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian
dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan (Pars pro toto) atau
mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian (totum pro
parte) (Keraf, 2010: 142).
i. Majas simile: Majas ini tidak memiliki kalimat yang berbelit-belit. Majas
ini menggunakan kata hubung di awal kalimat.
2. Majas Pertentangan: kata-kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan
yang dimaksudkan sebenarnya oleh pembicara atau penulis dengan maksud
untuk memperhebat atau meningkatkan kesan dan pengaruhnya kepada
pembaca atau pendengar.
Majas pertentangan diklasifikasikan menjadi 4 wujud.
a. Majas antitetis: majas yang mempergunakan pasangan kata yang
berlawanan artinya
b. Majas paradoks: majas yang mengandung pertentangan antara pernyataan
dan fakta yang ada
c. Majas hiperbola: majas yang berupa pernyataan berlebihan dari
kenyataannya dengan maksud memberikan kesan mendalam atau meminta
perhatian.
d. Majas litotes: majas yang menyatakan sesuatu dengan cara yang
berlawanan dari kenyataannya dengan mengecilkan atau menguranginya
3. Majas Sindiran: kata-kata berkias yang menyatakan sindiran untuk
meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pendengar atau pembaca.
Majas sindirian diklasifikasi menjadi tiga:
a. Majas ironi: majas yang menyatakan hal yang bertentangan dengan
maksud menyindir.
b. Majas sinisme: majas yang menyatakan sindiran secara langsung.
c. Majas sarkasme: majas sindiran yang paling kasar. Majas ini biasanya
diucapkan oleh orang yang sedang marah.
4. Majas Penegasan: majas penegasan dengan mengulang beberapa kali sebuah
kata dalam sebuah kalimat dengan maksud menegaskan.
Putri (2020: 114) mengklasifikasikan majas penegasan menjadi enam macam,
yaitu majas pleonasme, majas repetisi, majas aferesis, majas elipsis, majas
asonansi, dan majas retoris.
a. Majas pleonasme: majas penegasan yang disusun dengan menambahkan
uraian penjelasan dalam pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan
penjelasan keterangan yang sesungguhnya tidak dipergunakan.
b. Majas repetisi: majas penegasan dengan adanya perulangan kata, frase,
dan klausa yang sama dalam kalimat tersebut.
c. Majas aferesis: semacam majas penegasan yang menghilangkan kata atau
bagian kata yang terdapat di dalam kalimatnya.
d. Majas elipsis: majas penegasan yang di dalamnya terjadi penghilangan
kata atau bagian kata
e. Majas asonansi: sebuah majas penegasan yang di dalamnya terdapat bunyi
vokal yang diulang-ulang.
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f.

Majas retoris: sebuah majas penegasan yang di dalamnya mengandung
kalimat tanya, dan jawaban dari pertanyaan tersebut sudah tertera di dalam
pertanyaan itu sendiri.

Lirik Lagu
Menurut Cahyo (2020: 11) lirik lagu diartikan sebagai kumpulan kata-kata
yang dirangkai secara indah yang dinyanyikan dengan iringan musik. Sulistyowati
(2019: 240) mengungkapkan mengenai pengertian lirik lagu, lirik lagu merupakan
ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah dilihat, didengar maupun
dialaminya. Dalam mengekspresikan pengalamannya, penyair atau pencipta lagu
melakukan permainan kata-kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik dan
kekhasan terhadap lirik atau syairnya. Permainan bahasa ini dapat berupa
permainan vokal, gaya bahasa maupun penyimpangan makna kata dan diperkuat
dengan penggunaan melodi dan notasi musik yang disesuaikan dengan lirik
lagunya sehingga pendengar semakin terbawa dengan apa yang dipikirkan
pengarangnya.
Jamalus dalam (Ardika, 2019: 4) mengungkapkan Salah satu ciptaan yang
dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah lagu. Lagu
merupakan kumpulan antara lirik, nada, irama yang dinyanyikan. Di dalam lagu
mengandung unsur hiburan, sehingga lagu diciptakan untuk merubah suasana hati
menjadi lebih positif. Melalui lagu seseorang dapat mengekspresikan jiwa dan
pikirannya. Selain itu, lagu juga dilindungi dalam undang-undang. Karena lagu
memiliki hak cipta seseorang sehingga tidak dapat sembarang dijiplak atau diakui
kepemilikan oleh orang lain.
Lagu merupakan kumpulan antara lirik, nada, irama yang dinyanyikan. Di
dalam lagu mengandung unsur hiburan, sehingga lagu diciptakan untuk merubah
suasana hati menjadi lebih positif. Melalui lagu seseorang dapat mengekspresikan
jiwa dan pikirannya. Selain itu, lagu juga dilindungi dalam undang-undang.
Karena lagu memiliki hak cipta seseorang sehingga tidak dapat sembarang
dijiplak atau diakui kepemilikan oleh orang lain. Lirik lagu sebuah karya seni
yang diciptakan dengan bahasa yang indah dan imajinatif dan dibawakan dengan
nada sehingga menjadi sebuah nyanyian. Penyusunan lirik lagu harus
proporsional, ketepatannya dalam memilih bahasa berpengaruh dengan lagu
tersebut. Penggunaan gaya bahasa yang tepat dapat menjadikan lagu tersebut
menjadi hidup dan nilai estetikanya maksimal. Lirik lagu menjadi sebuah
pengekspresian jiwa seseorang dalam menyalurkan batin terhadap suatu hal yang
dialaminya dan terjadi disekitarnya. Maka dari itu, lirik lagu disuguhkan dalam
bentuk nyanyian.
Pembelajaran Bahasa
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online 2021) pengertian
pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan belajar. Bahasa adalah
system lambing bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota masyarakat
untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Maka, pembelajaran
Bahasa merupakan suatu proses pengajaran mengenai ruang lingkup Bahasa.
Menurut BNSP (2007) dalam (Hidayah, 2015: 193) mengemukakan
bahwa pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran
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penting dalam dunia pendidikan. Secara umum tujuan pembelajaran bahasa
Indonesia adalah sebagai berikut: (1) peserta didik menghargai dan
membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, (2)
peserta didik memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi
serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan,
keperluan dan keadaan (3) peserta didik memiliki kemampuan menggunakan
bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan, kematangan emoasional, dan
kematangan sosial, (4) peserta didik memiliki disiplin dalam berpikir dan
berbahasa (berbicara dan menulis), (5) peserta dan didik mampu menikmati dan
memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas
wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa,
(6) peserta didik menghargai dan membanggakan karya sastra Indonesia sebagai
khazanah budaya dan intektual manusia Indonesia
Berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di atas dapat
disimpulkan bahwa peserta didik memiliki rasa cinta terhadap bahasa sendiri,
adanya pemahaman dari segi wujud, makna, dan fungsinya dalam
pengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dapat berkomunikasi, berpikir dan
menggunakan bahasa indonesia dengan baik sesuai konteks, selain itu peserta
didik juga mampu mempelajari karya sastra dalam meningkatkan pengetahuan
dan kemampuan untuk pengembangan pribadi serta memperluas wawasan.
Tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini peserts didik harus
mempunyai jiwa kepemilikan atas dasar bahasanya sendiri dan bangga dengan
karya sastra Indonesia.
METODE
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
metode deskriptif kualitatif. Data dengan bentuk tulisan diperoleh dari hasil teori
pendukung yang ada di buku dan jurnal terkait pendukung variabel yang akan
diteliti serta berupa lirik lagu grup band Fourtwnty dalam album ego dan fungsi
otak. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode simak,
pustaka, dan catat. Prosedur untuk penyusunan penelitian ini, menggunakan
beberapa langkah. Langkah pertama, Teknik simak dilakukan dengan cara
menyimak lagu pada albumego dan fungsi otak dari grup band Fourtwnty yang
diputar untuk memperoleh data berupa lirik lagunya. Langkah yang kedua
menggunakan teknik pustaka, dengan mengumpulkan dan membaca data mentah
berupa lirik-lirik lagu dalam album ego dan fungsi otak yang diperoleh dari hasil
menyimak serta referensi lain dari buku, jurnal dan internet. Teknik pustaka ini
juga dapat menjadikan gambaran untuk penulis mengenai gaya bahasa dan pesan
terkandung di dalamnya. Langkah selanjutnya yaitu teknik catat dengan menulis
semua lirik lagu lalu menganalisisnya sehingga menemukan gaya bahasa
ditemukan dalam lirik lagu pada album ego dan fungsi otak. Setelah mencatat
perihal gaya bahasa dalam lirik lagu tersebut, tahap berikutnya penulis
memberikan penjelasan dan keterangan pada baris-baris dalam lagu yang
menunjukkan lirik yang mengandung gaya bahasa. Langkah berikutnya, penulis
melakukan tanggapan dengan pandangan teoretis untuk memperkuat penelitian.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui gaya Bahasa yang
digunakan dalam lirik lagu Band Fourtwnty dalam album ego dan fungsi otak,
hasil penelitian ini meliputi.
Lagu Segelas Berdua
Tabel 1. Analisis Majas Lagu segelas berdua
No. Jenis Majas
1.
Majas
personifikasi
2.

Majas asonansi

Jumlah Bukti
1
Kembang lili tak tahu malu
(bunga lili yang dianggap layaknya manusia
yang mempunyai sifat malu)
1
Waktu itu aku bertamu
Menunggu dikursi kayu ibumu
Kembang lili tak tahu malu
Berada di genggam tangan kananku
(terdapat bunyi huruf vokal u-u-u-u yang
diulang sebanyak empat kali)

3.

Majas
perumpamaan

1

4.

Majas metafora

1

5.

Majas
penegasan

1

Berwarna merah isi dan langitnya
(perumpamaan bahwa langit beserta isinya
berwarna merah)
Dibawah aroma hamparan hijau
(terletak pada kata hamparan hijau terjadi
gambaran dua hal yang berbeda berdasarkan
persamaan atau perbandingannya)
Hamparan
hijau
Hamparan
hijau
Hamparan hijau
(terjadinya pengulangan kalimat)

Lagu Zona Nyaman
Tabel 2. Analisis Majas Lagu Zona Nyaman
No
Jenis Majas
1. Majas
metonimia

Jumlah
4
•

Bukti
Rasa bosan membukakan jalan mencari
peran
•
Keluarlah dari zona nyaman
- Sembilu yang dulu biarlah berlalu
-Merangkul orang - orang
Yang mulai sejiwa denganku
(menggantikan peran kata)
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2.

Majas perumpamaan

3

•

Ku terjebak di dalam ambisi
- Seperti orang - orang berdasi yang gila materi
-Berdiri dikakinya sendiri
(terjadi sebuah perumpamaan yang bukan
sesungguhnya)

3.

Majas simbolik

1 -Sembilu yang dulu biarlah membiru
(mewakili kata melalui simbol)

4.

Majas paradoks

5. Majas
epizeuksis

2 -Perlahan kurakit egoku
-Tanamkan pesanku
(berupa pernyataan yang bertentangan dengan
fakta)
repetisi 1 Diam dan mati milik dia
Yang tak bisa berdiri
Berdiri
Diam dan mati milik dia
Yang tak bisa
Berdiri
Berdiri dikakinya sendiri
(terjadinya pengulangan kalimat secara berturutturut)

Lagu Kusut
Tabel 3. Analisis Majas Lagu Kusut
No
Jenis Majas
1. Majas
perumpamaan
2. Majas simbolik

Jumlah
Bukti
1
Terjebak diruang sempit
1

Membiru indraku

3.

Majas metonomia

1

Tanpa rasamu menjamahku

4.

Majas asonansi

1

Membiru indraku
Susah payahku melepasmu
Terlihatku palsu
Tanpa rasamu menjamahku
Tanpa ragamu disampingku

1

Tanpa rasamu menjamahku
Tanpa ragamu disampingku
Tanpa eratmu menggenggamku
arahmu lagi

5 Majas
anafora

repetisi

6 majas penegasan

1

Menuntunku lagi
Menuntunku lagi
Menuntunku lagi
Menuntunku lagi
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Lagu Nyanyian Surau
Tabel 4. Analisis Majas Lagu Nyanyian Surau
No Jenis Majas
Jumlah Bukti
1.
Majas paradoks
1
Kelopak mataku lelah menjabarkan arti
Malaya
(menunjukkan pernyataan yang tidak
sesuai fakta)
2.

3.

Majas
pertentangan

1

Majas
perumpamaan

4

Melanda redup tantrumku
(menunjukkan berkebalikan dengan
kenyataan)
Bait ke bait mulai kurakit menari paras
sakitku
Hingga sulit 'ku berdamai dengan nalar
tak terkontaminasi
- Sudah pernah hilang
Sudah pernah di alam sana
Sudah pernah gila
Sudah pernah di dalam sana
- Berbekal selembar peta
(menyatakan sebuah perumpamaan
bukan sesuai fakta yang ada)

4.

Majas aferesis

2

Hingga sulit 'ku berdamai dengan nalar
tak terkontaminasi
Hingga 'ku lupa diri
(terjadinya penghilangan huruf pada
awal suku kata)

5.

Majas metonimia

2

Merasa haus dipuji
Berakhir di surau tua
(sebagai peran pengganti kata)

6.

Majas penegasan

1

Mati suri rasa canduku
Mati suri rasa canduku
(terjadi pengulangan kalimat)
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7. Majas
anafora

repetisi 1

Sudah pernah hilang
Sudah pernah di alam sana
Sudah pernah gila
Sudah pernah di dalam sana
(terjadi pengulangan pada kata pertama pada kalimat
selanjutnya)

Lagu Realita
Tabel 5. Analisis Majas Lagu Realita
No Jenis Majas
1. Majas
metonimia
2. Majas sinisme

Jumlah Bukti
1
Menggambar tubuhnya-tubuhnya
(menggantikan peran kata)
1
Raut wajah hingga namanya
Memang indah tapi apa artinya
Ternyata berbisa
(menyatakan sebuah sindiran)
1
Raut wajah hingga namanya
Memang indah tapi apa artinya
Ternyata berbisa
(terdapat bunyi huruf vokal a-a-a dengan
pengulangan sebanyak tiga kali)
1
Tinta biru tinggal cerita realita
( mewakili kata melalui sebuah simbol)

3.

Majas asonansi

4.

Majas simbolik

5.

Majas repetisi
tautotes

1

6.

majas
perumpamaan

1

7.

Majas metafora

1

8.

Majas
penegasan

1

Tutup mata tutup telinga
(terjadi pengulangan kata dalam sebuah susuna
kalimat)
Tutup mata tutup telinga
( perumpamaan yang sesungguhnya memiliki
arti yang berbeda)
Ini darah muda
Ini darah muda
(terjadi gambaran dua hal yang berbeda
berdasarkan persamaan atau perbandingannya)
Ini darah muda
Ini darah muda
(terjadi pengulangan kalimat)
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Lagu Trilogi
Tabel 6. Analisis Majas Lagu Trilogi
No Jenis Majas
1. Majas hiberpola

Jumlah Bukti
1
Mendengung gendang telingaku
(mengandung pernyataan yang berlebihan)

2.

Majas
perumpamaan

5

-Memecah bising kala itu
- Teror melumpuhkanmu
- Trilogi otak bersatu
- Trilogi hingga membatu
- Dan langit memerah
(terjadi perumpamaan dengan bukan pada
keasliannya)

3.

Majas asonansi

2

4.

Majas metonimia

2

Mendengung gendang telingaku
Memecah bising kala itu
Terlihat jiwa-jiwa layu
Terlentang didepan mataku
Trilogi otak bersatu
Trilogi hingga membatu
Maafkan ini karenaku
Biang masalah masa lalu
Bertemu paham-paham itu
Simpang siur kini namaku
(terdapat bunyi huruf vokal yang terulang
sampai beberapa kali)
Terlihat jiwa-jiwa layu
Bertemu paham-paham itu
(mewakili peran kata)

5.

Majas
anafora

3

repetisi

Teror mengecamku
Teror melumpuhkanmu
Trilogi otak bersatu
Trilogi hingga membatu
Meradang egoku
Meradang tangisku
Menghadang tawamu
Meradang egoku
Meradang tangisku
Menghalang tawamu
(terdapat bunyi huruf vokal yang terulang
beberapa kali)
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6. Majas personifikasi

2

7. Majas aferesis

1

8. Majas metafora

2

Semesta pun marah
Bumiku berdarah
(menganggap benda tak bernyawa seakan
layaknya seperti manusia)
Sesal dan ku malu
(terdapat penghilangan huruf pada suku
awal kata)
Biang masalah masa lalu
Simpang siur kini namaku
(terjadi gambaran dua hal yang berbeda
berdasarkan
persamaan
atau
perbandingannya)

Lagu Kita Pasti Tua
Tabel 7. Analisis Majas Lagu Pasti Tua
No Jenis Majas

Jumlah Bukti

1.

Majas aferesis

1

2.

Majas
penegasan

2

Rasa ingin tak percaya kini ku menua
(terjadi penghilangan huruf pada awal suku
kata)
Awas nanti tua
Awas nanti tua
Kita pasti tua
Kita pasti tua
Kita pasti tua
(terjadinya pengulangan kalimat)

SIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan hasil dari analisis gaya
bahasa dan pesan moral dalam album ego dan fungsi otak dari band Fourtwnty
terdiri dari tujuh lagu yang mengandung empat jenis majas tersebut, yaitu lagu
segelas berdua terdapat 1 majas personifikasi, 1 majas asonansi, 1 majas
perumpamaan, 1 majas metafora, dan 1 majas penegasan. Lagu zona nyaman
terdapat 4 majas metonomia, 3 majas perumpamaan, 1 majas simbolik, 2 majas
paradoks, 1 majas repetisi epizeuksis. Lagu kusut terdapat 1 majas perumpamaan,
1 majas simbolik, 1 majas metonomia, 1 majas asonansi, 1 majas repetisi anafora,
1 majas penegasan. Lagu nyanyian surau terdapat 1 majas paradoks, 1 majas
pertentangan, 4 majas perumpamaan, 2 majas aferesis, 2 majas metonomia, 1
majas penegasan, 1 majas repetisi anafora. Lagu realita terdapat 1 majas
metonomia, 1 majas sinisme, 1 majas asonansi, 1 majas simbolik, 1 majas repetisi
tautotes, 1 majas perumpamaan, 1 majas metafora, 1 majas penegasan. Lagu
trilogi terdapat 1 majas hiperbola, 5 majas perumpamaan, 2 majas asonansi, 2
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majas metonomia, 3 majas repetisi anafora, 2 majas personifikasi, 1 majas
aferesis, dan 2 majas metafora. Lagu kita pasti tua terdapat 1 majas aferesis dan 2
majas penegasan.
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Abstrak
Selama ini teknik parafrase digunakan untuk membantu mahasiswa dalam
menafsirkan puisi. Pada perkembangannya, teknik parafrase justru dimanfaatkan
dalam pembelajaran menulis puisi di perguruan tinggi. Permasalahan yang
dihadapi oleh dosen dan mahasiswa yaitu ketidaktepatan media yang digunakan
dalam pembelajaran menulis puisi yang dilaksanakan secara virtual dengan teknik
parafrase. Tujuan dilakukan penelitian deskriptif kualitatif ini untuk
mengungkapkan media-media pembelajaran virtual yang tepat dalam
pembelajaran menulis puisi menggunakan teknik parafrase di perguruan tinggi.
Berdasarkan penelitian, digunakan media virtual zoom meeting dan google meet
sebagai media penyampaian materi serta google form sebagai media evaluasi.
Diperoleh 136 judul puisi yang dihimpun dari pembelajaran virtual menggunakan
media zoom meeting, google meet, dan google form. Penelitian ini dikatakan
sebagai penelitian pendahuluan sehingga dapat dimanfaatkan dan dilanjutkan
untuk penelitian berikutnya terkait strategi pembelajaran yang tepat digunakan
untuk pembelajaran penulisan puisi secara virtual menggunakan teknik parafrase
di perguruan tinggi
Kata kunci: Puisi, Pembelajaran Virtual, Media Komunikasi Virtual, Parafrase
Abstract
All this time, the paraphrasing technique is applied as an aid in interpreting
poetry by the students. By the advancement, paraphrasing is employed as a
technique in learning poetry writing in higher education. However, it was
discovered that the media used by the lecturer and students in remote teachinglearning of poetry writing seemed improper. The present descriptive qualitative
study was aimed to reveal proper digital media for teaching remotely in learning
poetry writing in higher education. Relying on the result of the study, virtual
communication platforms such as zoom meeting, and google meet were employed
as the media in delivering the course remotely while the evaluation was
distributed through google form. By conducting remote teaching-learning in
poetry writing via zoom meeting, google meet, and google form, it collected 136
poems. This paper is a preliminary study. Thereby, it can be used and continued
in future studies dealing with proper strategies in teaching-learning poetry
writing virtually by employing the paraphrasing technique in higher education.
Keywords: Poetry, Virtual Learning, Virtual Communication Platforms,
Paraphrasing
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PENDAHULUAN
Penulisan puisi masih dipandang sulit, baik untuk dilakukan secara mandiri
maupun dibelajarkan kepada orang lain. Tidak hanya di sekolah dasar, menengah
pertama, menengah atas, maupun perguruan tinggi, terdapat banyak kendala yang
dihadapi oleh pendidik dan peserta didik pada pembelajaran menulis puisi,
terutama pembelajaran secara virtual. Salah satu kendala yang sering dialami yaitu
media pembelajaran, karena dibutuhkan jaringan internet dengan sinyal kuat.
Pembelajaran virtual, yang akhir-akhir ini banyak dilakukan selama
pandemi, media atau platform yang sering digunakan adalah google form, google
meeting, dan zoom meeting, di samping platform seperti SIP (Sistem Informasi
Perkuliahan) atau SPADA (Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan) yang
dirancangsusun masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, media
tersebut juga dimanfaatkan saat pembelajaran penulisan puisi yang dilakukan
secara virtual. Platform-platform tersebut menjadi jembatan proses pembelajaran
dari tingkat dasar hinggi perguruan tinggi.
Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap puisi-puisi yang ditulis oleh
mahasiswa yang tengah menempuh mata kuliah penulisan kreatif dan dihimpun
menjadi antologi puisi. Puisi-puisi yang dihasilkan dapat dikategorikan masih
harus diperdalam struktur fisik dan batinnya. Struktur fisik yang masih harus
ditinjau yaitu jalinan diksi dalam baris dan bait. Sementara itu, tendensi yang
terdapat di dalam puisi terasa dangkal.
Oleh karena itu, digunakan teknik parafrase untuk merekonstruksi puisipuisi yang dihasilkan untuk dapat dikatakan siap atau layak baca/dipublikasikan.
Teknik parafrase digunakan sebagai alternatif bagi mahasiswa yang masih
menghadapi kesulitan dalam menciptakan puisi (karena masih memandang
menulis puisi adalah sebuah keterampilan dengan keahlian khusus), bagaikan
“jauh panggang dari api”. Selain itu, belum familiar atau mengakrabi parafrase
sebagai suatu teknik penulisan (selama ini parafrase masih dianggap sebagai “alat
bantu” interpretasi puisi).
Berdasarkan hal tersebut, penting dilakukan penelitian terkait media
pembelajaran virtual menggunakan teknik parafrase dalam penulisan puisi,
terutama yang dilakukan di perguruan tinggi, karena selevel mahasiswa masih
menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut dan puisi yang diciptakan masih di
tingkat belum siap/layak baca/publikasi. Penelitian ini tentu berbeda dengan
penelitian sebelumnya (Faisal 2019; Gide 1967; Muyono n.d.; Pelzer et al. 2017;
Sangadah 2020; Susanto n.d.) dibuktikan dengan belum adanya pembahasan
pembelajaran penulisan puisi secara virtual menggunakan teknik parafrase.
KAJIAN TEORI
Seperti yang dipahami bersama tentang parafrase, yaitu istilah linguistik
yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa
yang sama, namuntanpa mengubah maknanya. Parafrase memberikan
kemungkinan kepada sang penulis untuk memberi penekanan yang agak berlainan
dengan penulis asli. Istilah parafrase berasal dari bahasa 1) Inggris paraphrase, 2)
Latin paraphrasis, 3) Yunani paraphraseïn yang berarti “cara ekspresi tambahan”
(Wikipedia 2021).
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Selain itu, parafrase merupakan salah satu cara meminjam gagasan/ide dari
sebuah sumber tanpa menjadi plagiat dengan menggunakan kata-kata sendiri
untuk mengungkapkan ide yang sama (Deepublish 2021). Berbekal hal tersebut,
tim pengabdim erancang teknik parafrase untuk penulisan puisi dengan cara yang
serupa (Ramadhan 2021), yaitu 1) memperkaya kosa kata (dengan bantuan bagan
atau diagram mind mapping), 2) perkaya wawasan umum, dan 3) memahami
konsep dasar segala sesuatu yang disampaikan (baik lisan maupun tulisan).
Teknik parafrase yang dimaksud dan digunakan dalam penelitian ini
meliputi 4 (empat) langkah. Langkah pertama yaitu 1) tuliskan apa saja yang
terlintas dalam pikiran atau perasaan Anda sekarang dan 2) tuliskan ke dalam
bentuk bebas (bisa berbentuk frasa, klausa, atau kalimat), langkah kedua yaitu 1)
pilih kata yang penting/berkesan menurut Anda dan 2) hapus kata yang tidak
penting/berkesan menurut Anda, langkah ketiga yaitu 1) gabungkan kata-kata
yang Anda pilih, 2) tambahkan kata-kata lain yang Anda suka, 3) Anda bisa
menggabungkan kata-kata yang Anda pilih sesuka Anda , dan 4) susun dalam
bentuk baris, dan langkah keempat (bahkan bisa dilanjutkan hingga diperoleh
puisi yang dirasakan benar-benar terbaik) yaitu 1) Anda bisa ganti, hapus,
mengurangi, memindahkan, atau menambah kata-kata dan konjungsi/kata hubung
yang menurut Anda perlu/sesuai atau bermakna dan 2) Anda boleh menyusun
kata-kata tersebut dalam susunan yang menurut Anda bagus dan bermakna.
METODE
Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian
ini (Endraswara 2013; Ratna 2013). Data dikumpulkan melalui google form dari
90 mahasiswa yang merupakan populasi sekaligus dianggap sampel dalam
penelitian ini. Dilakukan analisis isi terhadap puisi hasil tulisan mahasiswa.
Terhimpun 136 judul puisi yang ditulis oleh 90 mahasiswa dengan
mengaplikasikan teknik parafrase. Puisi-puisi tersebut dianalisis berdasarkan
kepaduan, keharmonisan, kesesuaian, keindahan, dan kedalaman struktur fisik dan
batinnya (Lethbridge 2012; Pradopo 2002; Waluyo 2001). Dengan demikian,
puisi-puisi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagai
data penelitian, meskipun dilakukan secara daring (menggunakan platform zoom
meeting, google form, dan google meeting) karena badai pandemi menerjang di
hampir seluruh wilayah di dunia ini saat penelitian dilaksanakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Platform yang digunakan dalam pembelajaran penulisan puisi secara virtual
menggunakan teknik parafrase adalah google meeting dan zoom meeting (untuk
menyampaikan materi, proses perkuliahan, memberikan contoh dan
mempraktikkan teknik parafrase untuk penulisan puisi). Sementara itu,
mengirimkan dan menghimpun puisi hasil tulisan mahasiswa melalui google form.
Tidak hanya itu, dapat dilihat proses penciptaan puisi melalui channel Youtube
seperti pada gambar berikut.
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Gambar 1. Pembelajaran Penulisan Puisi Secara Virtual Menggunak Teknik
Parafrase
Pembelajaran penulisan puisi secara virtual menggunakan teknik parafrase
melalui zoom meeting kemudian diunggah melalui Youtube. Dilakukan paparan
terkait teknik parafrase untuk penulisan puisi, diskusi (tanya-jawab), pemberian
contoh, dan praktik penulisan puisi dengan teknik parafrase. Sementara itu,
berikut daftar puisi sebelum mahasiswa menggunakan teknik parafrase dalam
menulis puisi pada pembelajaran virtual yang dikirimkan melalui google form.

Gambar 2. Puisi Mahasiswa Sebelum Digunakan Teknik Parafrase
Puisi kiriman mahasiswa yang pertama dapat dikatakan masih perlu
diperbaiki, baik dari struktur fisik maupun batin. Mahasiswa diberikan
kesempatan
merevisi

197

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

puisi-puisi yang ditulis dan dikirimkan melalui google form. Selanjutnya,
mahasiswa mengirimkan hasil revisi melalui tautan google form yang disediakan.
Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Puisi Mahasiswa Setelah Digunakan Teknik Parafrase (Kiriman Ke-2)
Setelah dilakukan analisis isi terhadap puisi-puisi kiriman mahasiswa, masih
terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. Mahasiswa diminta untuk merevisi puisi
dengan memperhatikan beberapa langkah yang terdapat pada teknik parafrase.
Mahasiswa diberikan keleluasaan mendayagunakan kemampuan memilih diksi
dan merangkaikannya dalam baris dan bait. Mahasiswa juga diminta untuk
memperhatikan estetika, baik secara bentuk maupun isi, mempertimbangkan
keindahan harmonisasi “jatuhnya” bunyi dan makna yang dapat dikonstruksi
melalui diksi dan harmonisasi tersebut. Selanjutnya, mahasiswa mengirimkan
puisi akhir yang dapat diajukan sebagai “puisi siap dinilai”. Berikut kiriman puisi
mahasiswa melalui tautan google form.

Gambar 4. Puisi Final Kiriman Mahasiswa Setelah Digunakan Teknik
Parafrase (Kiriman Ke-3)
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Berikut satu puisi yang diciptakan menggunakan teknik parafrase dengan 4
langkah yang ditepati oleh mahasiswa. Contoh Puisi.

Gambar 5. Tulisan Puisi Menggunakan Teknik Parafrase Langkah 1

Gambar 6. Tulisan Puisi Menggunakan Teknik Parafrase Langkah 2
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Gambar 7. Tulisan Puisi Menggunakan Teknik Parafrase Langkah 3

Gambar 8. Tulisan Puisi Menggunakan Teknik Parafrase Langkah 4
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Sementara itu, berikut salah satu tautan google drive berdasarkan google
form yang disediakan dosen dan diisi oleh mahasiswa, yang digunakan mahasiswa
dalam mengirimkan puisi.
Penelitian ini dilakukan kaitannya dengan penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya tentang teknik parafrase dalam menulis puisi sebagai
terapi emosi (Fatimah, Siti, Ngatmini, Kurniawan 2019). Parafrase berasal dari
bahasa Inggris “paraphrase”, Bahasa Latin “paraphrasis”, dan Bahasa Yunani
“paraphrasein” yang berarti “cara ekspresi tambahan (Wikipedia 2021). Selain
itu, parafrase merupakan salah satu cara meminjam gagasan atau ide dari
sebuah sumber tanpa menjadi plagiat dengan menggunakan kata-kata sendiri
untuk mengungkapkan ide yang sama (Deepublish 2021). Sejalan dengan kedua
pernyataan tersebut, teknik parafrase untuk penulisan puisi dapat diartikan
sebagai cara 1) memperkaya kosakata (dengan bantuan bagan atau diagram
mind mapping), 2) memperkaya wawasan umum, dan 3) memahami konsep
dasar segala sesuatu yang disampaikan (baik lisan maupun tulisan) (Lubis et al.
2020; Ramadhan 2021) terutama untuk menghasilkan sebuah puisi (Fatimah,
Siti, Ngatmini, Kurniawan 2019; Siti Fatimah, Ngatmini, Murywantobroto
2021).
Tidak hanya itu, teknik parafrase yang digunakan dalam penulisan puisi
pada penelitian ini berfokus pada parafrase terikat (mengubah dengan cara
menambahkan sejumlah kata pada puisi tetapi seluruh kata dalam puisi masih
tetap digunakan) dan parafrase bebas (mengubah dengan kata-kata sendiri, katakata yang terdapat dalam puisi/teks aslinya dapat digunakan lagi atau juga tidak
digunakan lagi) (Rusyanto 2019; Sukma 2007; Yasa 2021) (Rusyanto 2019;
Sukma 2007; Yasa 2021). Selanjutnya, teknik parafrase terikat dan bebas
didayagunakan dan dipadukan menjadi teknik parafrase kolaboratif untuk
diaplikasikan ke dalam pembelajaran penulisan puisi untuk menghasilkan puisi
yang lebih baik kualitasnya, terutama di saat pandemi berdampak pada
pembelajaran sastra di perguruan tinggi sehingga dilaksanakan secara daring.
Penelitian ini dianggap memiliki kebaruan di bidang penulisan puisi yang
berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Faisal, Zuriyati, and Leiliyanti
2020; Gide 1967; Pelzer et al. 2017; sangadah 2020; Susanto n.d.). Kebaruan
tersebut ada pada penggunaan teknik parafrase untuk penulisan puisi yang
biasanya digunakan untuk pembelajaran menginterpretasi atau menafsirkan puisi
bagi mahasiswa yang sulit memahami pesan yang terdapat di dalam sebuah puisi.
Terdapat “logika terbalik” terkait konsep parafrase, awalnya sebagai “alat bantu
mempermudah memahami isi puisi” yang sudah ada, kini digunakan untuk “alat
bantu menciptakan puisi” yang belum ada (wujudnya). Dengan demikian,
penelitian ini penting dilakukan untuk memperlihatkan kemudahan yang dapat
diperoleh melalui penggunaan teknik parafrase saat menciptakan tulisan berupa
puisi pada pembelajaran virtual di perguruan tinggi. Tentu saja, teknik parafrase
ini juga dapat digunakan bagi siswa kelas menengah maupun atas.
SIMPULAN
Parafrase terbukti dapat menjadi alternatif teknik penulisan puisi.
Mahasiswa dapat menciptakan puisi melalui beberapa langkah teknik parafrase
hingga diperoleh tulisan puisi yang lebih tendensius dengan jalinan diksi yang
terikat dan terkait secara estetis. Teknik tersebut dapat disampaikan menggunakan
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platform-platform pembelajaran virtual. Meskipun begitu, dibutuhkan penelitian
lanjutan dan mendalam terkait keefektifan teknik tersebut dalam blended learning
atau hybrid learning.
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Abstrak
Defamiliarisasi merupakan proses pengasingan fakta dalam karya sastra. Di
dalam karya sastra pengarang mendefamiliarisasi fakta dengan mengasingkan
bahasa yang biasa menjadi tidak biasa, yang umum menjadi tidak umum
sehingga menunjukkan kekhasan karya sastra. Defamiliarisasi berdampak pada
teks sastra, seperti terkesan unik, aneh/ganjil, dan keanehan/ keganjilan itu
adalah bentuk baru yang menyimpang dari bentuk bahasa biasa. Novel sebagai
salah satu bentuk karya sastra sangat berpeluang untuk dikaji dengan teknik
defamiliriasisasi, menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan
analisis stilistika dan teknik hermeneutik. Data berwujud penggalan-penggalan
teks yang terdapat dalam teks novel karya Ahmad Tohari yang terkumpul dalam
trilogi, yaitu Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jatera
Bianglala. Berpautnya implikasi teori sastra modern khususnya pandangan
Formalis Rusia tentang defamiliarisasi, dan teori linguistik diharapkan dapat
mengungkap makna, estetika, dan ideologi yang menyublim dalam karya sastra,
sehingga kajian defamiliarisasi kebahasaan penting dalam analisis teks sastra.
Pemanfaatan makna konotatif teks novel trilogi karya Ahmad Tohari banyak
ditemukan kata-kata “defamiliar” yaitu kata-kata yang memiliki keganjilan.
Kata-kata “defamiliar” yang digunakan dalam konteks seperti yang dimaksud
pada penggalan-penggalan teks novel Trilogi karya Ahmad Tohari memiliki
makna konotatif sehingga terdapat adanya deviasi atau penyimpangan, baik
secara semantik maupun secara logika. Diketahui pula dari hasil analisis
terhadap pilihan kata-kata yang “defamiliar” pengarang menggunakannya untuk
tujuan menghidupkan suasana cerita dan mempertegas latar penceritaan.
Kata Kunci: Makna, Teks, Sastra
Abstract
Defamiliarization is a process of alienating facts in literary works. In literary
works, the author defamiliarizes the facts by alienating the ordinary language into
the unusual; the general becomes unusual one so that it shows the uniqueness of
the literary work. Defamiliarization has an impact on literary texts, such as being
unique, strange/odd, and its strangeness/oddity is a new form that deviates from
the usual form of language. Novels as a form of literary work have the
opportunity to be studied with defamiliarization techniques, using qualitative
descriptive methods through stylistic analysis approaches and hermeneutic
techniques. The data is in the form of fragments of text contained in the text of
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the novel by Ahmad Tohari collected in a trilogy, namely Ronggeng Dukuh
Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, and Jatera Bianglala. The interlocking
implications of modern literary theory, especially the Russian Formalist view of
defamiliarization, and linguistic theory are expected to reveal meanings,
aesthetics, and ideologies in literary works, so that the study of linguistic
defamiliarization is important in the analysis of literary texts. Utilizing the
connotative meaning of the text of the trilogy novel by Ahmad Tohari, many
"defamiliar" words are found, namely words that have an oddity. The words
"defamiliar" used in the context as referred to in fragments of the text of the novel
Trilogy by Ahmad Tohari have connotative meanings so that there is a
semantically and logically deviation. In addition, the results of the analysis show
that the author uses a choice of "defamiliar" words to liven up the atmosphere in
the story and emphasize the setting of the story.
Keywords: Meaning, Text, Literature
PENDAHULUAN
Defamiliarisasi merupakan proses pengasingan fakta dalam karya
sastra. Di dalam karya sastra pengarang mendefamiliarisasi fakta dengan
mengasingkan bahasa yang biasa menjadi tidak biasa, yang umum menjadi tidak
umum sehingga menunjukkan kekhasan karya sastra. Defamiliarisasi berdampak
pada teks sastra terkesan unik, aneh/ganjil, dan keanehan/ keganjilan itu adalah
bentuk baru yang menyimpang dari bentuk bahasa biasa. Novel sebagai salah satu
bentuk karya sastra sangat berpeluang untuk dikaji dengan teknik
defamiliriasisasi, hal ini didasarkan pada suatu keyakinan bahwa di dalam novel
Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jatera Bianglala karya
Ahmad Tohari diduga banyak ditemukan pengasingan fakta melalui penggunaan
bahasa yang tidak biasa atau bahasa yang “diasingkan.” Berpautnya implikasi teori
sastra modern khususnya pandangan Formalis Rusia tentang defamiliarisasi, dan
teori linguistik diharapkan dapat mengungkap makna, estetika, dan ideologi yang
menyublim dalam karya sastra, sehingga kajian defamiliarisasi kebahasaan
penting dalam analisis teks sastra.
Teks sastra, dalam hal ini novel, sudah dipastikan bahasa yang digunakan
oleh pengarang bukan bahasa ilmiah, melainkan didominasi bahasa figuratif,
kreatif, komunikatif, sehingga memiliki nilai rasa imajinatif. Di balik kreativitas
pengarang dalam menentukan diksi dan mengolah bahasa tersebut, menimbulkan
adanya kesan “ganjil atau aneh” dalam teks novel. Adanya keganjilan dan
keanehan dalam teks karya sastra dalam Formalisme Rusia dikenal dengan konsep
“defamiliarisasi.” Defamiliarisasi adalah “keganjilan” teks sastra dalam upaya
menampilkan kekhasan karya sastra, tujuannya agar pembaca lebih tertarik pada
bentuk, dan lebih menyadari hal-hal sekitarnya. Keganjlan teks novel kebanyakan
berada dalam semua tataran kebahasaa, sepert kata, frasa, klausa maupun kalimat.
Kata sebagai satuan unsur bahasa merupakan perwujudan perasaan dan
pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Kata adalah penyalur gagasan yang
akan disampaikan kepada orang lain. Dalam kegiatan berkomunikasi, kata dijalinsatukan dalam satu konstruksi yang lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah
sintaksis yang ada dalam suatu bahasa. Kata mengandung dua aspek, yaitu aspek
bentuk dan aspek isi. Aspek bentuk berkenaan dengan perwujudan yang tampak
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sebagai sebuah ekspresi, sedangkan aspek isi berkenaan dengan makna yang dapat
menimbulkan reaksi dalam pikiran seseorang. Maka dapat disampaikan bahwa
amatlah penting seseorang dapat menentukan pilihan kata yang tepat; agar dapat
mencapai target komunikasi yang efektif, suasana yang tepat dapat tercipta, dan
membentuk gaya ekspresi yang tepat dan menyenangkan.
Dalam teks novel trilogi karya Ahmad Tohari banyak ditemukan pilihan kata
yang tidak biasa (aneh, tidak umum), sehingga untuk memahaminya pembaca
membutuhkan waktu, termasuk di dalamnya pemanfaatan makna konotatif
diperlukan pemahaman yang mendalam agar pesan dapat sampai. Dengan
memfokuskan analisis tersebut diharapkan hasilnya dapat menemukan dan
mengungkap fakta baru bahwa novel-novel karya Ahmad Tohari tidak sekedar
memiliki ciri khas menonjolkan keindahan alam, mengangkat budaya lokal yang
selama ini sudah banyak diketahui masyarakat, namun lebih jauh dari itu,
akhirnya masyarakat mengetahui pula fakta baru bahwa corak novel-novel karya
Ahmad Tohari strukturnya didominasi bahasa yang “defamiliar.”
1. Formalisme Rusia dan Defamiliarisai
Formalisme sebagai salah satu mazhab dalam teori sastra modern,
kelahirannya dirintis oleh sejumlah ahli linguistik dan ahli sastra di Rusia, seperti
Boris Eichenbaum, Victor Shklovsky, Roman Jakobson, Boris Tomasjevsky, dan
Juri Tynyanov. Pada umumnya Formalisme Rusia dianggap sebagai pelopor bagi
tumbuh dan berkembangnya teori-teori strukturalisme. Munculnya Formalisme
Rusia tidak dapat dipisahkan dari gerakan Futurisme. Antara tahun 1910-1915 di
Italia dan Rusia muncul gerakan avant garde yang dikenal sebagai gerakan
Futurisme (masa depan). Mereka menolak dan memberontak terhadap tradisi dan
kebudayaan. Mereka memuja zaman modern dengan mesin-mesin yang bergerak
cepat karena berperan dalam membebaskan rakyat tertindas. Gerakan ini sangat
radikal sehingga mendorong ke arah kekerasan dan perang (Hartoko 1986).
Menurut kaum Futuris Rusia seperti Mayakovski dan Pasternak, sastra
hendaknya menyesuaikan diri dengan zaman modern yang bergerak cepat dan
bentuknya tidak mengenal ketenangan, baik dalam tema (teknik dan mesin)
maupun dalam bentuknya (otonomi bahasa dan seni). Kaum futuris inilah yang
mendorong studi sastra dengan meneliti ciri kesastraan dalam teks sastra secara
otonom. Formalisme Rusia juga timbul sebagai reaksi terhadap aliran
positivisme pada abad ke-19 yang terlalu memperhatikan data-data biografis dalam
studi ilmiah dan cenderung menganggap yang ilahi sebagai yang absolut.
Mereka menawarkan materialisme abad mesin sebagai wilayah puisi yang
mendukung revolusi. Para seniman (yakni kaum proletar) menduduki peranan
sebagai penghasil kerajinan tangan (produk puisi dianggap kerja teknis). Bagi
mereka, seniman benar-benar seorang pembangun dan ahli teknik, seorang
pemimpin dan seorang pemuka. Aliran Formalisme Rusia hidup di antara tahun
1915-1930 dengan tokoh-tokohnya seperti Roman Jakobson, Shklovsky,
Eichenbaum, dan Tynjanov. Pada tahun 1930 keadaan politik (komunisme)
mengakhiri kegiatan mereka. Beberapa orang dari kelompok ini termasuk Rene
Wellek dan Roman Jakobson beremigrasi ke Amerika Serikat. Di sana mereka
mempengaruhi perkembangan new criticism selama tahun 1940-1950. Para
ormalis Rusia bukan merupakan sebuah kelompok yang homogen dan kompak
pandangannya, namun fokus utama mereka adalah meneliti teks-teks yang
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dianggap sebagai teks kesusastraan. Adapun unsur yang khas itu adalah bentuk
baru yang menyimpang dari bentuk bahasa biasa. Otomatisme didobrak sehingga
pembaca merasa heran dan asing terhadap bentuk menyimpang itu dan
membuatnya memandang kenyataan dengan cara baru. Bahasa sehari-hari disulap,
dimanipulasi dengan berbagai teknik metrum, irama, sintaksis, struktur gramatikal,
dan sebagainya. Dua hal yang disepakati oleh ahli linguistik dan ahli sastra yang
kemudian dijadikan sebagai dasar oleh kaum formalis adalah:
(1)
Mereka bersatu untuk suatu studi sastra yang ilmiah, sebagai
pengetahuan yang otonom dengan menggunakan metode dan prosedurnya
sendiri. “First, they were united in their wish to establish the study of literature
on a scientific footing, to constitute it as an automomous science using methods
and procedures of its own” (Bennet 1979:20).
(2)
Mereka cenderung membuat karya sastra menjadi aneh, yaitu suatu
bentuk defamiliarisasi. “Second, …the Formalist argued, literary texts tend to
‘make it strange’, …it was this ability to defamiliarize the forms …” (Bennet
1979:20).
Asumsi dasar formalisme itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh
pemikiran Ferdinand de Saussure (1857-1913), seorang linguis kenamaan dari
Perancis yang kumpulan bahan kuliahnya dipublikasikan dalam Cours de
Linguistique Generale (1916). Pengertian dasar linguistik de Saussure bertolak
dari dikotomi yang dalam bahasa Perancis disebut langue dan parole serta
signifiant dan signifie. Langue adalah suatu sistem kode yang diketahui oleh
semua anggota masyarakat, sementara parole adalah penggunaan bahasa secara
individual. Adapun signifiant (bahasa Inggris: signifier “penanda”) adalah aspek
formal atau citra akustik, bunyi bahasa sebagai tanda, sedangkan signifie (bahasa
Inggris: signified “petanda”) adalah aspek kemaknaan atau konseptual. Dua
aspek signifiant dan signifie ini membentuk suatu kesatuan yang tidak
terpisahkan, yang disebut tanda. Akan tetapi, hubungan antara dwitunggal ini
bersifat arbitrer, yaitu tanpa dasar penalaran. Artinya, tidak ada dasar apa pun
untuk menghubungkan sederetan lambang bunyi/fonem sebagai kata.
Kemandirian hubungan dua aspek yang tak terpisahkan itulah yang disebut
hubungan arbitrer, namun dapat berfungsi sebagai tanda berkat adanya konvensi
atau kesepakatan sosial, yaitu kombinasi tertentu antara aspek formal dan
konseptual berdasarkan kesepakatan yang berlaku di antara anggota masyarakat
bahasa. Menurut Saussure, tanda mempunyai beberapa aspek yang khas, yakni
bahwa tanda itu arbitrer, konvensional, dan sistematis. Hubungan arbitrer antara
penanda dan petanda inilah yang sering dimanfaatkan oleh pengarang karya
sastra dengan memanipulasi kesepakatan pemakaian bahasa sebagai sistem tanda.
Pengaruh Saussure terhadap kaum Formalis tersebut tampak pada
kecenderungan mereka untuk mengkaji teks karya sastra secara formal, yaitu
dalam kaitannya dengan struktur bahasa. Bentuk karya sastra itu memperoleh
kekhususan dari unsur-unsur yang membangunnya, yakni sejumlah sarana yang
mempersulit komunikasi (devices of making it strange). Sarana itu meliputi bunyi
(rima, matra, irama, aliterasi, dan asonansi), morfologi, sintaksis, dan semantik.
Keseluruhan sarana itulah yang sesungguhnya menimbulkan sifat kesastraan
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sebuah teks karya sastra. Literariness yang berhubungan dengan penggunaan
bahasa di dalam karya sastra ini merupakan fokus kaum for
malis. Mereka beranggapan bahwa bahasa sastra tidak sama dengan bahasa
praktis yang digunakan sehari-hari. Hal ini seperti diungkapkan Jakobson dalam
Newton (1990) bahwa subjek ilmu sastra bukan kesusastraan, tetapi literariness,
yaitu yang membuat suatu karya sebagai karya sastra. “The subject of literary
science is not literature, but literariness, i.e. that which makes a given work a
literary work” (Newton 1990:21).
Kaum Formalis dituntut untuk memperlakukan kesusastraan sebagai satu
pemakaian bahasa yang khas, yang mencapai perwujudannya lewat deviasi dan
distorsi dari bahasa praktis. Bahasa praktis digunakan untuk komunikasi,
sementara bahasa sastra tidak mempunyai fungsi praktis sehingga membuat kita
melihatnya secara berbeda. “The Formalists’ technical focus led them to treat
literature as a special use of language which achieves its distinctness by deviating
from and distorting ‘practical’ language. Practical language is used for acts of
communication, while literary anguage has no practical function at all and simply
makes us see differently” (Selden 1986:8).
Mendasarkan pada konsep Formalisme Rusia tentang prosa, Shklovsky
dalam artikelnya “seni sebagai alat” menyebut konsepnya itu dengan istilah
“defamiliarisasi” (ostranenie, “membuat aneh”). Sastra mempunyai kemampuan
untuk memperlihatkan kenyataan dengan suatu cara baru, sehingga sifat otomasi
dalam pengamatan dan pencerapan manusia (pembaca) didobrak dengan sarana
bahasa. Sastra adalah pemakaian bahasa yang khas yang mencapai perwujudannya
lewat deviasi dan distorsi dari bahasa praktis. Bahasa praktis digunakan untuk
laku komunikasi, sedangkan bahasa sastra tidak mempunyai fungsi praktis sama
sekali dan dapat membuat pembaca melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda
sama sekali dibandingkan dengan bahasa praktis (Luxemburg; Selden dalam
Nuryatin 2005).
Beberapa pokok gagasan, istilah dan dalil utama formalisme antara lain
defamiliarisasi dan deotomatisasi. Menurut kaum Formalis, sifat kesastraan
muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat
netral. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan
melepaskannya dari otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang ini disebut
defamiliarisasi, yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah
defamiliarisasi dikemukakan oleh Shklovsky untuk menyebut teknik bercerita
dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Dalam proses
penikmatan atau pencerapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan sebagai
sesuatu yang aneh atau defamiliar. Proses defamiliarisasi itu mengubah tanggapan
kita terhadap dunia. Dengan teknik penyingkapan rahasia, pembaca dapat meneliti
dan memahami sarana-sarana (bahasa) yang dipergunakan pengarang. Teknikteknik itu misalnya menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, atau
mengulur-ulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat
ditanggapi secara otomatis. Dengan teknik-teknik tersebut juga memiliki dampak
mempengaruhi sebuah tanggapan semacam menghadirkan sebuah persepsi
(Selden 1996).
Hartoko (1992) mengatakan bahwa menurut pandangan kaum Formalis sifat
kesastraan timbul dengan menyusun dan mengubah “bahan”nya yang bersifat
netral. Penyulapan atau cara pengolahan bahan yang “biasa” menjadi ganjil/aneh
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antara lain dengan memanfaatkan sarana bahasa, seperti paralelisme dan
pertentangan, gaya bahasa dan kiasan. Adapun yang dianggap sebagai penyulapan
dalam prosa naratif misalnya; manipulasi dengan waktu, pergeseran prespektif dan
pemakaian bahasa dalam teks si penutur.
Dalam monografnya tentang Tristram Shandy, Shklovsky menfokuskan
perhatiannya pada cara yang ditempuh pengarang di dalam mendefamiliarisasi
lakuan-lakuan biasa dengan memperlambat, menunda, mengulur, atau
menyisipinya. Teknik penundaan dan perpanjangan lakuan itu memancing
perhatian kita, sehingga pemandangan-pemandangan dan gerakan-gerakan biasa
tidak mungkin lagi ditanggapi secara otomatis dan begitulah ‘defamiliarisasi’ itu.
“In his monograph on Sterne’s Tristram Shandy, Shklovsky draws attention to the
ways in which familiar actions are defamiliarised by being slowed down, drawn
out or interrupted. This technique of delaying and protracting actions makes us
attend to them, so that familiar sights and movements cease to be perceived
automatically and are thus ‘defamiliarised’ (Newton 1986:10).
Bentuk defamiliarisasi terlihat ketika Sterne mengungkapkan ‘Mr. Shandy,
lying despondently on his bed after hearing of his son Tristram’s broken nose, …’
(Selden 1986:10-11). Shandy terbaring sedih di tempat tidurnya setelah
mendengar berita tentang putranya, Tristam mengalami patah hitung. Secara
konvensional, ini seharusnya dapat diungkapkan ‘He lay mournfully upon his bed,’
ia berbaring dengan sangat sedih di tempat tidurnya, namun Sterne
mendefamiliarisasikan sikap Shandy dengan mengungkapkannya seperti berikut;
“The palm of his right hand, as he fell upon the bed, receiving his forehead, and
covering the greatest part of both his eyes, gently sunk down with his head (his
elbow giving way backwards) till his nose touch’d the quilt; - his left arm hung
insensible over the side of the bed, his knuckles reclining upon the handle of the
chamber pot
…” (Newton 1986:11). Ketika ia menjatuhkan dirinya di atas tempat tidur,
telapak tangan kanannya menutupi kedua matanya, perlahan-lahan tertelungkup
dengan siku menghadap ke belakang hingga hidungnya menyentuh selimut: lengan kirinya terjuntai lunglai di sisi tempat tidur, buku-buku jarinya tersandar
lesu pada pegangan pispot. Ini adalah contoh menarik yang memperlihatkan
betapa seringnya defamiliarisasi mempengaruhi tidak hanya persepsi tetapi juga
presentasi suatu persepsi. Pada awalnya para formalis pertama-tama ingin
membebaskan ilmu sastra dari kungkungan ilmu-ilmu lain, seperti psikologi,
sejarah, atau penelitian kebudayaan.
Kaum Formalis menolak anggapan bahwa teks karya sastra adalah
pencerminan individu atau pun gambaran masyarakat. Menurut mereka, teks
karya sastra adalah fakta kebendaan yang terbangun atas kata-kata. Bangunan
kata-kata itu memiliki kaidah, struktur, dan peralatan khusus yang harus dikaji
dengan tujuan untuk memahaminya, bukan untuk menjelmakan dalam bentuk
lain, seperti sebagai pengetahuan psikologis, sosiologis, atau historis. Jadi, teks
karya sastra adalah objek tersendiri yang dikaji secara khusus. Kaum Formalis
lebih memusatkan perhatian pada ‘keganjilan’ teks sastra dalam upaya
menampilkan kekhasan karya sastra. Konsep ‘defamiliarisasi’ yang digunakan
kaum formalis untuk mempertentangkan karya sastra dengan kehidupan atau
kenyataan sehari-hari. Apa yang sudah biasa dan secara otomatis diserap, dalam
karya sastra dipersulit atau ditunda pemahamannya sehingga terasa asing dan
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ganjil atau aneh. Tujuannya adalah agar pembaca lebih tertarik pada bentuk, dan
lebih menyadari hal-hal di sekitarnya.
2. Pemanfaatan Makna Konotatif
Makna konotasi adalah suatu jenis makna kata yang mengandung arti
tambahan, imajinasi atau nilai rasa tertentu. Konotasi merupakan kesan-kesan atau
asosiasi-asosiasi dan biasanya bersifat emosional yang ditimbulkan oleh sebuah
kata. Dengan adanya pilihan kata yang bermakna konotatif maka konstruksi
kalimat menjadi terasa aneh, ganjil, atau asing. Sesuatu yang biasa menjadi tidak
biasa sehingga menimbulkan deotomatisasi dan pembaca butuh waktu untuk
memahaminya, seperti pada penggalan teks berikut.
Sepasang burung bangau melayang meniti angin, berputar-putar tinggi di
langit. Tanpa sekalipun mengepak sayap, mereka berjam –jam lamanya.
Suaranya melengking seperti keluhan panjang. Air. Kedua unggas itu telah
melayang beratus-ratus kilometer mencari genangan air. Telah lama mereka
merindukan amparan lumpur tempat mereka mencari mangsa: katak, ikan,
udang, atau serangga air lainnya (Tohari 2004: 9).
Kata merindukan pada penggalan teks di tas memiliki nilai rasa yang
mendalam, tidak sekadar bermakana ‘menginginkan,’ melainkan memiliki makna
lebih tajam dan menukik ‘sangat menginginkan dan berharap penuh.’ Hal yang
tidak biasa dan aneh adalah kata merindukan dipakai untuk menggambarkan
suasana hati burung, lazimnya merindukan dialami oleh manusia. Pengarang
sengaja memilih kata merindukan untuk disandingkan dengan ‘burung-burung
bangau,’ hal tersebut dilakukan sebagai upaya menghidupkan suasana cerita.
Kata merindukan jika dihubungkan dengan musim kemarau memiliki
asumsi yang mendalam. Di musim kemarau yang kering semua makhluk hidup
tidak saja sekedar menginginkan air, tetapi lebih jauh dari itu, menginginkan dan
penuh harap akan adanya sumber air. Lebih jauh lagi, jika pilihan kata
‘merindukan air’ dihubungkan dengan latar waktu dan latar suasana dalam
penceritaan, kata tersebut dapat mendukung sebuah asumsi harapan besar adanya
situasi kesejukan, kenyamanan di dalam berkehidupan dan bermasyarakat.
Di bagian langit lain, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan
nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi –
jadinya. Di belakangnya, seekor alap-alap mengejar
dengan kecepatan berlebih. Udara yang ditempuh kedua binatang ini
membuat suara desau. Jerit pipit kecil itu terdengar ketika paruh alap-alap
menggigit kepalanya. Bulu-bulu halus beterbangan. Kicau beranjangan
mendaulat kelengangan langit di atas Dukuh Paruk (Tohari 2004: 9).
Pada penggalan teks di atas, terasa sangat berlebihan dan aneh jika pilihan
kata mendaulat yang memilki makna ‘merebut hak kekuasaan, menguasai,
menyerobot’ dilakukan oleh seokor burung, padahal yang biasa mendaulat adalah
manusia. Kata berdaulat dipilih pengarang sangat berhubungan dengan suasana
politik tahun 1966 sampai dengan tahun 1988. Asumsi itu dihubungkan dengan
latar penceritaan novel trilogi karya Ahmad Tohari yang terjadi pada masa rezim
orde baru. Berdasarkan atas latar waktu itulah tersirat makna kata berdaulat
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memiliki tendesi sosial politik saat itu. Kata berdaulat dipilih pengarang sebagai
ungkapan kritik suasana politik saat itu yang sangat dikenal dengan istilah “daulat
tuan.” Pada masa orde baru dapat dilihat adanya pembiasaan “sendika dhawuh,
asal bapak senang” sehingga menjadi sebuah kultur birokrasi kehidupan di zaman
itu.
Nyai Kartareja merasa dirinya berada di atas angin. Langkahnya telah
berhasil melumpuhkan murka Marsusi, kaligus menempatkan laki-laki itu
dalam sebuah taruhan harga diri. Perhitungan istri dukun ronggeng itu
terbukti cermat. Marsusi memang bukan laki-laki kemarin sore yang tidak
tahu akan adanya maksud tertentu dalam kata-kata Nyai Kartareja.
Masalahnya, Marsusi kini merasa secara tidak langsung diperbandingkan
hanya dengan seorang lurah. Martabatnya sebagai priyayi kepala perkebunan
terusik. “Seorang priyayi seperti sampean, kalau mau, tentu bisa memenuhi
keinginan Srintil,” itulah kata-kata Nyai Kartareja yang melecut hati
Marsusi (Tohari 2004: 122).
Kata terlecut, melecut terasa asing dibandingkan dengan kata ‘tercambuk,
mencambuk.’ Lecut memiliki makna ‘tiruan bunyi cambuk yang
dikibaskan/pukulan cambuk.’ Ketika kata lecut mendapat awalan ‘ter-‘ (terlecut)
seperti pada penggalan teks (3), kata tersebut memiliki makna ‘tanpa sengaja
terkena cambuk,’ sementara kata lecut apabila mendapat awalam ‘me-‘ (melecut)
seperti pada penggalan teks (3) bermakna ‘menggiatkan/memberi semanagat.’
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara gramatikal kedua kata tersebut
memiliki makna yang berbeda, namun kedua kata tersebut masih memiliki
konotasi yang sama, yaitu ‘terasa sakit.’
Kata terlecut dan melecut jika dihubungkan dengan latar waktu dan latar
budaya yang ada di dalam novel, Ahmad Tohari sengaja memilihnya untuk
menggambarkan perilaku masyarakat pada umumnya. Di dalam masyakarat tidak
sedikit orang yang begitu mudah menyakiti orang lain demi memenuhi ambisi
pribadi dan banyak pula orang yang tersakiti karena perbuatan orang lain. Upaya
saling menyakiti, tersakiti dan disakiti memberi warna tersendiri dalam novel
Ahamad Tohari ini. Rasus berjalan keluar dengan perasaan galau. Sampai di
pinggir jalan Rasus belum tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi kemudian
dia teringat tinju komandan yang telah memecahkan bibirnya serta tendangan
sepatu yang membutanya pingsan. Itu semua harga yang harus dibayar agar
Rasus memperoleh izin melihat Dukuh Paruk. Apabila itu pula yang harus dibayar
agar dia dapat berjumpa Sintil, maka dengan senang hati dia akan melalukannya.
Dan sepuluh menit kemudian Rasus sudah berada dalam kendaraan umum
yang melalu kea rah Eling-eling.
Rasus sudah duduk di dalam bus pikirannya masih terpilah. Sadarlah dia
kesanggupannya hendak mencari Srintil, bahkan kesanggupannya hendak
mengusahakan ronggeng itu bebas, semata terdorong keinginan hendak
menyenangkan Sakarya dan kesetiaannya pada Dukuh Paruk. Padahal sejak
semula Rasus mengerti pekerjaan semacam itu ibarat mendongkel sejarah
dengan sebatang lidi. Selain amat berat, resiko bagi dirinya terlalu besar.
Tertuding sebagai oknum yang bersangku-paut dengan penyebab geger 1965
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hanya bisa disamakan dengan kenistaan sepanjang hayat. Kekalahan di
bidang politik adalah kesalahan hidup secara habis-habisan dan akibatnya
bahkan tertanggung juga oleh sanak famili. Itulah kecongkaan sejarah yang
sedang dihadapi oleh Rasus (Tohari 2004: 265).
Pada penggalan teks di atas, pengarang menyampaikan gambaran tentang
suasana hati Rasus yang hendak membebaskan Srintil. Kata “mendongkel” dalam
kalimat “Padahal sejak semula Rasus mengerti pekerjaan semacam itu ibarat
mendongkel sejarah dengan sebatang lidi” merupakan perumpamaan tentang
pengungkapan sejarah masa lalu tidak mungkin dilakukan dengan mudah tanpa
memiliki adanya kekuatan diri (mendongkel sejarah dengan sapu lidi). Yang
menjadi ganjil adalah pilihan kata mendongkel di situ. Kata mendongkel biasanya
bermakna untuk ‘membuka paksa’ pintu, almari, dan sejenisnya, namun dalam
kalimat tersebut mendongkel dipakai untuk ‘membuka paksa’ sejarah. Konstruksi
yang lazim diikuti kata tersebut misalnya “Pencuri mencoba mendongkel brangkas
itu tetapi tidak berhasil.
Kata mendongkel dipilih pengarang karena memiliki hubungan dengan
suasana politik tahun 1965-an. Kata tersebut sebagai kritik sosial, ekonomi dan
politik terhadap pemerintah di negeri ini, maraknya pemaksaan, intimidasi
terahadap yang lemah tidak dapat dibendung lagi. Dampak geger politik pada
tahun 1965 kondisi pemerintahan menjadi tidak stabil menyebabkan banyak orang
melakukan korupsi, manipulasi, pungli, termasuk pajak tinggi, harga-harga
melangit turut ambil peran menjadi penyebab munculnya pemaksaan terhadap
yang lemah, juga munculnya kejahatan di segala lini kehidupan di negeri ini.
Perjuangan mempertahankan hidup menjadi keras karena kemiskinan semakin
menjerat rakyat.
Udara panas berbulan-bulan mengeringkan berjenis biji-bijian. Buah randu
telah menghitam kulitnya, pecah menjadi tiga juring. Bersama tiupan angin
terburai gumpalan-gumpalan kapuk. Setiap gumpalan kapuk mengandung
biji masak yang siap tumbuh pada tempat ia hinggap di bumi. Demikian
kearifan alam mengatur agar pohon randu baru tidak tumbuh berdekatan
dengan biangnya. Pohon dadap memilih cara yang hampir sama bagi
penyebaran jenisnya. Biji dadap yang telah tua menggunakan kulit
polongnya untuk terbang sebagai baling-baling. Bila angin berhembus,
tampak seperti ratusan kupu terbang menuruti arah angina meninggalkan
pohon dadap. (Tohari 2004:10).
Kata kearifan pada penggalan teks di atas merujuk pada sinonim yang lazim
dipakai oleh seseorang ketika akan mengungkapkan makna sebuah
‘kebijaksanaan.’ Kata kearifan tidak lazim menjadi salah satu unsur dalam
kalimat di atas. Selain tidak umum, juga aneh karena yang memiliki sifat
‘arif/bijaksana’ dalam kalimat tersebut adalah alam dan bukan manusia.
Masyarakat umum terbiasa menerima, bahwa yang memiliki sifat baik, arif
maupun bijaksana adalah manusia. Kata kearifan dipilih pengarang sangat
berhubungan dengan situasi sosial, ekonomi, dan politik pada masa peralihan orde
lama ke masa orde baru saat itu. Menjalani masa-masa sulit yang digambarkan
dalam kemarau panjang seperti pada penggalan teks sebelumnya tersirat makna,
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bahwa sebuah sikap arif dan bijaksana sangat diperlukan dalam menghadapi
situasi yang serba tidak menentu. Manusia harus bijaksana menerima takdir
sebagaimana telah menjadi garis suratan masing-masing.
Tiga hari sebelum Sabtu malam. Sebuah lampu minyak yang terang telah
dinyalakan di rumah Kartareja. Pintu sebuah kamar sengaja dibukanya
terbuka. Dengan demikian sebuah tempat tidur berkelambu yang masih baru
bisa dilihat orang dari luar…. Sore itu banyak perempuan dan anak-anak
Dukuh Paruk datang ke rumah Kartareja hanya dengan tujuan melihat
tempat tidur itu…. Bagiku, tempat tidur yang akan menjadi tempat
pelaksanaan malam bukak-klambu bagi Srintil, tidak lebih dari sebuah tempat
pembantaian. Atau lebih menjijikkan lagi. Di sana tiga hari lagi akan
berlangsung penghacuran dan penjagalan. Aku sama sekali tidak berbicara
atas kepentingan berahi atau sebangsanya. Di sana di dalam kurung
kelambu yang tampak dari tempatku berdiri, akan terjadi pemusnahan
mustika yang selama ini amat kuhargai. Sesudah berlangsung malam bukakklambu, Srintil tidak suci lagi (Tohari 2004:53).
Pilihan kata pembantaian pada penggalan teks di atas memiliki makna
konotatif negatif, karena kata tersebut tersirat makna melakukan kegiatan sadis
dan menyakitkan. Pada penggalan teks tersebut pilihan kata pembantaian terasa
ganjil dan tidak umum, karena makna yang bisa ditangkap dari kata itu bukan
sebuah pembunuhan ragawi yang mengakibatkan matinya Stintil, melainkan
matinya sebuah perasaan. Demikian pula kata penjagalan, terasa janggal dalam
konteks itu karena penjagalan lazimnya dilakukan di tempat pemotongan hewan
bukan di tempat tidur. Kata pembantaian dan penjagalan digunakan pengarang
untuk menghidupkan suasana cerita, dan mempertegas latar budaya masyarakat
Dukuh Paruk yang terpencil saat itu. Gambaran yang nyata tampak pada kondisi
masyarakat yang jauh dari norma agama dan norma susila. Etika, moral, dan
kesopanan sama sekali belum terentuh di dalam pola kehidupan masyarakat di
sana. Dari penggalan teks tersebut dapat ditafsirkan bahwa di dalam kehidupan
masyarakat Dukuh Paruk, belum ada penghormatan dan penghargaan atas harkat
dan martabat perempuan. Perempuan dijadikan komoditas dan dijadikan ajang
petualangan bagi kaum lelaki hidung belang yang beruang. Jika dihubungkan
dengan latar waktu dan suasana politik pada tahun 1965-an kata pembantaian dan
penjagalan menyiratkan bahwa telah banyak terjadi kekerasan dalam
berkehidupan dan bermasyarakat di negeri. Siapa yang kuat dialah yang berkuasa
dan menjadi pemenangnya, sebaliknya siapa yang lemah dialah yang akan
menjadi korban pelampiasan nafsu dan keserakahan orang yang zalim.
3. Penutup
Hasil analisis terhadap pemanfaatan makna konotatif seperti uraian di atas
dapat disimpulkan bahwa teks novel trilogi karya Ahmad Tohari banyak ditemukan
kata-kata “defamiliar.” Kata-kata “defamiliar” yang digunakan dalam konteks
seperti yang dimaksud pada penggalan-penggalan teks di atas, memiliki makna
konotatif sehingga terdapat adanya deviasi atau penyimpangan, baik secara
semantik maupun secara logika. Diketahui pula dari hasil analisis terhadap pilihan
kata- kata yang “defamiliar” pengarang menggunakannya untuk tujuan
menghidupkan suasana cerita dan mempertegas latar penceritaan.
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NILAI MORAL DALAM NOVEL SURAT KECIL UNTUK TUHAN
KARYA AGNES DAVONAR SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA
DAN SASTRA DI SMA
Anisa Fitriani,1 Irfai Fathurohman,2 dan Luthfa Nugraheni.3 Pendidikan
1,2,3
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muria Kudus
Abstrak
Moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakukan. Nilai
moral adalah tolak ukur untuk menentukan tingkah laku dan perbuatan sesuai
dengan aturan-aturan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1)
mendeskripsikan nilai moral dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes
Davonar 2) mendeskripsikan relevansi novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya
Agnes Davonar sebagai bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia di SMA.
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini
peneliti menghasilkan bahwa di dalam Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes
Davonar terdapat nilai moral, yaitu hubunan manusia dengan Tuhan, hubungan
manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Novel
Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar sebagai relevansi bahan ajar
bahasa dan sastra Indonesia di SMA.
Kata kunci: Nilai Moral, Novel, dan Bahan Ajar
Abstract
Moral is a teaching about the good and bad deeds and behavior. Moral values
are benchmarks for determining behavior and actions in accordance with the
rules of society. The purpose of this study was to 1) describe the of moral values
in the novel Small Letter To God works of Agnes Davonar 2) Describe the
relevance of the novel Small Letter To God's work as teaching materials Agnes
Davonar Indonesian language and literature at the high school. This research
uses descriptive qualitative research. From this research, the researcher found
that in Agnes Davonar's Little Letter to God, there are moral values, namely the
relationship between humans and God, human relationships with other humans,
and human relationships with oneself. The novel Letter to God by Agnes
Davonar as the relevance of teaching materials for Indonesian language and
literature in high school.
Keywords: Moral Value, Novels, Teaching Materials
PENDAHULUAN
Karya sastra merupakan ciptaan yang disampaikan secara komunikatif
tentang tujuan estetika. Karya sastra merupakan media untuk mengungkapkan
pikiran-pikiran pengarang sedangkan sastra merupakan eskpresi seseorang untuk
menuangkan gagasannya melalui tulisan tercipta untuk dinikmati, dimanfaatkan
oleh masyarakat untuk memahami hidup (Teeuw,1983:18). Karya sastra yang
215

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

bermutu tinggi adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat nilai moral yang
tinggi yang dapat mengangkat harkat dan martabat umat manusia (Semi,
1993:71).
Wellek & Warren (dalam Setyawati, 2013:2) karya sastra dibuat
memiliki manfaat dan mengandung unsur keindahan. Unsur keindahan dalam
karya sastra itu sendiri memliki wujud yang berbeda-beda dan tidak dapat
disamakan antara karya sastra satu dengan yang lainnya. Setiap pembaca yang
membaca suatu karya sastra tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur nilai
moralnya. Pada dasarnya setiap karya sastra diciptakan memiliki pesan dan nilai
moral yang ingin disampaikan kepada pembaca, pesan, dan nilai moral
berbentuk tersirat maupun tersurat.
Novel merupakan sebuah cerita yang berbentuk prosa yang mempunyai
alur, latar, tema, setting, dan suasana yang berbeda-beda pada setiap jalan
ceritanya (Sumardjo dan Saini, 2017:53). Dalam hal ini kehadiran novel sebagai
karya sastra yang memiliki peran bagi pembaca untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat mengenai karya sastra sendiri. cerita di dalam novel dikembangkan
secara bagus oleh pengarang dengan imajinatif oleh sebab itu pembaca paham
apa yang ingin disampaikan pengarang melalui novel.
Menurut Nurgiyantoro (2013:430) moral adalah sebuah karya sastra yang
berhubungan dengan ajaran moral yang bersifat praktis, dan ditafsirkan oleh
pembaca. Nilai moral merupakan sebuah petunjuk yang diberikan oleh
pengarang yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan melalui cerita
dan tingkah laku di dalamnya. Moral juga dikatakan sebagai baik dan buruknya
tingkah laku manusia yang dapat dijadikan sebagai contoh kehidupan.
Novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar ini mengandung
ajaran- ajaran dan pesan yang dihadapi tokoh yang dapat dijadikan pembelajaran.
Nilai moral tersebut menceritakan tentang makna kehidupan yang
menggambarkan peristiwa kehipuan manusia dan renungan makna dan hakikat
kehidupan. Novel Surat Kecil Untuk Tuhan mengungkap ajaran-ajaran moral
yang dapat mendidik sehingga dapat dijadikan bahan ajar di SMA. Penelitian ini
diharapkan supaya pembelajaran lebih apresiatif dan kreatif untuk menarik
perhatian siswa.
KAJIAN TEORI
Pengertian Novel
Novel dalam bahasa Inggris (novel) merupakan dua bentuk karya sastra
yang sekaligus disebut fiksi. Sebutan novel dalam bahasa Inggris yang kemudian
masuk ke Indonesia berasal dari bahasa Italia novella. Secara harfiah novella
berarti „sebuah barang baru yang kecil‟ istilah novella dan novelle mengandung
pengertian yang sama dengan istilah Indonesia „novelet‟, yang berarti sebuah
karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, namun juga
tidak terlalu pendek.
Menurut Nurgiyantoro (2013:14) novel adalah salah satu karya sastra
sebagai sarana atau media yang menggambarkan apa yang di dalam pikiran
pengarang. Ketika seseorang pengarang akan memuncukan nilai-nilai moralitas
dalam karyanya, data dan informasi bisa berasal dari orang lain maupun dari
pengalamannya sendiri. novel adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang
luas. Ukuran yang luas dapat diartikan cerita dengan plot yang kompleks,
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karakter yang banyak, tema yang kompleks, setting cerita yang beragam pula
(Sumardjo dan Saini, 1997:29).
Novel merupakan salah satu banyak karya sastra diharapkan
memunculkan nilai- nilai positif bagi penimatnya sehingga peka terhadap
masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan mendorong untuk
berkepribadian yang baik. Novel juga merupakan ungkapan fenomena sosial
dalam aspek-aspek kehidupan yang dapat digunakan sebagai pembentukan moral
Waluyo (2011:2).
Nilai Moral
Moral merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan sesuai
dengan ide-ide atau pendapat-pendapat umum yang dapat diterima meiputi
kesatuan sosial lingkungan-lingkungan tertentu Aminudin (2009:153). Moral
secara umum mengenai ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai
perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti, susila dan sebagainya. Istilah
bermoral, misalnya tokoh bermoral tinggi berarti mempunyai pertimbangan baik
dan buruk terjaga dengan penuh kesadaran Nurgiyantoro (2013:429). Sedangkan
menurut Poerdarminta (dalam Darmadi,2012) menyatakan bahwa moral
merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan. Moral di
artikan sebagai norma dan konsep kehidupan yang dijunjung tinggi oleh
masyarakat. Nilai-nilai pendidikan moral dapat mengubah perbuatan, perilaku,
dan sikap serta kewajiban moral yang baik seperti budi pekerti, etika, dan akhlak.
Nilai moral adalah tolak ukur untuk menentukan tingkah laku dan perbuatan
sesuai dengan aturan-aturan masyarakat. Sikap baik buruk manusia dapat
dilakukan dengan melihat nilai moral manusia itu sendiri. moral sangat penting
dalam kehidupan manusia untuk bergaul dengan lingkungan sekitar (Suseno,
1997:19).
Jenis Moral dalam karya sastra terdapat pada keyakinan, dan keinginan
bersangkutan, Jenis moral dapat mencangkup masalah yang bersifat tak terbatas.
Menurut Nurgiyantoro (2013: 441-447) wujud dari penyampaian moral berkaitan
dengan hal-hal berikut ini.
a. Hubungan Manusia dengan Tuhannya
Nurgiyantoro (2013:447) menjelaskan bahwa agama lebih pada kebaktian
kepada Tuhan dari aspek yang buruk di hati, totalitas ke dalam pribadi manusia.
Hubungan manusia dengan Tuhan dilakukan dengan cara berdoa atau berupa
wujud lain dengan Yang Maha Kuasa untuk meminta petunjuk, pertolongan, dan
wujud syukur.
b. Hubungan Manusia dengan Manusia Lain
Nurgiyantoro (2013:444) menjelaskan bahwa pesan yang ada kaitannya dengan
hubungan manusia dengan manusia lain seperti persahabatan, kesetiaan,
kekeluargaan hubungan orang tua terhadap anak, cinta kasih suami dengan istri,
dan lain-lain yang dapat melibatkan interaksi antar manusia. Permasalahanpermasalahan moral pada umumnya bermuara pada ketidak sepakatan terhadap
prinsip moral sendiri (Haricahyono, 1995:285).
c. Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri
Manusia dengan dirinya sendiri bermacam-macam jenis dan tingkat
instensitasnya dapat berhubungan dengan harga diri, takut, balas dendam, rasa
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kesepian dan lain-lain yang bersifat melibat ke dalam diri sendiri Nurgiyantoro
(2013:443).
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Dapat dikatakan deskriptif, penelitian ini menjelaskan data sesuai dengan fakta
atau kenyataan secara objektif, sedangkan kualitatif menjelaskan tentang konsepkonsep yang ada kaitannya dengan data alamiah, data yang berhubungan dengan
konteks keberadaanya secara keseluruhan memanfaatkan cara penafsiran dengan
bentuk deskripsi Ratna (2015:47).
Data merupakan informasi penting yang dikumpulkan dalam penelitian
kualitatif. Data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan data
tambahan Loflond (dalam Moloeng, 2019:157). Data lebih banyak terdapat
uraian kata-kata, dalam penelitian ini diperoleh secara tulis (Sugiyono, 2017).
Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti bahasa yang bersumber
langsung pada tuturan oleh para penutur bahasa yang diteliti sebagai fenomenal
lingual, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti bahasa
yang tidak bersumber langsung pada tuturan para penutur melainkan pada
laporan kinerja peneliti sehingga tertata rapi dan sesuai dengan peruntukan
sendiri.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang
berbentuk kata-kata, ungkapan, kalimat, kutipan, dan paragraf yang terdapt
dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar, sedangkan sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data obyektif berupa novel
Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar yang diterbitkan oleh Inandra
Published pertama kali pada tahun 2008, cetakan ke tiga belas, tebal buku 232
halaman.
Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data,
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik baca dan
catat. Teknik baca adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan
membaca keseluruhan objek penelitian sedangkan teknik catat adalah teknik
pencatatan secara sistematis pada objek penelitian Sudaryanto (2015:133).
Teknik membaca dilakukan dengan membaca novel Surat Kecil Untuk Tuhan
karya Agnes Davonar dengan cara pembacaan novel dengan tujuan untuk
mengetahui dan memperoleh data berupa nilai moral pada tokoh utama yang
terdapat dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar. setelah
pembacaan dilakukan pencatatan data berupa nilai moral yang diperoleh dari
kutipan-kutipan yang terdapat dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya
Agnes Davonar.
Teknik analisis data menurut Faruk (2017:25) bahwa analisis data dalah
seperangkat cara atau teknik penelitian yang perpanjangan dari penelitian
manusia karena manusia fungsinya bukan untuk mengumpulkan data, melainkan
untuk mencari hubungan antar data yang bersangkutan. Faruk juga
mengungkapkan bahwa dalam proses penelitian ilmiah meliputi langkahlangkah yang signifikan. Langkah-langkah tersebut meliputi a) identifikasi
masalah, b) perumusan masalah c) penyusunan kerangka konseptual atau
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teoretik, d) perumusan hipotesis, e) metod penelitian meliputi pengumpulan dan
analisis data, dan f) penarikan kesimpulan hasil penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai Moral dalam Novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar
Moral merupakan suatu perbuatan atau tindakan baik buruknya yang diterima
masyarakat umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, atau
ucapan sesorang dalam berinteraksi dengan manusia. Berdasarkan jenis moral dibagi
menjadi tiga yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan
manusia lain, dan hubungan manusia dengan diri sendiri.
1.

Hubungan Manusia dengan Tuhannya
Menurut Nurgiyantoro (2013:447) berpendapat bahwa agama lebih
menunjukkan pada kebaktian Tuhan dari aspek dari lubuk hati, totalitas dalam pribadi
manusia. Di dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan terdapat hubungan manusia
dengan tuhan yaitu beriman, berdoa kepada Tuhan dan salat.
a.

Beriman
Beriman kepada Allah adalah mendekatkan hati bahwa Allah benar-benar
ada dengan segala kemurahan, kesempurnaannya. Beriman kepada Tuhan adalah
kebutuhan setiap manusia untuk diberi petunjuk kemudahan bagi seseorang.
Pada penggalan novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar ini tentang
beriman sebagai berikut.
“Aku hanya tersenyum kecil pada mereka lalu memeluk sahabat-sahabatku.
Alasanku memilih Al-Kamal tempat aku menuntut ilmu karena aku ingin
mendalami ajaran agama islam lebih dalam dan aku ingin sekali lancar
membaca Al-Qur‟an. Karena ayahku selalu mengingatkan kepadaku sebuah
ayat yang beliau ambil dari sebuah Hadist yaitu: “Orang yang paling baik
diantara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur‟an dan yang
mengajarkannya” dan Tiada kebanggaan orang tua di akhirat kecuali anak
yang bisa membaca Al-Qur‟an.” (SKUT, 2011:10)
Kutipan tersebut merupakan bentuk usaha atau wujud iman Keke kepada
Tuhan. Karena Ayahnya selalu berpesan untuk selalu mempelajari Al-Qur‟an dan
mengajarkannya. Keke berharap agar bisa membaca Al-Qur‟an dengan benar dan
hatinya tetap dengan Tuhan. Karena sesungguhnya kebahagiaan orang tua di
akhirat adalah anak bisa membaca Al-Qur‟an.
Keke seorang gadis perempuan yang hebat, walaupun dalam menjalani hidup
dengan kesehatan terganggu dia tetap menjalankan kewajiban orang muslim
yaitu ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keke
orang yang beriman kepada Tuhan. berikut data dapat dilihat sebagai berikut.
“Sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadhan. Semua telah
mempersiapkan bulan tersebut dengan baik, walau dalam dua tahun ini
kesehatanku terganggu, aku tidak pernah melewatkan bulan tersebut.
Kebetulan menjelang bulan Ramdhan tersebut semua murid diliburkan untuk
persiapan bulan Ramadhan selama tiga hari.” (SKUT, 2011:178).
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Dari kutipan di atas terlihat bahwa bulan suci Ramdhan sebentar lagi,
untuk itu sekolah diliburkan selama tiga hari agar mempersiapkan bulan yang
suci. Meskipun keadaan Keke terganggu dia tidak pernah melewatkan bulan
tersebut. Dengan sekuat tenaga Keke berusaha ikut berpuasa bersama ayah dan
kakaknya.
b. Berdoa Kepada Tuhan
Doa adalah salah satu bentuk permohonan kepada Tuhan disertai dengan
kerendah hati untuk mendapatkan sesuatu kebaikan pada manusia. Doa juga
salah satu alat komunikasi atau petunjuk kepada sang pencipta. Bentuk nilai
moral kepada Tuhan dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut.
“Aku sadar mereka mencintaiku. Aku sadar, aku tidak sendirian menghadapi
duniaku. Aku percaya Tuhan membuat semua ini. Walau aku tertidur 48 jam
lamanya, tapi aku tidur dengan tenang bersama ayat-ayat suci yang keluar dari
mulut mereka yang berdoa untukku. Tuhan membuat kami menjadi sangat
dekat.” (SKUT, 2011:74).
Kutipan di atas menunjukkan bahwa keluarga Keke berdoa agar Keke
bisa melewati masa kritisnya. Keke tidak pernah lupa untuk memanjatkan doa
kepada Tuhan bahwa apapun yang akan dikerjakan tidak akan bisa berjalan tanpa
campur tangan Tuhan. Keke merasa tenang tidur bersama ayat-ayat suci AlQur‟an yang membuat Keke tidak merasa takut lagi.
Ketika Keke mengikuti Ujian Akhir sekolah Ayahnya tidak bisa
menemani Keke, pada saat itu ayah dirawat di rumah sakit. Namun masih ada
pak Iyus yang menemani Keke berangkat sekolah, Keke berdoa agar ayahnya
baik-baik saja. Bentuk nilai moral kepada Tuhan dapat dilihat pada kutipan
sebagai berikut.
“Aku begitu cemas, tapi setelah ayah meneleponku dan mengabarkan kalau
dia baik- baik saja, aku pun tenang. Ia hanya memintaku untuk fokus pada
ujianku. Sakitnya tidak begitu buruk sehingga dalam waktu dua hari ia bisa
pulang. Aku berdoa pada Tuhan semoga tidak ada hal yang buruk pada
penyakit ayah.” (SKUT, 2011:191)
Kutipan di atas menjelaskan bahwa kepercayaan antara anak dan ayah
mereka saling menguatkan satu sama lain. Keke yang begitu besar kepada Tuhan
membuat Keke selalu menyerahkan segala sesuatu atas kehendak Tuhan agar
ayahnya baik-baik saja. Pada saat itu juga Keke juga berjuang mengerjakan ujian
walaupun kondisi Keke sedang tidak baik.
c. Sholat
Solat merupakan serangkaian kegiatan ibadah bagi pemeluk agama islam
dan hukumnya wajib. Solat adalah salah satu alat komunikasi antara manusia
dengan Tuhan yang di dalamnya terdapat amalan baik. Solat merupakan bentuk
keimanan Keke kepada Tuhan. Kutipan berikut merupakan bentuk keimanan
Keke kepada Tuhan.
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“Aku meminta maaf kepada Tuhan telah kusalahkan, dan malam itu aku pun
sholat untuk meminta petunjuk dari yang maha kuasa dan bersyukur atas
segala yang Tuhan berikan padaku walau dengan penyakit ini sekalipun.”
(SKUT, 2011:74).
Kutipan data di atas menjelaskan bahwa tokoh Keke pada saat itu
meminta pertolongan kepada Tuhan agar sembuh dari penyakitnya. Keke juga
tidak pernah lupa bahwa Allah juga yang memberi kesembuhan kepada setiap
umat manusia. Apapun yang Tuhan berikan pada Keke Ia tetap bersykur
meskipun itu penyakit yang ia alami sekarang.
“Sebelum menjalani proses kemoterapi itu, aku pun banyak melakukan doa
dan sholat untuk memuluskan iman dan taqwaku kepada Tuhan. hari itu pun
tiba. Ini adalah pengalaman pertamaku menginap di sebuah rumah sakit.”
(SKUT, 2011:82).
Kutipan data di atas menjelaskan bahwa tokoh Keke mengalami rasa
takut untuk itu Ia berdoa dan solat agar rasa takut itu hilang. Keke merupakan
anak yang kuat bisa menjalani proses kemoterapi dengan lancar. Disaat rasa
takut itu melanda ada rasa bahagia keluarga, ibu dan teman-temanya datang
untuk memberi doa serta dukungan pada Keke saat menjalani proses kemoterapi.
2. Hubungan Manusia dengan Manusia Lain
Nurgiyantoro (2013:444) berpendapat pesan yang ada kaitannya dengan
hubungan manusia dengan manusia lain seperti persahabatan, kesetiaan,
penghianatan, kekeluargaan, cinta kasih terhadap suami dan istri, hubungan anak
dan orang tua. Di dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan terdapat hubungan
manusia dengan manusia lain yaitu Kasih sayang orang tua kepada anak, dan
sikap peduli pada teman. Di dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan terdapat
hubungan manusia dengan manusia lain yaitu Kasih sayang orang tua kepada
anak, dan sikap peduli pada teman.
a. Kasih Sayang Orang Tua Kepada Anak
Kasih sayang merupakan sikap saling mengormati satu sama lain. Menyayangi
timbul dari lubuk hati manusia. Di dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan
terdapat hubungan manusia dengan manusia lain yaitu kasih sayang orang tua
kepada anak. Kasih sayang orang tua kepada anak dapat dilihat pada kutipan
sebagai berikut.
“Ayah sering merenung di kamarnya sambil menangis. Entah sudah berapa
banyak air mata yang ayah habiskan. Aku melihatnya Sholat Tahajud di
malam hari sambil menangis tersedu-sedu, berdoa pada Tuhan untuk
memohon petunjuk. Entah petunjuk apa yang sedang dia harapkan terhadap
situasi yang tidak aku mengerti ini.” (SKUT, 2011:46).
Dari kutipan di atas menjelaskan kasih sayang ayah kepada anaknya terlihat
ketika ayah Sholat Tahajud berdoa di malam hari untuk diberikan petunjuk agar
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putrinya sembuh, kuat menghadapi ujian dalam hidupnya serta mendapat
pengobatan selain jalan operasi.
b. Sikap Peduli Pada Teman
Sikap peduli pada teman merupakan sikap saling membantu, dukungan,
menghormati dan menguatkan kepada teman yang ada di sekitar kita. Di dalam
novel Surat Kecil Untuk Tuhan terdapat hubungan manusia dengan manusia lain
yaitu sikap peduli pada teman. Hal ini dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut.
“Aku hanya bisa menahan air mata, ketika sahabat-sahabatku bermunculan
saat itu. Tiba-tiba wali kelasku muncul. Ia mendatangiku dengan lembut dan
menyarankan aku beristirahat di ruangan UKS. Teman-temanku yang lain
masuk kembali ke kelas kecuali Fadha yang mendapatkan kesempatan untuk
menjagaku.” (SKUT, 2011:128).
Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa Fadha adalah teman yang setia
mendampingi Keke untuk mengantar ke UKS, di sana mereka bercerita kalau
Kanker itu kembali lagi. Mendengar kabar tersebut Fadha menangis dan
menghibur Keke. Saat Keke menjalani pengobatan di Singapura sahabat-sahabat
Keke merasa kehilangan, setelah ia mendapatkan telepon dari ayahnya mereka
menyambut kedatangan Keke di Bandara dengan penuh haru.
“Tiga hari lamanya aku mengalami koma tanpa pernah bangun. Dan ketika
aku terbangun dalam mimpiku, perlahan kubukakan mataku, seluruh
keluargaku ada di sampingku. Ayah, ibu, kedua kakakku, paman, dan bibi
serta teman-temanku telah ada di sampingku. Suara ayat-ayat Al-Qur‟an
terdengar dan aku senang mereka tidak marah padaku karena aku pergi
tanpa pamitan.” (SKUT, 2011:210)
Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa saat Keke mengalami koma,
keluarga, serta teman-temannya ikut untuk mendoakan Keke. Sikap peduli yang
di sajikan dalam Novel Surat Kecil Untuk Tuhan di tunjukkan kepada temanteman Keke agar selalu memotivasi Keke untuk semangat yang sedang
mengalami cobaan dari Tuhan.
3. Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri
Nurgiyantoro (2013:443) menjelaskkan bahwa manusia dengan dirinya
sendiri bermacam-macam jenis dan tingkat intensitasnya. Di dalam novel Surat
Kecil Untuk Tuhan terdapat hubungan manusia dengan diri sendiri pada tokoh
Keke yaitu kesabaran, Keikhlasan, dan Tanggung Jawab.
a. Kesabaran
Kesabaran adalah salah satu kunci mendasar manusia saat mengalami
musibah. Kesabaran itu setengahnya dari keimanan kita. Sikap menerima apapun
yang di berikan Tuhan memohon kesabaran sering kita ucapkan ketika dilanda
cobaan dalam hidup. Sikap menerima apapun yang Tuhan berikan terlihat dalam
novel Surat Kecil Untuk Tuhan yaitu pada tokoh Keke. Berikut kutipan
mengenai
kesabaran
yang
ditunjukan
pada
tokoh
utama.
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“Doaku selama ini telah di dengarkan oleh Tuhan kesabaran dan keikhlasan
menerima semua cobaan ini telah terbayar dengan kesembuhan. Kini aku bisa
melakukan apapun untuk hidupku yang telah hilang. Aku ingin membalas
segala rasa sedih yang kualami dengan keceriaan.” (SKUT, 2011:95).
Kutipan di atas menjelaskan bahwa tokoh Keke sangat kuat. Dia berusaha
bersabar menghadapi ujian dari Tuhan berupa penyakit yang dia derita. Keke
siap menghadapi apapun yang diberikan padanya. Kesabaran yang dimiliki Keke
sangat luar biasa. Tidak pernah menyerah dan tetap sabar mendapat ujian dari
Tuhan, semua cobaan itu terbayar dengan kesembuhan.

b. Keikhlasan
Keikhlasan adalah menerima takdir yang diberikan Tuhan. ikhlas adalah
sikap menerima lapang dada apapun yang terjadi kepada kita. Di dalam novel
Surat Kecil Untuk Tuhan ini memberi contoh pada kita untuk ikhlas dan tabah
dalam menghadapi takdir Tuhan. Nilai keikhlasan tokoh Keke dapat kita lihat
pada kutipan sebagai berikut.
“Ayah jangan meminta maaf, karena Keke telah ikhlas menerima semua
cobaan ini..Keke aja kuat. Ayah juga harus kuat..dan kita sama-sama hadapi
semua ini sebagai kasih sayang Tuhan sama Keke. Dan kini aku pun kembali
menempuh jalan hidup terberat yang akan kujalani dengan hati ikhlas.”
(SKUT, 2011:123).
Kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Keke mempunyai hati yang
ikhlas dengan apa yang terjadi pada dirinya. Walaupun ayahnya kurang begitu
menerima keadaan Keke. Namun Keke tetap berusaha tegar dan tidak akan
membuat ayahnya bersedih lagi.
“Jangan Bilang gitu ayah.. Tuhan sedang menguji kita. Tuhan akan
memberikan kita sesuatu yang indah pada akhirnya.. ini semua ujian ayah,
kita harus ikhlas.” (SKUT, 2011:175).
Kutipan di atas menunjukkan bahwa dia sudah ikhlas menjalani hidupnya dengan
kanker, Keke percaya Tuhan mengujinya. Dan akan indah pada akhirnya.
Keikhlasan Keke dan kasih sayang keluarga yang di dapatkan Keke membuat dia
menjadi tegar dan kuat.
c. Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah perwujudan atas kesadaran manusia terhadap
tingkah laku baik disengaja atau tidak sengaja. Tanggung jawab berasal dari
lubuk hati setiap manusia. Tanggung jawab siswa terhadap pendidikan sangat
penting dimiliki oleh siswa. Di dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan ini
memberi contoh pada kita untuk mempunyai tanggung jawab pada pendidikan.
Nilai Tanggung jawab tokoh Keke dapat kita lihat pada kutipan sebagai berikut.
“Saat ujian dimulai Keke berdoa agar tidak ada hal yang buruk pada saat
ujian. Dia berharap agar bisa mengikuti ujian dengan baik, pada saat menulis
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tak disadari tetes darah mengalir dari hidung Keke seketika itu lngsung
pengawas memberi tahu pak Iyus agar mengantarkan ke toilet. Seketika itu
tangan Keke tak kuat untuk menulis kemudian Keke meminta pengawas agar
jawabannya di tulis pak Iyus lalu pengawas menyetujuinya.” (SKUT,
2011:193).
Dari kutipan di atas menunjukkan setelah melewati ujian akhir sekolah
dengan bantuan pak Iyus, tidak di sangka pengorbanan Keke kini membuahkan
hasil. Saat ayah Keke mengambil hasil ujian, ternyata Keke mendapatkan nilai
terbaik ketiga di kelas. Sempat Ayah Keke tidak percaya karena Keke tidak
pernah berangkat sekolah karena sakit yang dia derita. Dapat dilihat pada kutipan
data sebagai berikut.
“Selamat, hasil ujian Keke nilainya bagus.. Keke terbaik ketiga di kelas!”
Jelas kepala sekolah.
“Pak kepala sekolah jangan bercanda.. Saya tau anak saya akan meninggal
sebentar lagi. Tapi jangan dikasih sesuatu yang bukan dan tidak mungkin.
Mana mungkin anak saya bisa jadi ketiga terbaik di kelas!” Ujar ayah emosi.
“Sabar pak Jody.. Saya tidak mengada. Ini bukti nilai anak Bapak.. memang
nilai Keke ke tiga di kelas!”
“Astaga..” Ayah hanya terdiam kemudian menangis terharu.” (SKUT,
2011:200).
Kutipan data di atas menjelaskan bahwa, Keke mempunyai penyakit
Kanker yang menyerang otak dan tangan tak mampu digunakan. Dia tetap bisa
belajar dengan meminjam catatan temannya. Dari sini kita tahu bahwa Keke
mampu membuktikan betapa dia berjuang keras menjadi siswa yang normal
walaupun keadaanya memburuk. Keke adalah anak yang rajin, dan tanggung
jawab terhadap pendidikan.
Novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar sebagai Bahan Ajar di
SMA
Novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar juga relevan
sebagai bahan ajar dari segi sudut pandang bahasa, segi kematangan jiwa
(psikologis, dan ditinjau dari latar belakang budaya. Hal ini dapat disesuaikan
dengan pendapat dari Rahmanto (2004:27-31), ada tiga aspek yang tidak boleh
dilupakan ketika melakukan pemilihan bahan ajar sastra, yaitu dari sudut bahasa,
sudut psikologis, dan sudut latar belakang kebudayaan peserta didik.
Berdasarkan pemilihan bahan pengajaran bahasa dan sastra dapat diterapkan
melalui novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar sebagai berikut.
4. Ditinjau dari sudut bahasa
Rahmanto (2004:27) menjelaskkan bahwa kebahasan dalam sastra tidak
hanya ditentukan oleh masalah-masalah yang dibahas, ciri dalam karya sastra
pada waktu penulisan karya itu dan kelompok pembaca. Bahasa adalah peranan
penting dalam sebuah pembelajaran, karena bahasa menjadi alat bagi guru untuk
menyampaikan materi di sekolah. Semakin sederhana bahasa yang digunakan,
maka para siswa juga akan lebih mudah untuk memahami materi yang
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disampaikan guru. Novel Surat Kecil Untuk Tuhan jika ditinjau dari sudut
bahasa sesuai langan pelajar yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti
oleh peserta didik. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.
“aku senang mendengar kalimat kemoterapi. Artinya aku tidak perlu masuk
ruang operasi. Kalimat itu memang kalimat asing yang baru aku dengar, tapi
mendengar yang ayah.” (SKUT, 2011:81).
Berdasarkan kutipan di atas, dokter menggunakan kata asing yang belum
diketahui tokoh Keke. Akan tetapi kata yang digunakan masih bisa dipahami
oleh peserta didik setingkat SMA. Pada kutipan di atas juga menggunakan istilah
yaitu “Kemoterapi”. Ungkapan tersebut juga tidak terlalu susah untuk dipahami
karena salah satu istilah bahasa Dokter yang cukup familiar dan sering didengar
di telinga.
5. Ditinjau dari segi kematangan jiwa (psikologi)
Rahmanto (2004:29-30) menjelaskkan bahwa dalam penelitian bahan ajar
sastra, tahap-tahap ini berpengaruh terhadap minat dan keingginan anak didik
dalam banyak hal. Tahap perkembangan psikologi dari tahap anak menuju
dewasa ini meliwati tahap-tahap tertentu yang perlu dipelajari. Tahap
perkembangan psikologi berpengaruh terhadap daya ingat, mengerjakan tugas,
dan pemecahan masalah yang dihadditinjau dari segi kematapi.
Nilai moral yang diangkat oleh Novel Surat Kecil Untuk Tuhan di nilai relevan
jika diimplementasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Pada
tahap perkembangan psikologi anak berminat untuk merumuskan penyebab
utama fenomena yang terjadi dengan pemikirannya sendiri.
“Kami telah berjanji bukan hanya untuk kumpul-kumpul bergosip tapi kami
akan belajar bersama. Kami memang punya terget agar kami mendapatkan
Sekolah Menengah Umum di kelas yang sama dan semoga saja tidak ada
yang gagal sehingga tidak ada yang terpisah. Sebab bila ada saja satu di
antara kami mendapatkan nilai kurang, maka kami akan terpisah. Kami tidak
ingin terjadi.” (SKUT, 2011:118).
Dari kutipan data menunjukkan bahwa tanggung jawab Keke untuk
pendidikan sangat besar, teman-teman Keke belajar kelompok dan sepakat untuk
belajar bukan bergosib. Mereka ingin mendapatkan sekolah yang sama jangan
sampai ada yang terpisah. Untuk itu mereka belajar dengan giat agar
mendapatkan nilai yang baik untuk melanjutkan Sekolah Menengah Umum. Niat
yang bersungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil, mereka berusaha
belajar agar tidak gagal sehingga tidak ada yang terpisah.
6. Latar Belakang Budaya
Rahmanto (2004:31) menjelaskkan bahwa siswa akan tertarik pada karya sastra
dengan latar belakang yang erat hubungannya dengan latar belakang kehidupan
mereka. Guru harus memilih bahan pengajaran dengan menggunakan prinsip
dengan mengutamakan karya sastra yang latar ceritanya dikenal oleh siswa.
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Nilai moral yang disajikan Novel Surat Kecil Untuk Tuhan erat berhubungan
dengan latar belakang kehidupan yang mungkin pernah di alami peserta didik.
Hal ini diharapkan dapat membantu mendorong atau memotivasi siswa untuk
memperoleh sikap yang baik di tujukkan di dalam novel.
“Selamat ya Pak!! Anak bapak masuk rangking 10 besar di kelas.” “Ibu
yakin? “Tanya ayah sambil melirikku.”
“Ya, tentu saja. Keke anak yang pandai. Dia dengan cepat sudah bisa
mengikuti semua ketertinggalan pelajarannya di kelas.” (SKUT, 2011:56).
Dari kutipan di atas, membuktikan keterkejutan Ayah ketika Keke masuk
rangking 10 besar, padahal kalau dihitung-hitung masa belajar Keke hanya
beberapa bulan saja. Hal tersebut tidak seperti kebiasaan Keke sebelum masuk
pondok pesantren Al-kamal dan sekarang Keke jadi lebih baik dengan
mendekatkan diri kepada Tuhan.
Rancangan bahan ajar yang bisa dibuat dalam penelitian ini yaitu.
1. Bahan ajar membaca novel
Bahan ajar membaca novel berisi materi pengertian novel, membaca novel,
mengetahui sisi novel, dan lagkah-langkah membuat sinopsis. Bahan ajar
membaca novel terdapat tugas yang diselesaikan oleh siswa. Siswa membaca
secara menyeluruh kemudian siswa diminta membuat sinopsis dari novel.
2. Bahan ajar membaca sinopsis
Bahan ajar sinopsis dibuat untuk menyesuaikan waktu pembelajaran di dalam
kelas yang waktuya terbatas maka materi sangat diperlukan karena sifatnya
yang rinci. Untuk mengerjakan latihan-latihan ada beberapa soal yang berupa
pertanyaan dengan tepat sesuai bacaan.
3. Bahan ajar analisis struktur novel
Novel yang dianalisis adalah Novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes
Davonar. pembuatan bahan ajar ini berdasarkan hasil analisis penelitian jadi
materi yang disuguhkan sudah disesuaikan dengan penelitian. Materi bahan
ajar analisis struktur novel meliputi tema, alur, latar, tokoh, sudut pandang,
gaya bahasa, dan amanat.
Implementasi pembelajaran unsur intrinsik dan nilai moral dalam Novel
Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar di SMA menggunakan model
pembelajaran Paikem yang telah dipadukan dengan metode (ceramah, tanya
jawab, diskusi, dan pemberian tugas) dan terlebih disesuaikan dengan bahan ajar
atau kurikulum sebagai berikut (a) penjelasan tujuan pembelajaran dari guru, (b)
mempersiapkan media pembelajaran, (c) guru menyuruh dari siswa membentuk
kelompok, (d) masin-masing kelompok dibero penggalan novel untuk
dibaca,kemudian siswa mendiskusikan unsur nilai-nilai moral yang terkandung,
(e) siswa mempresentasikan hasil diskusi, (f) guru memberikan komentar
mengenai jalannya diskusi pada masing-masing mengenai materi pembelajaran
yang telah dibahas pada pertemuan saat itu.
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SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
peneliti terdapat nilai moral dan bahan ajar pada novel Surat Kecil Untuk Tuhan
karya Agnes Davonar di peroleh beberapa simpulan sebagai berikut.
1. Nilai moral dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar
terdapat tiga moral yaitu a. hubungan manusia dengan Tuhan meliputi beriman,
berdoa kepada Tuhan, dan Sholat. b. Hubungan manusia dengan manusia lain
meliputi kasih sayang orang tua kepada anak, dan sikap peduli pada teman. c.
hubungan manusia dengan diri sendiri meliputi kesabaran, keikhlasan, dan
tanggung jawab.
2. Hasil penelitian ini menyarankan kepada guru mata pelajaran Bahasa
Indonesia agar novel Surat Kecil Untuk Tuhan dapat dijadikan sebagai alternatif
bahan ajar alam pembelajaran sastra di SMA, novel tersebut memiliki nilai
moral yang positif sehingga dapat dijadikan pembelajaran moral bagi siswa.
Selain dapat dijadikan sebagai bahan ajar, novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya
Agnes Davonar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi
tantangan dalam kehidupan.
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Abstrak
Novel adalah salah satu karya sastra fiksi yang berisi permasalahan atau cerita
kompleks, dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai dan unsur-unsur yang
membangun karya sastra tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1)
mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel Ayah karya Andrea
Hirata (2) mendeskripsikan relevansi nilai-nilai moral pada novel Ayah karya
Andrea Hirata sebagai pembentuk karakter anak di era disruptif. Penelitian ini
merupakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Hasil yang dicapai dari
penelitian ini berupa (1) nilai-nilai moral yakni meliputi hubungan manusia
dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan
manusia dengan Tuhan. Nilai moral hubungan manusia dengan diri sendiri dapat
berwujud sifat pantang menyerah, dan pekerja keras, hubungan manusia dengan
manusia lain dapat berwujud persahabatan, kasih sayang, budi pekerti baik, dan
tolong menolong, serta hubungan manusia dengan Tuhan dapat berwujud berdoa,
beribadah, bersyukur, dan tawakal. (2) Novel Ayah karya Andrea Hirata dapat
dijadikan sebagai bahan pembentukan karakter anak di era disruptif.
Kata kunci: Nilai Moral, Pembentukan Karakter Anak, Novel
Abstract
Novel is one the fictional literary works that contains complex problems or
stories, in which there are values and elements that buils the literary work. The
purpose of this study is to (1) describe the moral values contained in the novel
Ayah by Andrea Hirata (2) describe the relevance of moral values in the novel
Ayah by Andrea Hirata as forming the character of children in the disruptive era.
This research is a form of qualitative descriptive research. The results achieved
form this research are (1) moral values which include human realtionships with
oneself, human relationships with other humans, and human relationships with
God. The moral value of human relations with oneself can be in the form of
unyielding and hardworking nature, human relationships with other humans can
be in the form of friendships, affection, good manners, and mutual help, and
human relationships with God can be in the form of praying, worshiping, being
grateful, and trust. (2) The novel Aya by Andrea Hirata can be used as material
for the information of children’s character in the disruptive era.
Keywords: Moral Values, Children’s Character Education, Novel
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PENDAHULUAN
Karya sastra merupakan perwujudan kehidupan hasil dari pengamatan
sastrawan atas kehidupan sekitarnya. Pengarang menciptakan sebuah karya sastra
yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas yang pengalamannya diperoleh melalui
realitas kehidupan di masyarakat yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Realitas kehidupan dalam karya sastra seperti, penokohan diciptakan pengarang
berdasarkan imajinasi. Karya sastra merupakan hasil dari proses kreatif seorang
pengarang terhadap realitas kehidupan sosial pengarangnya (Ratna dalam
Istiqomah, 2014:2).
Karya sastra diciptakan pengarang sejatinya memiliki manfaat bagi setiap
permbaca karya sastra tersebut. Menurut Endraswara (dalam Adampe 2015:22)
karya sastra yang baik memiliki fungsi sebagai berikut: (1) pleasing atau yang
disebut kenikmatan hiburan adalah karya sastra yang dapat memberikan irama
hidup dan penyeimbang rasa. (2) instructing adalah karya sastra yang di
dalamnya memberikan ajaran tertentu yang dapat menggugah semangat hidup.
Karya sastra menurut Sumardjo dan Saini (1997: 25) terbagi dalam tiga jenis
yaitu puisi, fiksi atau prosa naratif, drama.
Menurut Sumardjo (dalam Firwan 2017:53) mengatakan bahwa novel
merupakan sebuah cerita yang berbentuk prosa mempunyai alur, latar cerita yang
luas dan kompleks, memiliki tema yang kompleks, setting dan suasana yang
berbeda-beda pada setiap jalan ceritannya. Dalam hal ini kehadiran novel sebagai
karya sastra memiliki peran bagi pembaca untuk memenuhi kebutuhan masyarkat
mengenai karya sastra. Cerita dalam novel dikembangkan secara apik oleh
pengarang dengan imajinatif sehingga para pembaca novel paham apa yang ingin
disampaikan pengarang melalui novel tersebut kepada para pembaca walupun,
setiap orang memiliki tafsir yang berbeda mengenai pesan-pesan yang
disampikan dalam karya sastra tersebut. Dari novel Ayah karya Andrea Hirata
peneliti akan mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel Ayah
karya Andrea Hirata sebagai pembentukan karakter anak diera disruptif.
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terdapat
dalam novel Ayah karya Andrea Hirata (2) mendeskripsikan relevansi nilai-nilai
moral pada novel Ayah karya Andrea Hirata sebagai pembentuk karakter anak di
era disruptif.
Nilai adalah kadar isi yang memiliki sifat-sifat atau suatu hal yang penting
yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai adalah sesuatu yang penting atau hal-hal
yang bermanfaat bagi manusia atau kemanusiaan yang menjadi ukuran dalam
sebuah karya sastra. Nilai adalah ide-ide yang menggambarkan serta membentuk
suatu cara dalam sistem masyarakat sosial yang dimana nilai tersebut digunakan
sebagai rantai penghubung secara terus menerus (Poerwardaminto dalam Salfia,
2015:6). Nilai moral dalam karya sastra merupakan nilai yang ingin disampaikan
pengarang kepada pembaca dalam rangka mendidik manusia dalam seluruh aspek
atau persoalan hidup dan kehidupannya, agar manusia dapat mengatur tingkah
lakunya untuk menjadi manusia yang baik (Nurgiyantoro dalam Harziko,
2019:196). Pengarang menciptakan karya sastra sejatinya bukan hanya untuk
hiburan semata. Karya sastra diciptakan mempunyai maksud dan tujuan tertentu
salah satunya adalah untuk menyampaikan nilai-nilai moral. Sehingga peneliti
menggunakan novel Ayah karya Andrea Hirata sebagai sarana untuk membentuk
pendidikan karakter anak melalui nilai moral.
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Pendidikan karakter merupakan suatu proses transformasi dari nilai-nilai
kehidupan yang harus ditumbuh kembangkan dalam kepribadian setiap individu
sejak dini. Pendidikan karakter harus mencakup transformasi nilai-nilai
kebaikan, yang dikembangkan dalam diri seorang anak. Sehingga pada akhirnya
pendidikan karakter akan menjadi sebuah kepribadian, tabiat, maupun kebiasaan
bertingkah laku baik di lingkungan masyarakat (Hadisi, 2015:3). Melalui
pendidikan karakter berbentuk nilai moral dapat membentuk karakter anak diera
disruptif ini menjadi pelajaran yang baik.
KAJIAN TEORI
1.
Hakikat Novel
Novel merupakan salah satu jenis karya sastra fiksi, prosa yang tertulis
dalam bentuk cerita Panjang. Novel berasal dari bahasa Italia yaitu novella yang
artinya adalah “sebuah kisah, atau sepotong berita”. Novel adalah salah satu jenis
atau ragam prosa yang bentuk cerintanya panjang. Dalam novel setidaknya berisi
empat puluh ribu kata yang kompleks, dan tidak ada batasan secara keseluruhan.
Novel termasuk genre prosa yang menampilkan unsur-unsur cerita yang lengkap,
memiliki media yang luas, dan novel juga menyuguhkan masalah-masalah yang
sering terjadi dalam masyarakat luas (Teeuw dalam Hasniyati, 2018:3).
Sumardjo dan Saini (1997:29) mengatakan bahwa novel dalam arti luas
merupakan cerita yang berbentuk prosa yang berukuran luas, luar disini berarti
cerita yang memiliki plot (alur) yang kompleks, memiliki banyak karakter, tema
yang kompleks, suasana cerita beragam, dan setting cerita yang beragam pula.
Namun ukuran luas di sini tidak mutlak demikian, mungkin luasnya hanya ada
pada salah satu unsur fiksinya saja, misalnya tema, karakter, dan setting. Novel
sama dengan istilah roman. Novel berasal dari bahasa Italia yang kemudian
berkembang di Inggris dan Amerika serikat. Sedangkan istilah roman berasal dari
genre romance yang merupakan cerita Panjang tentang kepahlawanan dan
percintaan.
Nurgiyantoro (dalam Yanti, 2010:4) mengemukakan bahwa novel
merupakan sebuah karya sastra fiksi yang menawarkan sebuah dunia yang berisi
kehidupan yang diidealkan. Dunia imajinatif yang dibangun melalui berbagai
unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh, penokohan, latar, dan sudut
pandang semuanya yang berunsur imajinatif. Walaupun novel berunsur imajinatif
pengarang kemudian merealisasikan dengan dunia nyata yang tampak sungguh
ada dan benar-benar terjadi. Soeharab
(2016:2) mengungkapkan bahwa
novel merupakan suatu karya sastra yang mereflkesi tentang kehidupankehiduuapn manusia.
Novel diciptakan oleh pengarang diharapkan dapat dinikmati, dipahami,
dan direnungkan, dan dimanfaatkan oleh orang yang membaca dan menikmati
karya sastra tersebut. Menurut Kenney (dalam Rahayu 2014:45) novel
merupakan karya sastra yang memiliki fungsi sebagai tempat menuangkan
pemikiran penulisnya sebagai reaksi atas keadaan sekitar. Novel merupakan
suatu karya sastra fiksi naratif yang panjang dan merupakan imitasi dari
kehidupan masyarakat.
2.
Hakikat Nilai Moral
Nilai moral merupakan baik buruknya manusia sebagai manusia.
Sehingga, nilai moral sangat penting karena berkaitan dengan pemberian nilai
atau penilaian terhadap baik buruknya manusia. Penilaian ini menyangkut
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tentang perbuatan yang dilakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak
disengaja. Hal ini perlu disadari bahwa pemberian nilai baik buruk terhadap
perbuatan manusia tersebut relatif. Moral, amanat, message, dapat dipahami
sebagai sesuatu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sesuatu tersebut selalu
berkaitan dengan konotasi yang positif, memiliki manfaat bagi kehidupan, dan
mendidik. Nilai moral selalu berurusan dengan baik buruk, tetapi nilai moral
selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang baik (Salfia, 2015).
Nilai moral dalam karya sastra merupakan nilai yang ingin disampaikan
pengarang kepada pembaca dalam rangka mendidik manusia dalam seluruh
aspek atau persoalan hidup dan kehidupannya, agar manusia dapat mengatur
tingkah lakunya untuk menjadi manusia yang baik (Nurgiyantoro dalam Harziko,
2019:196). Nurgiyantoro (2013:441) mengungkapkan bahwa dilihat dari
persoalan hidup manusia yang terjalin atas hubungan-hubungan tertentu yang
mungkin ada dan terjadi moral dapat dikategorikan dalam beberapa macam
hubungan. Dari sudut ini moral dapat dikelompokkan kedalam persoalan:
1. Hubungan manusia dengan diri sendiri. Ia dapat berwujud seperti
eksistensi diri, harga diri, rasa percaya diri, rindu, dendam, kesepian, dan lainlain yang yang bersifat melibatkan kedalam diri sendiri dan kejiwaan seorang
individu.
2. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial termasuk
hubungannya dengan lingkungan alam. Ia dapat berwujud persahabatan, yang
kokoh atau rapuh, kesetiaan, penghianatan, kekeluargaan, dan lain-lain yang
melibatkan interaksi antar manusia.
3. Hubungan manusia dengan Tuhan.
3.

Hakikat Pembentukan Karakter
Pembentukan karakter merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan
tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003 mengungkapkan
bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi
peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia sebagai
pembentukan karakter pada setiap anak. Kata karakter memiliki arti watak, tabiat,
akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari kebaikan. Berkarakter
artinya mempunyai watak, mempunyai keprobadian (Pranowo, 2013:2).
Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter yang
meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk
melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan (Omeri, 2015:2). Menurut
Kamil (2015:3) Pembentukan karakter pada anak melalui nilai moral harus
diawali dengan sikap penanaman nilai- nilai karakter terlebih dahulu. Yang harus
dipahami dalam pembentukan karakter adalah nilai-nilai karakter yang terdiri
dari 18 nilai versi Kemendiknas sebagai berikut.
1. Religius, yang berarti ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan ajaran
agama yang dianut.
2. Jujur, yang berarti bentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan
kesatuan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan sehingga
menjadikan seseorang dapat dipercaya.
3. Toleransi, merupakan sikap yang mencerminkan penghargaan
terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, ras, dan etnis
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4. Disiplin, berbentuk kebiasaan dalam menaati peraturan.
5. Kerja keras, merupakan perilaku atau upaya seseorang bersungguhsungguh dalam melaksanakan tugas.
6. Kreatif, yang berarti sikap atau perilaku mencerminkan inovasi dalam
berbagai segi memecahkan masalah, sehingga menemukan cara baru
yang lebih baik dari sebelumnya.
7. Mandiri, berarti sikap dan perilaku yang tidak bergantung pada orang
laindalam menyelesaikan tugas dan persoalan.
8. Demokratis, yakni sikap dan cara berfikir yang mencerminkan
persamaan hak dan kewajiban secara adil.
9. Rasa ingin tahu, yaitu cara berfikir, sikap, dan perilaku yang
mencerminkan penasaran dan keingintahuan.
10. Semangat kebangsaan dan nasionalis, yang berarti menempatkan
kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi.
11. Cinta tanah air, memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa
bangga, setia, peduli.
12. Menghargai prestasi, yaitu sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan
menghargai.
13. Komunikatif, yaitu senang bersahabat atau proaktif dalam berkomunikasi
14. Cinta damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana
damai,
aman, dan tenang, atas kehadiran dirinya dalam komunitas
tertentu.
15. Gemar membaca, yaitu kebiasaan tanpa paksaan dalam menyediakan
waktu khusus guna untuk membaca suatu informasi
16. Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya
menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.
17. Peduli sosial, yaitu sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian
terhadap orang lain dalam suatu masyarakat.
18. Tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab.
Pembetukan karakter pada dasarnya merupakan bagian yang penting dari
kehidupan manusia. Dalam pembentukan karakter di era disruptif ini harus
memadukan anatara pendidikan moral, etika, dan akhlak. Moral lebih
menitikberatkan pada suatu kualitas perbuatan, tindakan atau perilaku manusia
apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan baik atau buruk, atau benar dan salah.
Sebaliknya, etika memberikan penilaian tentang baik dan buruk, berdasarkan
norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat, sedangkan akhlak tatananya
lebih menekankan ke dalam hakikat sebagai manusia yang telah tertanam
keyakinan keduanya (baik atau buruk) (Omeri, 2015:2).
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitataif. Dikatakan deskriptif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan
data berdasarkan kenyataan-kenyataan secara objektif, sesuai dengan data yang
ditemukan. Dikatakan kualitatif karena dalam menjelaskan konsep-konsep yang
berkaitan satu sama lain dilakukan menggunakan kata-kata atau kalimat, bukan
menggunakan angka statistik (Salfia, 2015:10). Penelitian kualitatif adalah
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penelitian yang memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam
hubungannya dengan konteks keberadaannya. Secara keseluruhan memanfaatkan
cara-cara penafsiran dengan menyajikan dalam bentuk deskripsi (Ratna,
2015:47). Metode yang digunakan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini
yakni mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel Ayah karya
Andrea Hirata dan relevansi nilai-nilai moral pada novel Ayah karya Andrea
Hirata sebagai pembentuk karakter anak di era disruptif.
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni data obyektif berupa
novel Ayah karya Andrea Hirata yang diterbitkan PT Bentang Pustaka,
Yogyakarta, cetakan ke-24 pada Februari 2019, terdiri atas 412 halaman. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik baca dan catat.
Teknik membaca dilakukan dengan membaca novel Ayah karya Andrea Hirata.
Pada mulanya dilakukan pembacaan keseluruhan terhadap novel Ayah karya
Andrea Hirata dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh data berupa
nilai moral yang digunakan sebagai pembentukan karakter. Setelah itu kemudian
dilakukan pencatatan data berupa temuan nilai moral yang diperoleh dari
kutipan-kutipan dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. Dalam penelitian ini
menggunakan Teknik analisis data dengan metode pembacaan heuristic dan
hermeneutic dalam memahami makna kata dalam proses menganalisis. Pada
penelitian ini peneliti menggunakan teknik penyajian hasil analisis data informal
yaitu hasil analisis data dalam penelitian novel Ayah karya Andrea Hirata ini
dipaparkan menggunakan kata- kata tanpa menggunakan lambang dan tanda.
Teknik penyajian hasil data dalam penelitian ini menggunakan teknik atau
metode penyampaian informal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Nilai Moral dalam Novel Ayah karya Andrea Hirata
a. Hubungan Manusia dengan Diri Sendiri
1. Pantang menyerah
Pantang menyerah merupakan nilai moral antara hubungan manusia
dengan diri sendiri, sikap pantang menyerah tersebut harus ditanamkan dalam
diri sendiri agar sebagai manusia harus selalu berjuang untuk hal yang
diinginkan.
“Akan tetapi Sabari tak susrut semangat sebab dia selalu berpegang teguh pada
pesan ayahnya bahwa Tuhan selalu menghitung, dan suatu ketika, Tuhan akan
berhenti menghitung.” (Ayah, 2019:76)
Kutipan di atas menjelaskan Sabari yang tak pernah menyerah dalam
keadaan apapun. Sabari selalu berusaha dan terus berusaha walaupun usahanya
gagal untuk mendekati Marlena. Segala macam cara telah dilakukan Sabari
sampai-sampai dia rela mengikuti lomba lari maraton hanya untuk menarik
dan mendapatkan cinta Lena, seperti kutipan di bawah ini.
2.

Pekerja keras
Sabari merupakan seorang laki-laki yang memiliki sifat pekerja keras. Hal
ini ditandai bahwa dalam melakukan pekerjaanya Sabari tidak pernah
bermalas-malasan. Berikut dapat dikongritkan dalam kutipan di bawah ini.
“Maka, bekrjalah Sabari sebagai kuli bangunan dan sungguh tinggi
dedikasinya. Tak kenal Lelah dia. Kuli lain mencuri-curi waktu agar
233

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

bermalas-malasan, dia sebaliknya. Yang tak disuruh dikerjakannya, apalagi
yang disuruh. Orang lain minta libur, dia minta masuk kerja.” (Ayah,
2019:114)
Kutipan di atas menjelaskan bahwa sebagai manusia harus memiliki sikap
pekerja keras yang harus ditanamkan dalam diri sendiri. Sikap pekerja kera
ditunjukkan dengan cara saat melakukan pekerjaan tidak boleh secara setengahsetengah dan harus bersungguh-sungguh.
b. Hubungan Manusia dengan Manusia Lain
1. Budi pekerti baik
Budi pekerti baik merupakan nilai moral yang wajib dimiliki oleh
setiap manusia. Hal ini seseorang harus memiliki budi pekerti yang baik di
lingkungan masyarakat. Berikut merupakan kutipan nilai moral budi pekerti
baik yang terdapat dalam novel Ayah karya Andrea Hirata.
“Ditunggunya dengan sabar sampai waktu mau habis. Jika menyerahkan
jawaban secara mendadak, peserta lain bisa terintimidasi, lalu grogi, pecah
konsentrasi lalu berantakan. Betapa tampan budi pekerti anak itu.” (Ayah,
2019:11)
Kutipan diatas menjelaskan bahwa Sabari yang memiliki budi pekerti
baik tak segan membantu temannya saat mengerjakan tes ujian masuk SMA.
Sabari yang sudah selesai mengerjakan soal-soal tersebut tak lantas langsung
pergi mengumpulkannya.
2.

Tolong menolong
Sesama manusia kita harus memiliki sikat saling tolong menolong dan
membantu satu sama lain. Manusia yang merupakan makhluk sosial tidak dapat
terlepas dari bantuan sesama manusia. Dalam hal ini sikap tolong menolong
sangat diperlukan antara sesama. Berikut adalah kutipan nilai moral tolong
menolong yang terdapat dalam novel Ayah karya Andrea Hirata.

“Sore itu Sabari mendorong kursi roda ayahnya melintasi padang ilalang.
Dia berhenti dan memandangi ilalang yang meliuk-liuk ditup angin. Sabari
tersenyum. Ayahnya menatap dan langsung tahu bahwa anaknya sedang dilanda
cinta.” (Ayah, 2019:64)
Kutipan di atas menjelaskan bahwa Sabari membantu untuk mendorong
kursi roda ayahnya pada setiap sore. Ayahnya yang kini sudah tidak bisa lagi
beranjak dari kursi rodanya selalu diajak jalan-jalan agar tidak merasa kesepian.
Sikap yang dilakukan Sabari
tersebut mencerminkan peduli terhadap
sesama.
c. Hubungan Manusia dengan Tuhan
1. Berdoa
Berdoa adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan.
Berdoa merupakan cara kita sebagai manusia untuk meminta bantuan dan
pertolongan kepada Tuhan. Seperti halnya Sabari yang gelisah menunggu
Zorro yang tak kunjung datang, kemudian dia berdoa agar keinginanya untuk
bertemu Zorro tersebut dapat terwujud, seperti halnya kutipan di bawah ini.
“Sabari mengucap seribu doa, dia sangat ingin berjumpa dengan anaknya.
awan, di barat semakin gelap, semakin rendah. Dia ingat puisi merayu awan
yang pernah diajarkan ayahnya,disenandungkannya puisi itu pelan- pelan.
Ajaib, perlahan-lahan awan gelap beranjak ke selatan.” (Ayah, 2019:379)
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Kutipan di atas menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun kita
harus selalu berdoa dan mengingat Allah untuk meminta pertolongan.
Sabari yang sedang menunggu Zorro yang tak kunjung datang, dia berdoa
agar semua harapan yang selama ini dia inginkan itu benar-benar terjadi.
Keinginan Sabari hanya satu yaitu berjumpa lagi dengan Zorro setelah
sekian lama terpisah.
2.

Beribadah
Beribadah adalah bentuk ketaatan dan wujud bakti kepada Allah.
Dimana bahwasannya sebagai manusia harus dituntut untuk taat dan
mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Berikut
merupakan kutipan nilai moral hubungan manusia dengan Tuhan yang
terdapat dalam novel Ayah karya Andrea Hirata.
“Kulit kelam terbakar matahari, luka- luka seantero kaki, pulang ke rumah
dimarahi Ibu demi melihat bajupenuh bercak getah buah hutan, lalu
pontang-panting berlari ke masjid agar tak terlambat mengaji. Di masjid
tertawa, bersorak, berebut, bertengkar, menangis.” (Ayah, 2019:9)
Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan bahwa Sabari semasa kecil
sudah menanamkan kewajiban yang ada pada agamanya. Hal tersebut
terlihat bahwa dalam kondisi apapun kita harus selalu mengingat Allah
dengan cara beribadah. Salah satu sikap beribadah yang ditunjukkan pada
kutipan di atas adalah anak-anak mengaji dan melakukan ibadah lainnya
seperti salat.
“Suasana shalat Jumat di masjid ini tak dapat dilukiskan dengan kata- kata.
Saat engkau shalat rasanya ribuan malaikat menungguimu. Suara muazin
merdu sekali. Begitu megah, begitu agung masjid ini sehingga kuakui
dosaku, yang terkecil sekalipun.” (Ayah, 2019:305)
Kutipan di atas menunjukkan bahwa saat pergi mencari Lena dan
Zorro, Ukun dan Tamat singgah untuk menunaikan salat jumat di masjid.
Meskipun perjalan jauh mereka tak lupa meninggalkan kewajibannya sebagai
seorang muslim. Masjid yang tampak megah dan besar itu membuat mereka
terkagum-kagum akan keindahannya, sehingga mereka langsung berdoa dan
mengakui segala bentuk kesalahannya.
2. Relevansi nilai-nilai moral pada novel Ayah sebagai pembentukan
karakter diera disruptif
Pendidikan karakter pada hakikatnya merupakan pendidikan yang bertujuan
untuk menjadikan manusia yang lebih baik melalui penanaman nilai-nilai moral
sejak dini. Pembentukan karakter anak diera disruptif sangat penting dilakukan,
karena pada era disruptif ini merupakan era dimana memiliki banyak dampak
yang positif dan negatif. Nilai- nilai positif pada era disruptif ini adalah
tersedianya berbagai banyak informasi yang mudah diakses melalui media-media
sosial. Sedangkan disisi lain dampak negatif di era disruptif ini adalah masyarakat
yang tidak mudah menolak adanya budaya yang tidak sesuai dengan budaya
bangsa kita sendiri. Nilai moral dalam novel Ayah karya Andrea Hirata terdapat
tiga nilai moral (1) hubungan manusia dengan diri sendiri yang meliputi pantang
menyerah, dan pekerja keras, (2) hubungan manusia dengan manusia lain
meliputi budi pekerti baik, dan tolong menolong, dan (3) hubungan manusia
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dengan Tuhan meliputi berdoa dan beribadah. Sehingga nilai-nilai moral yang
terdapat dalam novel Ayah karya Andrea Hirata dapat dijadikan sebagai
pembentukan karakter anak diera disruptif ini. Terlebih karena dalam novel Ayah
karya Andrea Hirata terdapat nilai-nilai moral yang dapat diteladani.
SIMPULAN
Berdasarkan kajian teori, hasil analisis data dan pembahasan yang telah
dilakukan peneliti mengenai nilai-nilai moral dalam novel Ayah karya Andrea
Hirata sebagai pembentukan karakter anak diera disruptif. Nilai-nilai moral yang
terdapat dalam novel Ayah karya Andrea Hirata yakni hubungan manusia dengan
diri sendiri yang meliputi pantang menyerah, dan pekerja keras, hubungan
manusia dengan manusia lain meliputi budi pekerti baik, dan tolong menolong,
dan hubungan manusia dengan Tuhan meliputi berdoa dan beribadah. Novel
Ayah karya Andrea Hirata memiliki nilai- nilai moral yang dapat dijadikan
sebagai pembentukan karakter anak diera disruptif. Sehingga novel Ayah dapat
dipertimbangkan dan dimanfaatkan nilai moralnya sebagai salah satu bahan
untuk pembentukan karater anak diera disruptif ini.
Relevansi nilai moral sebagai pembentukan karakter anak diera disruptif
ini adalah anak dapat mengambil nilai- nilai moral yang positif dalam novel
Ayah karya Andrea Hirata sehingga nilai moral tersebut dapat dijadikan sebagai
pembelajaran dan teladan yang baik dalam lingkungan masyarakat.
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Abstrak
Sebuah bisnis harus dilengkapi dengan kekuatan periklanan yang handal dan
efektif. Untuk menarik minat para target konsumen dibutuhkan pemanfaatan
bahasa iklan kuliner yang menarik dan dapat membuat calon konsumen penasaran
untuk mencicipinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
kevariasian bahasa dalam teks iklan kuliner khas Semarang di website. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber
data dalam penelitian ini diambil dari media internet jenis layanan website,
sedangkan data dalam penelitian ini adalah teks iklan kuliner yang
memperlihatkan pemakaian kevariasian bahasa. Metode dan teknik penyediaan
data menggunakan metode simak; sedangkan teknik dasar yang dipergunakan
adalah teknik sadap dan teknik lanjutan yang dipergunakan adalah teknik simak
bebas libat cakap dengan teknik catat. Metode dan teknik analisis data
menggunakan metode agih dan metode padan. Dalam metode agih digunakan
teknik dasar berupa teknik bagi unsur langsung; sedangkan dalam teknik lanjutan
digunakan teknik parafrase. Dalam metode padan digunakan teknik dasar berupa
teknik pilah unsur penentu, dengan daya pilah referensial; sedangkan dalam
teknik lanjutan digunakan teknik hubung banding menyamakan. Hasil analisis
data disajikan secara informal. Dari hasil penelitian ditemukan adanya kevariasian
bahasa dalam teks iklan kuliner khas Semarang di website dengan pemanfaatan:
1) slogan, 2) kalimat persuasif, 3) subjek orang pertama, dan 4) bahasa yang
singkat, padat, dan jelas.
Kata kunci: Bahasa, Iklan, Kuliner, Website
Abstract
A business must be equipped with reliable and effective advertising power. To
attract the interest of target consumers, it is necessary to use an attractive
culinary advertising language and can make potential consumers curious to taste
it. The purpose of this study was to describe the language variation in the text of
Semarang typical culinary advertisements on the website. The method used in this
study is a qualitative descriptive method. The source of data in this study was
taken from internet media, the type of website service, while the data in this study
was culinary advertisement text that showed the use of language variations.
Methods and techniques for providing data using the look at method; while the
basic technique used is the tapping technique and the advanced technique used is
the free-of-conversation listening technique with the note-taking technique.
Methods and techniques of data analysis using the agih method and the equivalent
method. In the agih method, basic techniques are used in the form of techniques
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or direct elements; while in advanced technique used paraphrasing technique. In
the matching method, the basic technique is used in the form of a determining
element sorting technique, with a referential sorting power; while in the advanced
technique, the comparison technique is used. The results of data analysis are
presented informally. From the results of the study, it was found that there were
variations in language in the text of Semarang typical culinary advertisements on
the website by using: 1) slogans, 2) persuasive sentences, 3) first person subjects,
and 4) short, concise, and clear language.
Keywords: Language, Advertising, Culinary, Website
PENDAHULUAN
Perkembangan kuliner saat ini semakin pesat. Tidak mengherankan bila
banyak orang yang memulai untuk membuka usaha kuliner. Usaha kuliner
merupakan salah satu bentuk bisnis yang bisa dikatakan cukup menjanjikan. Hal
tersebut dikarenakan makanan merupakan kebutuhan keseharian bagi setiap
orang. Tingginya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh makanan telah
membuat banyak orang tergerak ingin memulai usaha kuliner.
Semarang merupakan kota terbesar di Jawa Tengah yang memiliki aneka
macam kuliner yang khas. Makanan khas Semarang terdiri dari berbagai macam
olahan makanan berat, jajanan atau camilan yang unik, dan minuman yang khas.
Makanan dengan cita rasa yang menggoda dapat dengan mudah ditemui di setiap
sudut kota Semarang. Beberapa di antara makanan khas tersebut merupakan hasil
akulturasi beberapa budaya yang berbeda. Kuliner khas Semarang, Jawa Tengah
termasuk bagian makanan yang tidak mudah ditemukan di kota lain. Sekalipun
bisa ditemukan, tentunya olahan rasanya akan berbeda dari kuliner asli
Semarang.
Mendongkrak bisnis tidak cukup dengan produksi yang berkualitas. Sebuah
bisnis kuliner harus dilengkapi dengan kekuatan promosi yang handal dan efektif
karena promosi adalah kunci dalam berbisnis. Untuk menarik minat target pasar
dibutuhkan ketepatan dalam mempromosikan. Jika promosinya menarik dan
berhasil, tentu akan banyak konsumen yang tertarik untuk membeli produk
tersebut. Dengan begitu, penjualan akan meningkat dan memberikan keuntungan.
Sebaliknya, jika promosi tidak maksimal, kemungkinan jumlah produk yang
dijual akan menurun bahkan bisa jadi gulung tikar.
Banyak pelaku bisnis kuliner yang gulung tikar karena mereka tidak
melakukan promosi dengan metode yang tepat. Oleh karena itu, melakukan
bentuk promosi yang jitu dan dapat mencapai target penjualan sangat diperlukan
dalam berbisnis. Mempromosikan produk dengan tepat menjadi suatu hal yang
perlu dimiliki oleh pebisnis. Tanpa adanya promosi, sebuah bisnis tidak akan
berjalan dengan baik.
Melakukan promosi sebenarnya bukan perkara yang mudah. Promosi yang
dilakukan haruslah sesuai dengan sasaran pasar dari produk yang dijual. Promosi
dapat dilakukan dengan mengiklankan produk yang ditawarkan. Itulah sebabnya,
sebuah iklan harus dibuat menarik, informatif, jelas, dan memakai kata-kata yang
bersifat persuasif.
Berawal dari hal di atas, peneliti akan mendeskripsikan kevariasian bahasa
dalam teks iklan kuliner khas Semarang di website. Mencermati beberapa teks

239

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

iklan kuliner, terdapat kevariasian bahasa yang digunakan oleh pengiklan dalam
mempromosikan kuliner yang ditawarkan kepada para calon konsumen.
KAJIAN TEORI
Selain produksi dan distribusi, pemasaran merupakan salah satu aspek
penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bisnis. Oleh karena itu,
ketika memutuskan untuk berwirausaha wajib mempelajari strategi promosi yang
akan berpengaruh dalam berbisnis.
Kegiatan promosi bertujuan untuk menginformasikan kepada konsumen
tentang merek atau produk tertentu, baik merek atau produk baru maupun merek
atau produk yang sudah lama yang belum luas terdengar oleh konsumen. Promosi
juga bersifat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan.
Selain itu, promosi juga bersifat mengingatkan masyarakat untuk
mempertahankan merek atau produk yang dipakai atau dinikmati. Hal tersebut
selaras dengan yang dikemukakan Tjiptono (2015:387) bahwa promosi
merupakan elemen bauran pemasaran yang berfokus pada upaya
menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kembali konsumen akan merek
atau produk perusahaan.
Menurut Kotler dan Amstrong (2011:429) bauran promosi adalah perpaduan
iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjual personal, dan sarana
pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai
pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan, gabungan dari
alat-alat promosi yang dirancang untuk mencapai tujuan, serta memberikan
informasi yang mengarahkan konsumen untuk terbujuk melakukan pembelian.
Penerapan pemasaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
memang dirasa cukup efektif untuk meningkatkan angka penjualan. Tidak
mengherankan, jika banyak pelaku bisnis menggunakan jasa dari pemasaran
online. Hal tersebut sudah menjadi aktivitas wajib yang perlu dilakukan oleh
seluruh pelaku bisnis. Demi mendapatkan hasil maksimal, mereka tak segan untuk
menggunakan beberapa penyedia jasa digital marketing, salah satunya yaitu
website.
Berbicara tentang mempromosikan bisnis, maka tidak jauh dari pembahasan
tentang kalimat dalam iklan yang digunakan. Mengolah kalimat dalam periklanan
tidak sebatas menggabungkan satu kata dengan kata lainnya. Ada beberapa cara
yang harus diperhatikan ketika akan membuat kalimat guna mengiklankan sebuah
produk atau merek. Mulai dari cara pemilihan kata hingga memberikan penawaran
yang cukup menarik para target konsumen.
Untuk menarik minat para target konsumen dibutuhkan kepiawaian dalam
mengemas bahasa periklanan. Iklan kuliner yang menarik akan membuat khalayak
penasaran untuk mencoba. Terdapat seni di dalam periklanan dan tips-tips yang
perlu diimplementasikan. Seperti yang disampaikan Rahman (2017:60) tentang
ciri-ciri bahasa iklan adalah sebagai berikut.
1. Penggunaan slogan.
Slogan adalah perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah
diingat untuk menyampaikan sesuatu. Slogan biasanya terdiri dari empat
sampai lima kata yang mudah diingat dan memiliki daya tarik. Ini supaya
pesan yang dimaksud bisa diterima oleh orang yang terkena terpaan iklan
tersebut.
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2. Penggunaan kalimat persuasif.
Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan meyakinkan dan
membujuk pembaca, pendengar, maupun penonton agar melaksanakan atau
menerima gagasan yang dibuat oleh pembuat iklan.
3. Penggunaan subjek orang pertama.
Iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak,
seperti "aku", "saya", dan "kami" untuk mengganti pihak brand atau instansi
pemasang iklan.
4. Penggunaan bahasa yang singkat, padat, dan jelas.
Iklan yang baik harus menyajikan pesan yang singkat, berbobot, serta isi
pesan yang disampaikan harus jelas agar dapat diterima dengan baik oleh
khalayak. Bahasa yang digunakan juga harus memikat dan memiliki daya
sugesti, akan tetapi juga harus objektif. Perlu pula mempertimbangkan katakata berkonotasi positif agar lebih dipercaya oleh khalayak.
METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif.
Bogdan dan Taylor (1975:5 dalam Moeleong, 2010:4) mendefinisikan penelitian
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Penelitian ini menggunakan fenomena linguistik sebagai data, khususnya
kevariasian bahasa dalam artikel promosi kuliner khas Semarang di website.
Sumber data dalam penelitian ini diambil dari media internet jenis layanan
website. Website menjadi pilihan yang diambil dengan pertimbangan bahwa iklan
di website mudah dikenal oleh masyarakat luas. Promosi produk dengan layanan
website juga dapat dilakukan selama 24 jam. Selain itu, layanan website sangat
luas jangkauannya dan banyak pemakainya.
Data dalam penelitian kualitatif biasanya berupa deskripsi fokus beserta
tempat (situs), kejadian, perilaku, dan interaksi objek penelitian dengan segala
konteks yang mengiringinya. Data dalam penelitian ini adalah kevariasian bahasa
yang terdapat pada teks iklan kuliner khas Semarang. Kuliner yang peneliti
cermati mulai dari makanan berat, camilan, hingga minuman. Mulai kuliner
tradisional yang hampir punah sampai kuliner modern. Peneliti mengambil teks
iklan dari 25 jenis kuliner khas Semarang. Adapun kuliner yang dimaksud adalah:
1) lumpia, 2) kue ganjel rel, 3) wingko babat, 4) kue moaci, 5) kue leker, 6)
pisang plenet, 7) tahu pong, 8) tahu petis, 9) tahu bakso, 10) bakso, 11) mi
kopyok, 12) mi titee, 13) soto Semarang, 14) asem-asem Koh Liem, 15) mangut
kepala manyung, 16) tahu gimbal, 17) lontong cap go meh, 18) nasi ayam,
19) nasi glewo, 20) nasi goreng babat, 21) sate kalak, 22) bandeng presto, 23) es
puter Cong Lik, 24) wedang tahu, dan 25) es dawet durian.
Metode penyediaan data menggunakan metode simak atau penyimakan
karena memang berupa penyimakan, yaitu menyimak penggunaan bahasa
(Sudaryanto, 2015:203). Metode ini dapat disejajarkan dengan metode
pengamatan atau observasi. Teknik dasar yang dipergunakan adalah teknik sadap;
sedangkan teknik lanjutan yang dipergunakan adalah teknik simak bebas libat
cakap (SBLC) dan teknik catat (Sudaryanto, 2015:204-206).
Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode agih, alat
penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto,
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2015:18). Teknik yang digunakan adalah teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik
dasarnya adalah teknik bagi unsur langsung atau teknik BUL (Sudaryanto,
2015:37). Disebut demikian karena cara yang digunakan pada awal kerja analisis
ialah membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau unsur; dan
unsur-unsur yang bersangkutan dipandang sebagai bagian yang langsung
membentuk satuan lingual yang dimaksud.
Teknik lanjutan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik
parafrase. Kegunaan teknik parafrase dalam analisis ini untuk memparafrasekan
penanda kevariasian bahasa yang memperlihatkan ciri-ciri bahasa iklan dalam teks
iklan kuliner khas Semarang. Metode dan teknik penyajian hasil analisis data
menggunakan metode penyajian kaidah yang bersifat informal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tabel 1 berikut ini akan peneliti sajikan temuan teks iklan pada 25
kuliner khas Semarang di website yang di dalamnya terdapat penggunaan
kevariasian bahasa.
Tabel 1
Kevariasian Bahasa Promosi
Artikel Kuliner Khas Semarang di Website
No
Teks
Data
1
Hubungi sekarang. Kami antar gratis. Kalo mau mampir ke sini aja: Jl.
Gajah Mada 142 AA Semarang. Buka setiap hari pk. 05.00 – 22.00. Top
2
dah!
Roti tradisional khas Semarang Ganjel Rel Oen. Kami ada dari tahun 1936
hingga sekarang untuk Anda. Harga terjangkau, tanpa bahan pengawet,
3
pengganti sarapan untuk keluarga.
Wingko babat Kampoeng Semarang. Baked in Semarang with love. Rasa
4
asli kelapanya, gurih & nikmat.
Cek kepribadianmu berdasarkan rasa moaci Gemini favoritmu! Rasa
5
durian. Penuh rasa ingin tahu dan suka mencoba. Berpetualang sudah
menjadi kebiasaan.
Leker nangkring Semarang. Pesan leker favoritmu? Butuh rehat? Wow.
6
Pas banget! Nangkring bareng sahabat. Pesen menu yang hangat. 0856
7
415 96541. IG: LEKER_NANGKRING.
Coba-in pisang plenet Pak Yuli Semarang.
Tahu Pong ini bisa kamu temui di salah satu rumah makan yang terletak di
8
Jl. Gajah Mada no 63B Semarang. Buka hari Senin – Sabtu. Tempat ini
9
beroperasi mulai pukul 10.00 – 20.00 WIB.
Big taste itu…tahu petis.
10
Tahu bakso terenak di Semarang. Tahu bakso New Citra sangat enak,
nagih, dan pengin lagi. Yuk order. New. Yuk belanja sekarang. 0858
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11
12
13
14
15

-6622-8323.
Teman hangat di musim hujan. Bakso komplit. Volcano bakso mesterius
. Wedang teh uwuh. Aneka gorengan.
A fresh start to the day. Great taste of traditional noodle Semarang. Cita rasa
asli Semarang. Mie Kopyok Express. Halal Indonesia.
Mie titee ruameee banget. Paling enak di Semarang!!!
16 Soto Bangkong gurih.
17 Gurihnya asem-asem Koh Liem.
18 Kepala Manyung Bu Fat. Tahu Gak? Daging ikan manyung ini baik untuk
19 penderita diabetes melitus.
Tahu gimbal carut marut di mulut.
20 Menu spesial lontong cap go meh.
Yang di Semarang wajib ke sini.
21 Nasi glewo kuliner khas Semarang temukan di Madhang. Download Madhang
22 sekarang. Kunjungi mitra.madhang_id/nasiglewo.
23 Nasi goreng babat terenak di Semarang. Legendaris guys. Hujan-hujan aja
24 diserbu. Nasi goreng babat Pak Karmin Mberok kuliner kito. Makjleb.
25 Sate kalak original recipe from Grill On paling dicari di Semarang!
Bandeng Juwana Elrina siap melayani Anda dengan sepenuh hati.
Es puter legendaris.
Bersatu dalam semangkuk wedang tahu.
The best dawet durian.
Peneliti akan mendeskripsikan kevariasian bahasa dalam teks iklan kuliner
khas Semarang di website berdasarkan hasil identifikasi data yang telah
ditampilkan di atas. Mempertimbangkan ciri-ciri kevariasian dalam penggunaan
bahasa iklan dapat dideskripsikan masing-masing teks sebagai berikut.
1. Penggunaan slogan.
Beberapa teks iklan yang peneliti temukan memanfaatkan penggunaan
slogan. Perhatikan teks-teks berikut ini.
1. Wingko babat Kampoeng Semarang. Baked in Semarang with love. Rasa
asli kelapanya, gurih & nikmat. (Data 3)
2. Cek kepribadianmu berdasarkan rasa moaci Gemini favoritmu! Rasa
durian. Penuh rasa ingin tahu dan suka mencoba. Berpetualang sudah
menjadi kebiasaan. (Data 4)
3. Teman hangat di musim hujan. Bakso komplit. Volcano bakso mesterius.
Wedang teh uwuh. Aneka gorengan. (Data 10)
4. A fresh start to the day. Great taste of traditional noodle Semarang. Cita
rasa asli Semarang. Mie Kopyok Express. Halal Indonesia. (Data 11)
5. Bandeng Juwana Elrina siap melayani Anda dengan sepenuh hati.
(Data 22)
6. Bersatu dalam semangkuk wedang tahu. (Data 24)
Terdapat enam teks iklan kuliner, yaitu teks (1) – (6) yang memperlihatkan
penggunaan slogan.
Teks (1) adalah teks iklan wingko babat merek atau produksi Kampoeng
Semarang. Teks tersebut terbangun atas tiga kalimat. Penggunaan slogan di teks
tersebut terdapat pada kalimat kedua, yaitu Baked in Semarang with love
‘Dipanggang di Semarang dengan cinta’. Pengiklan memanfaatkan slogan
tersebut guna meyakinkan kepada calon konsumen bahwa wingko babat yang
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diproduksi Kampoeng Semarang dipanggang (dibakar) dengan penuh kecintaan,
sehingga menghasilkan rasa yang gurih dan nikmat. Iklan kue moaci merek
Gemini terlihat pada teks (2). Empat kalimat terlihat sebagai pembangun teks
iklan tersebut. Dapat dicermati bahwa di antara empat kalimat yang membangun
terdapat sebuah slogan. Hal itu terlihat pada kalimat ke-4, yaitu Berpetualang
sudah menjadi kebiasaan. Slogan tersebut diciptakan pengiklan bermula dari kue
moaci Gemini yang disuguhkan dengan berbagai rasa, di antaranya rasa durian
yang dimunculkan dalam teks tersebut. Calon konsumen bisa mencoba berbagai
rasa yang lain, terutama rasa yang menjadi favorit yang tersedia di moaci Gemini.
Teks (3) merupakan teks iklan kuliner bernama bakso Volcano. Kuliner bakso
Volcano ini merupakan sajian kuliner yang cukup komplit terbukti dilengkapi
dengan wedang teh uwuh dan aneka gorengan. Sebuah sajian yang sangat
menggoda kaum pecinta kuliner yang menghangatkan saat hujan mulai turun.
Tidak mengherankan jika sang pengiklan mencoba menawarkan kuliner tersebut
dengan memulai menggunakan slogan pada kalimat pertamanya, yaitu Teman
hangat di musim hujan.
Teks iklan mi kopyok yang tersusun atas lima kalimat terlihat pada teks (4).
Pada kalimat pertama A fresh start to the day ‘Awal yang baru untuk hari ini’
dapat diidentifikasi sebagai wujud penggunaan slogan pada teks tersebut. Slogan
itu sengaja dimanfaatkan pengiklan untuk mengajak para target konsumen untuk
mengawali aktivitasnya dengan menikmati mi tradisional Semarang yang enak
dengan cita rasa asli yang sudah dijamin kehalalannya. Tentunya hal tersebut
dapat ditemukan pada mi kopyok Express Semarang.
Kuliner yang dikenalkan oleh pengiklan di teks (5) adalah bandeng presto
merek Bandeng Juwana Elrina. Hal tersebut terlihat nyata pada kalimat Bandeng
Juwana Elrina siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Teks iklan yang
terbentuk hanya dengan satu kalimat yang berupa slogan tersebut ditujukan
kepada para penikmat kuliner lauk khas Semarang ini. Para pelayan di toko
Bandeng Juwana Elrina senantiasa melayani para pengunjung dengan ramah dan
sepenuh hati, sehingga para konsumen bisa puas atas pelayanan yang diberikan.
Dengan cara pelayanan tersebut tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi
para konsumen untuk kembali berkunjung ke toko tersebut untuk membeli kuliner
bandeng yang satu ini.
Bersatu dalam semangkuk wedang tahu merupakan sebuah slogan
pembangun teks iklan keenam. Teks iklan tersebut menawarkan sebuah minuman
khas Semarang, yaitu wedang tahu buatan Pak Adi yang mangkal di Jalan Setia
Budi 86A. Pengiklan mengajak para pelanggan merapat bersama pelanggan yang
lain untuk menyatu di lokasi tersebut guna merasakan kehangatan wedang tahu
khas Semarang tersebut.
Slogan-slogan yang menjadi bagian pada teks (1) – (6) di atas dimunculkan
oleh pengiklan agar pesan yang dimaksud bisa diterima oleh para calon
konsumen, sehingga para target konsumen tertarik untuk menyegerakan membeli
atau menikmati kuliner yang dikenalkan atau ditawarkannya.
2. Penggunaan kalimat persuasif.
Teks-teks iklan kuliner khas Semarang pun banyak yang memanfaatkan
kalimat persuasif di dalamnya. Perhatikan teks (7) – (15) berikut.
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Leker nangkring Semarang. Pesan leker favoritmu? Butuh rehat? Wow..
Pas banget! Nangkring bareng sahabat. Pesen menu yang hangat. 0856 415
96541. IG: LEKER_NANGKRING. (Data 5)
Coba-in pisang plenet Pak Yuli Semarang. (Data 6)
Tahu Pong ini bisa kamu temui di salah satu rumah makan yang terletak di
Jl. Gajah Mada no 63B Semarang. Buka hari Senin – Sabtu. Tempat ini beroperasi
mulai pukul 10.00 – 20.00 WIB. (Data 7)
Tahu bakso terenak di Semarang. Tahu bakso New Citra sangat enak,
nagih, dan pengin lagi. Yuk order. New. Yuk belanja sekarang. 0858-66228323. (Data 9)
Mie titee ruameee banget. Paling enak di Semarang!!! (Data 12)
Kepala Manyung Bu Fat. Tahu Gak? Daging ikan manyung ini baik untuk
penderita diabetes melitus. (Data 15)
Yang di Semarang wajib ke sini. (Data 18) Nasi glewo kuliner khas
Semarang temukan di Madhang. Download Madhang sekarang. Kunjungi
mitra.madhang_id/nasiglewo. (Data 19)
Sate kalak original recipe from Grill On paling dicari di Semarang! (Data
21)
Salah satu camilan khas Semarang yang sudah tidak asing lagi adalah kue
leker. Teks iklan kuliner (7) menawarkan camilan leker Nangkring. Jika dicermati
dari sembilan kalimat yang membentuk teks tersebut terdapat beberapa kalimat
persuasif, antara lain terdapat pada kalimat kedua Pesan leker favoritmu? Kalimat
tersebut memiliki daya persuasif mengajak pecinta kue leker untuk memesan leker
favoritnya. Kalimat persuasif kelima Pas banget! mengimplikasikan bahwa kue
leker adalah jajanan yang tepat dinikmati saat istirahat. Kalimat keenam
Nangkring bareng sahabat mengandung maksud bahwa menikmati kue leker
tepat dinikmati bersama teman dekat. Kalimat persuasif terakhir terlihat pada
kalimat ketujuh Pesen menu yang hangat. Hal tersebut mengandung maksud
bahwa konsumen dapat memesan leker yang hangat. Kalimat-kalimat persuasif
yang turut membangun teks ke-7 tersebut cukup menguatkan teks yang
ditampilkan pengiklan, dengan harapan mampu menyedot perhatian khalayak
ramai.
Teks ke-8 yang terbangun dari sebuah kalimat, yaitu Coba-in pisang plenet
Pak Yuli Semarang memperlihatkan penggunaan kalimat persuasif dengan
penanda coba-in. Iklan tersebut mengajak para calon pelanggan mencoba jajanan
khas Semarang yang bernama pisang plenet kreasi Pak Yuli.
Kalimat pertama yang terlihat dalam teks kesembilan, yaitu Tahu Pong ini
bisa kamu temui di salah satu rumah makan yang terletak di Jl. Gajah Mada no
63B Semarang dapat diidentifikasi sebagai kalimat dengan daya persuasif.
Penanda bisa kamu temui pada kalimat tersebut mengajak para calon penikmat
kuliner tahu pong untuk menuju ke sebuah rumah makan di Jalan Gajah Mada.
Kuliner tersebut sering disebut dengan nama Tahu Pong Gajah Mada.
Di setiap kalimat pada lima kalimat yang membangun teks kesepuluh, yaitu
(1) Tahu bakso terenak di Semarang; (2) Tahu bakso New Citra sangat enak,
nagih, dan pengin lagi; (3) Yuk order; (4) New; dan (5) Yuk belanja sekarang
mengandung daya persuasif. Penanda persuasif yang terlihat di setiap kalimat
berturut-turut adalah kata terenak; frasa sangat enak, nagih, dan pengin lagi;
penanda yuk order; penanda new, dan penanda yang terakhir yuk belanja
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sekarang. Penanda-penanda di setiap kalimat tersebut bertujuan mempengaruhi
target konsumen untuk segera menikmati tahu bakso merek New Citra yang
dikenalkan. Pengiklan memulai mengenalkan bahwa tahu bakso New Citra adalah
jajanan yang paling enak di kota Semarang. Jajanan yang enak tersebut akan
membuat para penikmat kuliner menjadi ketagihan. Oleh sebab itu, pengiklan
mengajak para pelanggan untuk segera memesan. Perlu diketahui pula bahwa tahu
bakso yang diproduksi selalu baru, maka tidak perlu ragu lagi untuk berbelanja
tahu bakso New Citra.
Teks ke-11 merupakan teks iklan kuliner mi titee Selera Jaya di Puri
Anjasmoro, Semarang. Iklan tersebut terbangun atas dua kalimat. Kedua kalimat
di teks itu memanfaatkan kalimat persuasif. Pada kalimat pertama Mie titee
ruameee banget mengandung maksud bahwa warung mie titee banyak
pengunjungnya. Tentunya ini merupakan gambaran bahwa kuliner tersebut
menjadi pilihan banyak khalayak untuk menyantapnya. Diperkuat pula dengan
kehadiran kalimat kedua, yaitu Paling enak di Semarang!!! turut meyakinkan para
calon konsumen bahwa mi tetee Selara jaya adalah kuliner mie tite yang paling
enak.
Iklan kuliner Mangut Kepala Manyung Bu Fat pada teks ke-12 memuat satu
kalimat persuasif, yaitu terlihat di kalimat ketiga Daging ikan manyung ini baik
untuk penderita diabetes melitus. Melalui kalimat tersebut pengiklan berupaya
menginformasikan kepada para penderita diabetes melitus bahwa kuliner tersebut
baik dikonsumsinya. Tentunya informasi yang disampaikan pengiklan tidak
sekadar pemberitahuan, akan tetapi menjadi angin segar bagi penderita diabetes
melitus bisa yakin mengunjungi warung Mangut Kepala Manyung Bu Fat untuk
menikmati kuliner yang bermanfaat bagi kesehatannya.
Satu kalimat yang terdapat pada teks ketiga belas, yaitu Yang di Semarang
wajib ke sini merupakan teks iklan nasi ayam Bu Wido. Ajakan dari pengiklan
dengan penanda wajib ke sini sebagai gambaran keharusan bagi khalayak untuk
mengunjungi warung nasi ayam Bu Wido. Nasi ayam dengan harga yang murah
dan senantiasa tidak sepi dari pengunjung.
Teks ke-14 merupakan teks iklan nasi glewo khas Semarang. Nasi glewo
merupakan kuliner legendaris yang hampir punah. Nasi dengan lauk daging sapi
dan koyor, kuahnya seperti sayur terik beraroma kencur. Di antara tiga kalimat
yang membangun teks ke-14 terdapat dua kalimat persuasif, yaitu pada kalimat
kedua Download Madhang sekarang dan pada kalimat ketiga Kunjungi
mitra.madhang_id/nasiglewo. Dua kalimat tersebut sengaja disodorkan oleh
pengiklan sebagai ajakan yang disertai dengan mempermudah pelayanan kepada
calon konsumen dengan mengunduh aplikasi Madhang dan mengunjungi kuliner
nasi glewo. Cara mudah mendapatkan nasi glewo dengan pelayanan go food.
Kuliner modern yang juga dikenalkan oleh pengiklan adalah sate kalak. Sate
kalak merupakan olahan warisan bumbu jawa dipadu dengan santan untuk
memberi cita rasa tersendiri yang legit dan gurih. Teks satu kalimat yang terdapat
pada teks ke-, yaitu Sate kalak original recipe from Grill On paling dicari di
Semarang! dibangun oleh pengiklan guna mengenalkan kuliner sate kalak.
Kuliner ini baru ditemukan di sebuah rumah makan atau restoran, yaitu Grill On.
Tidak mengherankan jika para penikmat kuliner sate kalak akan berburu sate
kalak di resto Grill On. Kalimat-kalimat persuasif yang telah dijelaskan pada
setiap teks yang terdapat di sembilan teks di atas sengaja dikemas oleh pengiklan
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untuk mempengaruhi dan menarik perhatian para pelanggan kuliner khas
Semarang agar segera mencicipi kuliner yang diiklankan.
3. Penggunaan subjek orang pertama.
Pemanfaatan subjek orang pertama terlihat pada teks-teks iklan berikut.
Hubungi sekarang. Kami antar gratis. Kalo mau mampir ke sini aja: Jl. Gajah
Mada 142 AA Semarang. Buka setiap hari pk. 05.00 – 22.00. Top dah! (Data 1)
Roti tradisional khas Semarang Ganjel Rel Oen. Kami ada dari tahun 1936 hingga
sekarang untuk Anda. Harga terjangkau, tanpa bahan pengawet, pengganti sarapan
untuk keluarga. (Data 2)
Nasi goreng babat terenak di Semarang. Legendaris guys. Hujan-hujan aja
diserbu. Nasi goreng babat Pak Karmin Mberok kuliner kito. Makjleb. (Data 20)
Ajakan pengiklan kepada khalayak dengan memanfaatkan penggunaan
subjek orang pertama (baik tunggal maupun jamak) dapat kita temukan pada tiga
teks di atas, yaitu teks (16) – (18).
Teks (16) yang merupakan iklan lumpia Express ditemukan adanya
pemanfaatan subjek orang pertama jamak kami yang terdapat di kalimat kedua
Kami antar gratis. Sebuah penawaran akan mengantar pemesanan kuliner lumpia
Express secara gratis dimunculkan dalam iklan tersebut. Cara demikian tentunya
akan menjadikan khalayak mudah mendapatkan kuliner tersebut tanpa harus repot
keluar menuju resto.
Penggunaan subjek orang pertama jamak juga ditemukan pada teks (17),
yaitu dengan penanda kami yang terlihat pada kalimat kedua Kami ada dari tahun
1936 hingga sekarang untuk Anda. Iklan yang menawarkan kue tradisional khas
Semarang, yaitu kue ganjel rel merek Oen yang tidak perlu diragukan
keberadaannya lagi karena produksi atau toko itu beroperasi sudah cukup lama
(sejak tahun 1936) dan masih bertahan hingga sekarang.
Teks terakhir yang menggunakan subjek orang pertama jamak kito ‘kita’
terlihat pada teks (18), yang terlihat pada kalimat keempat Nasi goreng babat Pak
Karmin Mberok kuliner kito. Sebuah kuliner nasi babat gongso buatan Pak
Karmin yang terkenal enak di Semarang. Kuliner yang sudah terasa milik (kita)
bersama.
Iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak
untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan
orang yang mengajak.
4. Penggunaan bahasa yang singkat, padat, dan jelas.
Selain ciri-ciri bahasa iklan yang sudah ditemukan di atas, berikut akan
peneliti kemukakan teks-teks iklan yang menggunakan bahasa yang singkat,
padat, dan jelas. Perhatikan teks (19) – (25) berikut.
Big taste itu…tahu petis. (Data 8)
Soto Bangkong gurih.(Data 13)
Gurihnya asem-asem Koh Liem. (Data 14)
Tahu gimbal carut marut di mulut. (Data 16)
Menu spesial lontong cap go meh. (Data 17)
Es puter legendaris. (Data 23)
The best dawet durian. (Data 25)
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Teks (19) merupakan sebuah teks iklan kuliner tahu petis. Tahu petis adalah
jajajan yang berupa tahu pong tanpa isi yang kemudian di dalamnya diolesi
adonan kental hitam mirip petis. Rasanya manis legit. Tahu petis Yudhistira yang
sangat terkenal kelezatannya oleh para pelanggan diungkap dengan penanda frasa
big taste ‘rasa besar’ terlihat pada teks ke-19. Sebuah rasa yang tentunya sangat
mengundang khalayak untuk mencari kuliner yang satu ini.
Sajian kuliner soto yang sangat terkenal di Semarang adalah soto Bangkong.
Pengungkapan kuliner tersebut dapat kita perhatikan pada teks iklan ke-20.
Kalimat pendek yang terbangun dari tiga kata Soto Bangkong gurih mengungkap
gurihnya sajian soto Bangkong. Perpaduan gurihnya kuah kaldu dengan aneka
pelengkap seperti: bihun, daging, tauge, dan cacahan kubis membuat soto sangat
digemari oleh banyak orang.
Teks iklan kuliner asem-asem Koh Liem diungkap pengiklan di teks ke-21.
Sajian sederhana ini terbuat dari potongan daging sapi dengan lemak yang
dimasak bersama bawang merah, bawang putih, kecap manis, dan tomat muda.
Daging sapi yang super empuk akan membuat pembelinya ketagihan. Biasanya
pecinta kuliner ini menyantap cukup dengan nasi putih disiram asem-asem daging
sapi. Kuliner rumahan yang sudah terkenal ini memiliki kekhasan dengan rasa
gurih, walaupun rasa asem dan manis juga bisa ditemukan di dalamnya. Tidak
mengherankan jika pengiklan menuangkan dengan teks Gurihnya asem-asem Koh
Liem.
Kuliner khas berikutnya adalah tahu gimbal. Tahu gimbal merupakan
racikan potongan tahu goreng yang diberi gimbal atau bakwa udang yang
digoreng melebar lalu dipotong-potong. Dilengkapi irisan halus kol segar dan
tauge yang telah direbus lalu ditaburi dengan bawang merah goreng dan irisan
seledri; disiram kuah kacang yang dicampur kecap manis. Bisa dilengkapi dengan
telur goreng. Teks iklan (22) Tahu gimbal carut marut di mulut mencoba
menggambarkan tahu gimbal buatan Pak Edy. Dengan bahan yang variatif
tersebut menginspirasi pengiklan untuk menggambarkan betapa kuliner tersebut
mampu membuat mulut pecinta kuliner tidak menentu ‘carut marut’.
Teks ke-23 mengiklankan kuliner lontong cap go meh. Lontong cap gomeh
adalah salah satu makanan khas Semarang yang terdiri dari lontong dengan
beberapa lauk seperti: opor ayam, sayur labu siam, sambal goreng ati ampela,
bubuk kedelai, dan bawang goreng. Sangat sederhana pengiklan mengenalkan
kuliner tersebut, yaitu Menu spesial lontong cap go meh. Akan tetapi, melihat
bahan-bahan yang terdapat di kuliner tersebut menjadikan pengiklan dapat
mengungkap bahwa lontong cap go meh sebagai menu yang spesial.
Salah satu kuliner minuman khas Semarang yang dikenal oleh khalayak
adalah es puter Cong Lik. Sebuah kuliner minuman tradisional yang memiliki cita
rasa yang unik dan meleleh di mulut. Rahasianya ada di bahan dasar es krimnya
yang menggunakan bahan asli tanpa adanya perasa tambahan. Pengiklan
mengungkap pada teks ke-24, yaitu Es puter legendaris.
Satu lagi iklan minuman khas Semarang adalah es dawet durian. Teks ke-25
menawarkan kuliner tersebut, yaitu dengan kalimat yang sederhana The best
dawet durian. Kesederhanaan cara mengungkap namun mampu menyampaikan
pesan kepada para pelanggan dengan pemakaian frasa the best. Hal tersebut
mengimplikasikan bahwa es tersebut sebagai minuman yang terbaik.
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Sajian pesan yang diungkap secara sederhana hanya dengan satu kalimat
terlihat pada tujuh teks iklan di atas, yaitu teks (19) – (25). Setiap teks
memperlihatkan penggunaan bahasa yang singkat, padat, dan jelas.
Kesederhanaan pengungkapan teks tersebut tentunya berkaitan dengan tujuan
iklan sebagai pengingat. Kuliner-kuliner yang sudah mendapat tempat di hati para
pelanggannya, kembali dimunculkan oleh para pengiklan dengan kalimat yang
sederhana namun tetap menjaga keobjektifan kuliner yang diungkap. Cara seperti
ini tentunya juga akan mampu memiliki daya sugesti bagi penikmat kulinerkuliner tersebut.
SIMPULAN
Berdasarkan deskripsi dari hasil dan pembahasan, peneliti berkesimpulan
bahwa ditemukan adanya kevariasian bahasa dalam teks iklan kuliner khas
Semarang di website, yang meliputi adanya penggunaan: 1) slogan, 2) kalimat
persuasif, 3) subjek orang pertama, dan 4) bahasa yang singkat, padat, dan jelas.
Penggunaan keempat hal tersebut dapat ditemukan pada 25 teks iklan yang
terdapat pada 25 jenis kuliner. Tidak menutup kemungkinan jika jumlah teks
iklannya lebih banyak akan ditemukan variasi yang lebih kompleks dalam
penggunaan keempat hal. Oleh karena itu, peneliti menyarankan atau
merekomendasikan adanya penelitian yang relevan sebagai kelanjutan penelitian
awal ini.
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INOVASI PEMBELAJARAN PADA MATA PELAJARAN TEMATIK DI
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU PADA MASA PANDEMI
COVID-19
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1,2
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Abstrak
Era kenormalan baru dalam dunia pendidikan menjadi tantangan baru dalam dunia
pendidikan. Dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 sangat luas dan
multidimensi. Pandemi Covid-19 menuntut guru sebagai seorang fasilitator dalam
pendidikan untuk mencari inovasi pembelajaran terbaru yang dapat digunakan
dalam pembelajaran daring. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
inovasi pembelajaran pada mata pelajaran tematik di SDIT Nurul Yaqin. Jenis
penelitian ini adalah peneltian deskriptif kualtatif dengan pendekatan studi kasus.
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran berbasis teknologi
menggunakan media Padlet, hyperdoc, live worksheets, dan mentimeter untuk
mata pelajaran tematik di SDIT Nurul Yaqin sangat membantu siswa dan guru
untuk melakukan pembelajaran daring.
Kata kunci: Inovasi Pembelajaran, Tematik, Pandemi
Abstract
The era of the new normal in the world of education is a new challenge in the
world of education. The impact of the COVID-19 pandemic is broad and
multidimensional. The Covid-19 pandemic requires teachers as facilitators in
education to look for the latest learning innovations that can be used in online
learning. This study aims to describe learning innovations in thematic subjects at
SDIT Nurul Yaqin. This type of research is a qualitative descriptive research with
a case study approach. Data collection techniques using interviews, observation,
and documentation. The results show that technology-based learning innovations
using Padlet media, hyperdocs, live worksheets, and mentimeters for thematic
subjects at SDIT Nurul Yaqin are very helpful for students and teachers to do
online learning.
Keywords: Learning Innovation, Thematic, Pandemic
PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan salah satunya
pendidikan. Transformasi dan akselerasi pendidikan menjadi tantangan yang juga
harus dihadapi oleh pemerintah dan institusi pendidikan. Untuk memutus mata
rantai penyebaran covid-19, setiap orang wajib menerapkan 6M (Memakai
masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjaga pola hidup sehat, Mengurangi
mobilitas, dan Menghindari kerumunan). Poin menghindari kerumunan, sangat
erat kaitannya dengan aktivitas belajar di sekolah. Di mana para guru maupun
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siswa harus beradaptasi dan mulai bertransisi agar dapat bertahan dan kegiatan
pembelajaran tetap berjalan. Kegiatan belajar mengajar, seperti bekerja, diliburkan
atau dilakukan dari rumah dengan tujuan mengurangi potensi penularan virus
Covid-19.
Peran guru sebagai fasilitator di era abad 21 ini sangat penting. Guru
dituntut mempunyai kemampuan lebih dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus
mampu memadukan pembelajaran, konteks yang bermakna dan harus
memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengakses materi
pembelajaran setiap saat dan memberikan penilaian formatif yang adil. Terlebih di
masa pandemik covid-19 seperti sekarang ini, perlu adanya kegiatan pembelajaran
interaksi yang baik antara guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran secara
daring. (Suherman et al., 2020).
Guru dan siswa harus mampu menguasai teknologi tepat guna yang dapat
digunakan untuk proses pembelajaran secara daring (online). Namun, bagi
seorang guru, tidak hanya mampu menguasai teknologi tepat guna, tetapi juga
guru harus mampu mengajar secara kreatif dan inovatif. Pembelajaran daring
tentunya sangat berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan secara luring
(offline). Dibutuhkan kreativitas seorang guru dalam mengajar dan juga
dibutuhkan teknologi dan aplikasi yang sesuai dengan kondisi proses
pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menarik dan efektif.(Rahayu et al.,
2021).
Banyak penelitian sebelumnya yang dilakukan sehubungan inovasi
pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran daring di masa pandemi.
Penelitian sebelumnya meneliti studi kasus tentang media pembelajaran yang
interaktif berbasis aplikasi
yaitu padlet pada pelajaran Bahasa Inggris di
SMA supaya murid tidak lagi merasa jenuh atau tidak bersemangat belajar pada
saat masa pandemi Covid-19 ini, juga untuk guru akan lebih dapat berkreasi dan
inovatif dalam melaksanakan kegiatan proses belajar-mengajar sehingga tercipta
atmosfir atau suasana belajar daring terasa menyenangkan. (Ambarita, 2021).
Penelitian yang lain, bagaimana merancang sebuah media pembelajaran alternatif
sebagai mitigasi dan adaptasi di masa pandemi covid-19 yang mudah digunakan
dengan tujuan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar agar menjadi lebih
menyenangkan, interaktif, dan kolaboratif.(Tania Intan et al., 2021).
Berdasarkan permasalahan dan penelitian sebelumnya yang telah
dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai
“Inovasi Pembelajaran daring pada mata pelajaran Tematik di sekolah dasar.
Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi rekomendasi khususnya dalam hal
inovasi media pembelajaran di masa pandemi covid-19.
KAJIAN TEORI
Inovasi Pembelajaran
Inovasi pembelajaran adalah sebuah kegiatan belajar yang dilakukan oleh
guru dan siswa atau individu dan kelompok dengan cara baru atau inovatif
dalam proses belajar. Inovasi pembelajaran adalah pembaharuan pembelajaran
yang ada sebelumnya kemudian dikemas atas dorongan gagasan barunya yang
merupakan produk dari learning how to learn untuk melakukan langkah-langkah
belajar, sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar.(Lubis et al., 2020).
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Dalam inovasi pembelajaran, guru dapat mengembangkan berbagai model
dan metode yang dimilikinya untuk diterapkan dalam pembelajaran di sekolah.
Sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan memiliki sistem yang didalamnya
terdiri dari berbagai komponen dan elemen. Pembelajaran yang inovatif perlu
dilakukan agar menghasilkan output pembelajaran yang lebih baik dari pada
sebelumnya, disamping berbagai tantangan dan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi menghendaki adanya pembaharuan dalam pembelajaran tersebut.
Dalam pembaharuan pembelajaran diperlukan agen pembaharuan
dimana guru memiliki peran yang besar dalam pembaharuan tersebut. Agar
pembelajaran inovatif, diperlukan guru yang inovatif dan kreatif terlebih dahulu.
Dengan kreatifitas yang dimiliki oleh guru maka inovasi dapat dihasilkan
olehnya.
Padlet
Padlet adalah aplikasi yang bermanfaat di kelas karena dapat digunakan
pada perangkat
yang berbeda, karena tidak mengharuskan murid untuk
membuat akun, dan tidak memerlukan pengetahuan teknis khusus. (Kimura,
2018). Padlet adalah sebuah papan tulis daring yang memungkinkan siapapun
menambahkan ide-ide dalam papan tulis tersebut. Aksesnya pun terbilang mudah
karena Padlet bisa dibuka menggunakan laptop maupun gawai. Berikut ini adalah
cara menggunakan Padlet dan ide aktivitas yang dapat dilakukan dengan Padlet
untuk pembelajaran daring.
1. Buat padlet dengan klik “Sign up for free”. Untuk membuat akun Padlet, kita
danpat menggunakan akun Gmail.
2. Buat padlet dengan klik “Make a Padlet”. Setelah itu, akan muncul pilihan
layout papan tulis yang dinginkan. Misalnya saja, “Wall” untuk konten seperti
majalah dinging, dan “stream”, untuk konten yang memungkinkan kita
membaca dari atas ke bawah.
3. Padlet sudah jadi, dan kita tinggal bagikan link Padlet yang sudah jadi (kita
salin tempel) kemudian dikirimkan ke siswa.

Live Worksheets
Live Worksheets, merupakan salah satu media berbantuan media
elektronik yang didalamnya terdapat teks, gambar, animasi, dan video-video
yang lebih efektif agar peserta didik tidak cepat merasa bosan. Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD) daring ini didefinisikan sebagai alat pembelajaran yang
dirancang secara daring berisi materi dan langkah kerja yang sistematis dan
menarik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jika
ditinjau dari manfaatnya LKPD daring diharapkan dapat membuat proses
pembelajaran menjadi lebih menarik daripada pembelajaran menggunakan
LKPD berupa media cetak/kertas. (Khikmiyah, 2021).
Hyperdoc
Hyperdocs sangat mudah dibuat sebagai lesson plan, learn activity, atau
sekaligus sebagai bahan belajar bagi siswa. Hanya dengan memanfaatkan google
document dan google slide, guru dapat merancang rencana kegiatan, bahan ajar,
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sekaligus lembar aktivitas siswa dalam satu lembar. Jika melihat manfaatnya,
hyperdocs sangat tepat sebagai solusi pembelajaran jarak jauh (PJJ). Karena selain
daring, hyperdocs juga bisa digunakan secara luring. Jika ini dikembangkan, tentu
dapat dijadikan salah satu solusi yang efektif digunakan saat pembelajaran daring.
Tidak hanya meringankan beban kerja guru secara administrasi, namun juga dapat
memudahkan siswa dalam menggali pengetahuan dengan sumber belajar yang
menyenangkan.
Mentimeter
Manfaat dari aplikasi mentimeter, diantaranya sebagai media yang dapat
memberikan efek ketertarikan siswa dalam kegiatan belajar, sebagai media yang
dapat digunakan untuk pengumpul data, sebagai media yang dapat digunakan
untuk mengemukakan pendapat dan sebagai media yang dapat dijadikan sebagai
sarana refleksi untuk mengukur dari kegiatan pembelajaran. Salah satu
keterbatasan mentimeter adalah anonimitas yang memungkinkan untuk
mengidentifikasi siswa mana yang telah berkontribusi dalam diskusi. (Sari, 2021).
Cara kerja mentimeter adalah apabila presenter atau guru mempublikasikan
presentasi melalui www.mentimeter.com . Sistem mentimeter menghasilkan
kode pin untuk dimasuki peserta. Kemudian siswa dapat berpartisipasi langsung
dengan masuk ke dalam sistem Mentimeter dan memasukkan kode pin di
www.menti.com. Sistem diakses hanya dengan kode pin, dan tidak ada informasi
lain dari pelajar yang dimasukkan ke dalam sistem. Setelah siswa masuk ke
sistem, jawaban yang mereka berikan ke aplikasi segera dijangkau dan dihasilkan
secara real time oleh guru dan teman- teman mereka. Sementara informasi pribadi
apapun dari siswa tidak tercermin di sistem, sehingga siswa yang memiliki
kemampuan pasif dan rasa malu pada teman di kelas juga dapat tetap partisipasi
aktif dan termotivasi karena turut berkesempatan berpartisipasi aktif di kelas.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan
pendekatan studi kasus, yaitu proses untuk memahami, menelaah, menjelaskan,
dan menguji secara komprehensif, intensif, dan detail tentang sesuatu (Suwendra,
2018). Subjek penelitian ini adalah guru, siswa, dan orang tua siswa di SDIT
Nurul Yaqin Jakarta. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan
wawancara semi terstruktur kepada guru mata pelajaran tematik di kelas 5, SDIT
Nurul Yaqin Jakarta. Selain itu, data juga didapatkan dari berbagai dokumentasi
berupa foto maupun kegiatan pembelajaran yang dapat diakses melalui media
sosial dan dokumentasi sekolah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar di bawah merupakan contoh materi di dinding padlet yang dibuat
oleh guru tematik. Padlet tersebut memuat materi tentang KWL Masa
PraKemerdekaan. Teknik KWL merupakan salah satu teknik pembelajaran
membaca yang menekankan pada pentingnya latar belakang pengetahuan
pembaca. Teknik ini menggunakan lembar kerja KWL yang akan membantu
mahasiswa dalam mengonsep topik-topik yang akan dipelajari. KWL
mempunyai kepanjangan K sebagai Know, W sebagai Want to know, dan L
sebagai Learn.
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Gambar 1. Dinding padlet tema KWL Masa Prakemerdekaan
K (Know) Pada tahap ini, siswa dimulai dengan memberikan sebuah ide
yang spontan tentang apa yang mereka ketahui pada topik Masa
Prakemerdekaan. Apa yang siswa ketahui dari topik tersebut, setelah itu siswa
masukkan ke dalam kolom ‘K’ yang tersedia.
W (Want to know) Siswa memberi tahu tentang apa yang ingin siswa
pelajari dari topik tersebut. Jadi, siswa memberikan ide yang lebih beragam dari
bacaan tersebut dan siswa meletakkan jawaban pada kolom ‘W’.
L (Learn) Selama atau setelah selesai mempelajari topik tersebut, siswa
memberikan jawaban tentang apa yang telah mereka pelajari dari bacaan tersebut
dan meletakkan pada kolom ‘L’.
Selain itu, siswa juga diajarkan oleh guru bagaimana cara membuat
sebuat padlet. Guru pertama meminta siswa untuk membuat akun di padlet. Guru
memberikan tutorial vidoe youtube cara penggunaan padlet. Salah satu tugas
yang diminta guru kepada siswa yaitu, siswa diminta membuat timeline
Kedatangan Bangsa Eropa ke Indonesia. Berikut contoh timeline padlet yang
dibuat salah satu siswa.

Gambar 2. Timeline Padlet Kedatangan Bangsa Eropa ke Indonesia
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Gambar di atas merupakan contoh hasil karya siswa dalam membuat
timeline padlet. Siswa diminta membuat garis waktu tahapan tahun datangnya
bangsa Eropa ke Indonesia hingga masa PraKemerdekaan Indonesia.
Media Live Worksheets

Gambar 3. Live worksheets Kedatangan Bangsa Eropa ke Indonesia
Gambar 2 di atas merupakan contoh live worksheet tema 1 “Masa
Prakemerdekaan”. Live worksheet ini merupakan salah satu bentuk Assessment
dalam pembelajaran. Materi live worksheet di atas merupakan soal yang harus
diisi oleh siswa terkait kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Setelah siswa
selesai mengisi data dan menekan tulisan tombol finish, maka nilai seketika dapat
muncul, sehingga memudahkan tugas koreksi guru dan siswa dapat mengetahui
nilai dan evaluasi dari materi yang diberikan.

Gambar 4. Hasil Nilai Siswa pada Liveworksheet
Gambar 4 di atas merupakan contoh hasil nilai yang muncul pada
liveworksheet siswa setelah siswa selesai engerjakan soal di liveworksheet.
Siswa dapat langsung melihat nilai dan jika ada jawaban yang salah, maka siswa
dapat melihat semua jawaban yang benar dalam liveworksheet tersebut.
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Media Hyperdocs

Gambar 5. Hyperdoc, Before Class Activities
Gambar 3 di atas merupakan Hyperdoc berupa informasi kegiatan belajar
di rumah selama sepekan. Hyperdoc bertujuan untuk memberikan informasi bagi
orang tua dan siswa terkait pembelajaran di setiap pekan. Hyperdoc bisa
digunakan secara daring terkait materi yang disampaikan sehingga lebih
kontekstual dan informatif. Manfaat bagi siswa dan guru yaitu rencana
pembelajaran yang diinformasikan lebih informatif dengan mengadopsi digital
learning dan paperless, sehingga mendukung pembelajaran era abad 21.
Hyperdoc untuk mata pelajaran tematik kelas 5 untuk pekan ini siswa dapat
melihat video tentang organ gerak manusia dan hewan.
Aplikasi Mentimeter

Gambar 6. Aplikasi Mentimeter Nama Pahlawan Masa Prakemerdekaan
Dalam kegiatan pembelajaran atau presentasi baik secara tatap muka atau
pembelajaran jarak jauh, seringkali guru ingin menggali pemahaman, pendapat,
pengalaman atau kesan peserta terhadap materi yang sedang kita sampaikan.
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Respon dari peserta tentu kita inginkan langsung diperoleh dalam waktu yang
singkat. Untuk kondisi seperti ini guru membutuhkan suatu aplikasi online yang
dapat digunakan, salah satunya aplikasi mentimeter. Mentimeter membantu guru
menjadikan kegiatan pembelajaran, presentasi, ceramah, dan diskusi menjadi
lebih inovatif dan berkesan. Mentimeter digunakan bertujuan untuk melibatkan
dan berinteraksi dengan siswa menggunakan polling langsung.
SIMPULAN
Pembelajaran daring menuntut guru untuk memberikan media
pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Media memiliki pran penting dalam
pembelajaran. Pemilihan dan pengguunaan media harus memperhatikan
kebutuhan dalam materi pembelajaran dikarenakan penggunaan media harus
dapat menunjang ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Media yang menarik
juga diperlukan untuk menarik antusiasme siswa. Terutama pada pembelajran
tematik, media yang digunakan juga diharaapkan dapat membantu guru
mengaitkan berbagai muatan pelajaran. Platform pembelajaran daring seperti
aplikasi padlet, hyperdocs, live worksheet, dan mentimeter dapat menjadi
alternatif media pembelajaran yang dapat membuat siswa tidak merasa bosan dan
dapat membuat guru berinteraksi langsung dengan siswa secara daring.
Sumber lisan (wawancara)
Wawancara dengan Guru Mapel Tematik Kelas 5, Abdullah Zahir, S.H.I., SDIT
Nurul Yaqin. (38), Jakarta, 10 September 2021.
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Abstrak

Bahasa merupakan alat komunikasi dan dapat digunakan untuk bertukar ide,
berdiskusi, atau membahas masalah yang dihadapi. Penggunaan bahasa yang baik
dan mudah untuk dimengerti oleh orang lain akan berdampak pada komunikasi
berjalan dengan baik. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bertujuan untuk
meyakinkan serta membujuk orang lain supaya mau mengikuti atau membeli
produk yang diiklankan. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah kalimat
persuasif dalam akun instagram disporaparkabtegal. Sumber data penelitian ini
adalah akun instagram disporaparkabtegal yang dikumpulkan dengan metode
simak, teknik simak. Hasil penelitian dalam akun instagram disporaparkabtegal.
Namun tidak semua postingan terdapat kalimat persuasif. Wujud kalimat persuasif
dalam akun instagram disporaparkabtegal ialah Teruslah berkarya!, Yuhh...Bayar
tiket masuk Guci nganggo E-Ticketing. Implikasi pembelajaran kalimat persuasif
dalam akun disporaparkabtegal ialah dapat digunakan sebagai contoh bahan ajar,
materi ajar atau topik pembelajaran di sekolah.
Kata kunci: Kalimat, Persuasif, Instagram, Implikasi
PENDAHULUAN
Bahasa merupakan alat komunikasi dan dapat digunakan untuk bertukar ide,
berdiskusi, atau membahas masalah yang dihadapi. Pihak yang terlibat dalam
proses komunikasi terdapat dua orang, yaitu pertama yang mengirim informasi,
dan kedua yang menerima informasi. Alat yang digunakan dapat berupa simbol
atau lambang, dan informasi yang disampaikan berupa suatu gagasan, uraian atau
pesan (Chaer dan Agustina, 2004:20).
Dalam sebuah komunikasi bahasa memiliki peranan yang sangat penting
dan mutlak adanya. Bahasa menjadi sebuah alat dalam komunikasi yang mana
bahasa dan komunikasi ini memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Bahasa
merupakan interpretasi dari apa yang hendak disampaikan oleh komunikator
terhadap komunikan. Penggunaan bahasa yang baik dan mudah untuk dimengerti
oleh orang lain akan berdampak pada komunikasi yang berjalan dengan baik pula.
Tindak tutur merupakan kebutuhan individual. Tindak tutur digunakan
sebagai interaksi sosial antara penutur dan mitra tutur. Maka, dalam interaksi
sosial terdapat tindak tutur. Searle (dalam Rohmadi, 2017:32) mengemukakan
bahwa dalam semua komunikasi bahasa terjadilah tindak tutur. Bentuk perilaku
tindak tutur dalam komunikasi tidak hanya sekadar simbol, kalimat, atau kata (the
performance of speech acts). Bisa disimpulkan tindak tutur adalah perilaku
tuturan dari komunikasi bahasa yang dapat berwujud gagasan, ide atau yang
lainnya dan merupakan hasil dari suatu kalimat dalam konteks tertentu.
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Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan
serta membujuk orang lain supaya mau mengikuti atau membeli produk yang
diiklankan. Istilah persuasif berasal dari bahasa Inggris, yakni persuade yang
artinya membujuk atau meyakinkan. Kalimat persuasif merupakan satu diantara
jenis kalimat yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari.
Menurut Keraf persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk
meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pembicara
(bentuk lisan, misalnya pidato) atau oleh penulis (bentuk tulisan, cetakan,
elektronik) pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Selanjutnya,
Suparno dan Yunus memaparkan persuasi berisi paparan berdaya bujuk, berdaya
ajuk, ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca
untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit dan kemauan eksplisit yang
dilontarkan oleh penulis.
Kalimat persuasif pada umumnya ditemukan pada lembaran brosur, poster,
pamflet, yang bersifat untuk mengiklankan. Dalam kalimat persuasif ada makna
perintah, tetapi disampaikan secara tersirat atau tidak langsung. Sifatnya tidak
memaksa. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara kalimat persuasif dan kalimat
imperatif. Sangat penting untuk memahami kalimat persuasif. Selain untuk
memudahkan ketika perlu membujuk seseorang, memahami kalimat persuasif
berguna agar mampu memahami bahasa iklan supaya tidak termakan oleh iklan
yang terkadang hiperbola.
Peneliti memilih akun disporaparkabtegal karena akun tersebut akun resmi
Dinas Pemuda, dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. Akun
disporaparkabtegal seharusnya berisi informasi tentang pariwisata yang berada
di Kabupaten Tegal. Selain itu juga mengajak, membujuk masyarakat umum
khususnya Kabupaten Tegal untuk mencintai pariwisata yang ada di Kabupaten
Tegal. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada di kota tersebut, misalnya
Bukit Rangkok, Pemandian Air Panas Guci, Pasar Slumpring dan lain-lain.
Apakah di dalam akun disporaparkabtegal terdapat kalimat persuasif? Bagaimana
wujud kalimat persuasif yang terdapat dalam akun tersebut? bagaimana implikasi
pembelajarannya?
KAJIAN TEORI
Kalimat
Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan, yang
mengungkapkan pikiran yang utuh (Irmansyah, 2015: 3). Menurut Khairiyah
(2015: 147) dalam wujud lisan kalimat diucapkan dengan suara naik, keras lembut
disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan.
Sedangkan wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), tanda seru (!), dengan demikian konstituen
dasar kalimat biasanya berupa klausa karena dalam klausa terdapat fungsi bahasa
yang bersifat internal yaitu sintaksis. Pendapat lainnya menemukan bahwa kalimat
merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan menuangkan
gagasan seseorang secara terbuka untuk di komunikasikan kepada orang lain.
Menurut Irmansyah (2015: 3) kalimat adalah bagian ujaran/tertulis yang
mempunyai struktur minimal subjek dan predikat dan intonasi finalnya
menunjukkan bagian ujaran/tertulisan itu sudah lengkap dengan makna (bernada
berita, tanya, atau perintah).
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Persuasif
Kalimat Persuasif merupakan Kalimat yang bertujuan untuk membujuk atau
mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat persuasif biasanya berisi
tentang ajakan, imbauan dan bujukan. Pada umumnya kalimat persuasif bertujuan
untuk alat komunikasi dan membujuk dengan kata-kata. Kata persuasif diturunkan
dari verba to persuade yang artinya menyarankan atau membujuk. Persuasif
mula-mula memaparkan gagasan dengan alasan, bukti atau contoh untuk
meyakinkan pembaca. Kemudian diikuti dengan ajakan, bujukan rayuan, atau
saran kepada pembaca (Harista, 2017: 310).
Kalimat persuasif adalah karangan yang dapat menarik minat dan dapat
meyakinkan bahwa pengalaman membaca merupakan sesuatu hal yang sangat
penting karena dimana di dalamnya terdapat sebuah informasi yang meyakinkan
seseorang. Menurut Astuti (2017: 39) persuasif adalah suatu kegiatan psikologis
dalam usaha mempengaruhi pendapat, sikap, dan tingkah laku seseorang atau
banyak orang agar berpendapat, bersikap dan tingkah laku seperti apa yang
diharapkan. Tindakan hanya persuasif saja yang diarahkan, tetapi ada juga yang
mengajak seseorang agar dapat memahami maksud dan tujuan tersebut.
Menurut Maulina (2018:2) berpendapat kalimat persuasif merupakan
paragraf yang memengaruhi pembaca, membujuk, dan mengajak agar melakukan
sesuatu. Lebih tepatnya lagi kalimat persuasif yang dibuat oleh penulis mampu
untuk membuat isi penerima menjadi tertarik pada informasi yang ditulis.
Menurut Irma (2019: 346) persuasif merupakan proses meyakinkan orang lain
bahwa pendapat kita benar, serta mengajak melakukan sesuatu atau mengatasi
persoalan. Persuasif senantiasa menggunakan kalimat yang mudah diterima,
menggelirik, konkrit, dan merangsang emosi, tetapi tidak berlebihan persuasif
dapat dilihat dari sudut pandang aristic proof dan inartistic proof.
Instragam
Implikasi Pembelajaran
Pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan mampu untuk memenuhi
pengetahuan siswa atau memperluas wawasan secara praktis sesuai dengan fakta
yang nyata, yang bertujuan dengan adanya proses pembelajaran bahasa Indonesia
mampu diterima oleh peserta didik yang dapat membuat peserta didik terampil
dalam bahasa Indonesia dan bangga terhadap bahasa pemersatu bangsa yaitu
bahasa Indonesia. Persuasif merupakan sebuah ajakan kepada lawan bicara
walaupun tidak semua menggunakan kalimat ajakan.
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan tentang sifat individu, keadaan,
gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati (Moleong, 1994 : 6).
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain,
tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan tahap penyajian
analisis data. Pada tahap pertama, hal yang dilakukan adalah pengumpulan data
dengan cara menjaring data sebanyak-banyaknya sesuai dengan judul penelitian.
Data yang dibutuhkan adalah semua aspek yang berkaitan dengan kalimat
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persuasif dalam akun instagram disporaparkabtegal . Tulisan ini menyelami isi
data kalimat persuasif yang terdapat dalam akun instagram.
Sumber data penelitian ini adalah kalimat-kalimat di akun instagram
disporaparkabtegal yang dikumpulkan dengan metode simak teknik simak catat.
Pengumpulan data dilakukan selama 3 bulan mulai Januari sampai Agustus 2021.
Tahap kedua, yaitu pengolahan data dan analisis data. Data yang dikumpulkan
kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara deskriptif. Data yang dianalisis
berbentuk kalimat persuasif yang terdapat pada akun disporaparkabtegal. Dalam
menganalisis data peneliti melakukan langkah-langkah, yaitu: (a) Peneliti
mendeskripsikan data yang telah dicatat ke dalam bentuk tulisan; (b) Peneliti
mengklasifikasikan data yang telah dicatat sesuai dengan tujuan dari penelitian;
(c) Peneliti mencari wujud kalimat persuasif untuk menjawab dari tujuan
peneletian. Tahap ketiga, yaitu penyajian hasil analisis data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Finoza, persuasi bertujuan membuat pembaca percaya, yakin, dan
terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang berupa fakta pendapat atau
gagasan ataupun perasaan seseorang. Sedangkan menurut Kosasih persuasi
bertujuan untuk memengaruhi pembaca. Adapun Ciri-ciri persuasi yaitu sebagai
berikut:
a. Harus menimbulkan kepercayaan pendengar/pembacanya.
b. Bertolak atas pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah.
c. Harus menciptakan penyesuaian melalui kepercayaan antara
pembaca/penulis dan yang diajak berbicara/pembaca.
d. Harus menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan tujuan
tercapai.
e. Harus ada fakta dan data secukupnya.
Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa
persuasi adalah berupa ajakan dan imbauan kepada orang lain dengan
menggunakan kata permintaan maupun perintah atau larangan seperti kata ayo,
mari, silakan, jangan, dan lain-lain.
Akun instagram disporaparkabtegal selama kurun waktu bulan Januari
sampai Agustus 2021 terdapat 30 postingan. Namun, setelah penulis menganalisis
postingan tersebut hanya 10 postingan saja yang mengandung kalimat persuasif.
Postingan-postingan lain berisi pemberitahuan atau memberi informasi. Berikut
wujud kalimat persuasif dalam akun instagram disporaparkabtegal.
Wujud kalimat persuasif dalam akun instagram disporaparkabtegal
Data 1 disporaparkabtegal
Disporaparkabtegal Segenap Staff dan Karyawan
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Tegal mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang Ke-3
@pasarslumpring semoga makin maju, sejahtera dan
memberikan kebahagiaan.
Teruslah berkarya!
15 Februari
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Dari data di atas terdapat kalimat “Teruslah berkarya”. Kalimat tersebut
termasuk kalimat persuasif, karena mengajak pembaca atau pengelola
@pasarslumpring untuk terus berkarya. Momen ulang tahun dijadikan sebagai
motivasi untuk berkarya.
Data 2 disporaparkabtegal
Diporaparkabtegal Halo Sobat Wisata!!Dalam
rangka menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Tegal
ke-420. Yuk ikutan share foto kamu di Social Media
menggunakan Twibbon Disporapar. Caranya mudah!
tinggal Klik Link di Bawah atau bisa klik Link di BIO
yah....
jangan lupa Tag ke instagram @disporaparkabtegal
sertakan hastag #hubkabtegal420 #kabtegal420
#harijadikabtegal420 dan jangan lupa tag 5 temen kalian
Terima Kasih!
26 Februari
Dari data di atas terdapat “Yuk ikutan share foto kamu”. Kalimat tersebut
termasuk kalimat persuasif, karena memberi informasi dan mengajak pembaca
untuk ikut share foto. Foto dalam rangka menyemarakkan hari jadi Kabupaten
Tegal. Foto di social media menggunakan Twibbon.
Data 3
Disporaparkabtegal CATAT TANGGALNYA!!!
GUCI GO DIGITAL..
Pemkab Tegal melalui Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata memberlakukan tiket masuk DTW GUCI ke
Sistem pembayaran Nontunai berbasi Quick
Response Indonesian Standard (QRIS)
Launching pembayaran nontunai akan dilaksanakan
Besok :
Senin, 15 Maret 2021 bertempat di DTW Guci
Kabupaten Tegal.
Launching QRIS akan diikuti oleh Gubernur Jawa
Tengah dan dihadiri langsung oleh Bupati Tegal
Beserta Narasumber lainnya.
QRIS dapat mendeteksi seluruh aplikasi pembayaran
Uang elektronik (e-money) dari bank ataupun non
Bank yang sudah berizin dari Bank Indonesia seperti
GoPay, Shopee Pay, OVO, LinkAja, Dana dan
Sebagainya...
Plesir nang Guci cukup Gawa HP bae lur...
Yuhh... Bayar tiket masuk guci nganggo E-Ticketing...
12 Maret
Dari data di atas terdapat “Yuhh...Bayar tiket masuk Guci nganggo ETicketing...”. Kalimat tersebut termasuk persuasif. Karena selain memberi
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informasi kepada pembaca juga mengajak pembaca untuk tetap wisata ke Guci.
Memberi informasi terkini tentang cara pembayaran. Pembayaran berbeda
dengan cara sebelum ya. Kalau cara sebelumnya manual bayar di pintu masuk,
sekarang memakai E-Ticketing.
Data 4
Disporaparkabtegal Hallo sobat wisata...
Sudah siapkah untuk berlibur?
Pastikan Dompet Digitalmu ada saldonya yaa...
Pembayaran Kekinian kini sudah diterapkan di DTW Guci. Cukup scan QR Code
dengan dompet digitalmu.Qr code juga bisa di akses di mobile banking yang
sudah berizin dari Bank Indonesia.
Saiki Plesir nang Guci Ora perlu dompet kandel lur
Yuh plesir nang Guci...
Olih plesiran, tapi tetap patuhi protokol kesehatan yaa..
#gucigodigital
#qris
#pesonaindonesia
#wonderfulindonesia
Dari data di atas terdapat “Yuh plesiran nang Guci...”. Kalimat tersebut
termasuk kalimat persuasif, karena mengajak jalan-jalan di Guci. Dan tetap
perhatikan prokotokl kesehatan. Selain itu, memberi informasi kepada pembaca
tentang Qr code.
18 Maret
Data 5
Disporaparkabtegal Happy weekend...
Hallo sobat wisata, Pemandian Air Panas Guci sama sekali tidak berbau
belerang lo, menurut penelitian Air panas guci bisa untuk kecantikan dan
kesehatan...
wihh banyak juga ya manfaatnya...
Jadi kapan nik ajak kerabat, temen ke guci???
Yuhh, plesir ning guci...
Lokasi: @grahatirta_ayu
Dari data di atas terdapat “Yuhh, plesiran ning guci...” kalimat tersebut
termasuk kalimat persuasif. Karena mengajak untuk pergi jalan-jalan ke Guci.
Kemudian juga memberi informasi kepada pembaca tentang pemandian guci tidak
bau belerang, bisa untuk kecantikan dan kesehatan.
Data 6
Disporaparkabtegal *_Saatnya bangkit kembali! *
Guna membangkitkan kembali pariwisata pascapandemi, via Ferrata Bukit
Rangkok, bekerjasama dengan PT. Bara Mata Jaya, Mancakrida Outbond,
GenPI Jateng, serta didukung oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

264

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PIBSI KE-43
ISBN 978-623-7312-83-3

Kabupaten Tegal dan DPD AELI Jawa Tengah, akan mengadakan kegiatan :
*KEMAH BARENG & WORSHOP* dengan tema
*Membangkitkan Atraksi Desa Wisata Pascapandemi Covid-19*
Acara akan dilaksanakan *di Wisata via Ferrata Bukit Rangkok*, Desa
Pagerwangi, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Waktu: hari *Rabu 7 April 2021 pukul 14.00 sd. Kamis 8 April 2021 pukul
13.00*
Dalam Kemah Bareng ini, kita juga akan melakukan obrolan motivasi &
Workshop, berpembicara:
*1. Mas EKO BINARSO*, Ketua Kopisetara (Koperasi Sentra Wisata Alam
Nusantara) & pendiri_Tanakita Camping Ground_glamping pertama di Indonesia.
Beliau akan mengobrolkan tema: *Tren Kepariwasataan Berbasis Alam
Pascapandemi Covid-19”*
*2. ARIF “Pakdhe”MUSA ABDILLAH*, Pegiat Outbound, pelopor &
pengembang
Kearifan lokal desa, dengan pengalaman merintis puluhan venue.
Pakdhe akan berkisah tips *Semangat & Guyub Rukun Mengembangkan
Potensi Kearifan Lokal Desa”*
Yuk ikut Kemah bareng ini, hanya dengan berkontribusi senilai *100 ribu
Saja*, sekedar untuk mengganti 3 x makan, 3x kudapan, berkemah, dan (ini
Yang asyik) menjajal jalur Via Ferrata Bukit Bangkok.
Pendaftaran & info lebih lanjut bisa melalui:
1. Abdul Mu’min (082323314470)
2. Muchamad Mansur (081226068955), atau
3. Agustinus Susanta (08127397697)
Yuk, segera daftar karena *jumlah peserta dibatasi*, supaya bisa segera
Bertualang ke Via Ferrata Bukit Rangkok.
7 April
Dari data di atas terdapat kalimat “Yuk ikut kemah bareng ini, hanya
dengan berkontribusi senilai *100 ribu saja*. Kalimat tersebut termasuk kalimat
persuasif karena mengajak dan promosi untuk melaksanakan kemah guna
membangkitkan kembali pariwisata pascapandemi.
Data 7
Disporaparkabtegal Marhaban Ya Ramadhan
Kami keluarga besar Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Tegal
Mengucapkan “Selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1442 H”
.
.
.
Plesir nang Kabupaten Tegal aja klalen patuhi protokol kesehatan yaaa...
13 April

265

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

Dari data di atas terdapat kalimat“ patuhi protokol kesehatan ya...” kalimat
tersebut termasuk persuasif karena mengajak masyarakat untuk jangan lupa
mematuhi protokol kesehatan meskipun suasana bulan Ramadhan”.
Data 8
Disporaraparkabtegal Memeriahkan Hari Jadi ke-420 Kabupaten Tegal,
Pemkab
Tegal bersama Dewan Kesenian Kabupaten Tegal menggelar “Lomba Seni
Budya”
Dengan total hadiah Rp 17,5 juta. Ada empat jenis lomba yang bisa
Kalian ikuti, yaitu (1) stand-up comedu Ndopok Tegalan; (2) Cover Lagu
Tegalan; (3) Video Wisata Tegal; (4) Lomba Hadrah.
Caranya mudah..kalian tinggal unggah karya berupa video ke media sosial
masing-masing dan isi formulir pendaftaran digitalnya. Selengkapnya,
cermati
syarat dan ketentuan pada flyer digital ini yaa..
Ayo ikuti lombanya dan menangkan hadiahnya..
#harijadi420
#kabupatentegal420
#berkahbunga
#tegalbangkit
15 Mei
Dari data di atas terdapat kalimat “ayo ikuti lombanya dan menangkan
hadiahnya...”
Kalimat tersebut termasuk kalimat persuasif karena mengajak pembaca
untuk ikut lomba seni budaya dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-420
Kabupaten Tegal.
Data 9
Disporaparkabtegal Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni
2021,
Mari cintai Pancasila dengan menerapkan perilaku yang menjunjung tinggi
Kebersamaan, musyawarah dan saling tolong menolong (Gotong Royong)
#Pancasila#Indonesia#Harilahirpancasila#Berbedabedatetapitetapsatu#Pan
casilaforindonesia#haripancasila#
1 Juni
Data di atas terdapat “Mari cintai Pancasila dengan menerapkan perilaku
yang menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah dan saling tolong menolong
(Gotong Royong)”. Kalimat tersebut termasuk persuasif karena mengajak
pembaca untuk mencintai Pancasila. Karena Pancasila merupakan falsafah dan
pengangan bangsa Indonesia.
Data 10
Disporaparkabtegal Seluruh Destinasi Wisata dan Sarana Penunjang
Lainnya
yang dikelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Bumdes dan swasta
yang
ada di Kabupaten Tegal “DITUTUP SEMENTARA”
Berdasarkan:
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021
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2. Instruksi Gubernur Jawa Tengah No.2 Tahun 2021
3. Instruksi Bupati Tegal Nomor: B.935 Tahun 2021
Stay Safe and Healthy semua. Semoga Keadaan segera membaik
#kabtegal420
#ppkmdarurat
#tegalbangkit
6 Juli
Dari data di atas terdapat kalimat “Stay Safe and Healthy semua. Semoga
Keadaan segera membaik” kalimat tersebut termasuk kalimat persuasif karena
mengajak pembaca untuk tetap berdiam diri demi kesehatan semua.
Implikasi Pembelajarannya
Kalimat persuasif dapat diimplikasikan dalam pembelajaran bahasa
Indonesia di sekolah. Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah segala upaya antara
guru dan siswa untuk berbagi dan mengolah informasi dengan tujuan pengetahuan
yang sudah disampaikan oleh guru bisa bermanfaat dalam diri siswa dan menjadi
landasan belajar yang berkelanjutan. Sebuah proses pembelajaran yang baik akan
membentuk suatu kemampuan intelektual dalam berpikir kritis dan muncul
kreativitas siswa serta perubahan perilaku berdasarkan pengalaman tertentu.
Tidak semua siswa SMP mengerti tentang kalimat persuasif, yang mereka
tahu hanya kalimat yang di dalamnya terdapat kalimat ajakan. Oleh karena itu,
penelitian ini dapat dijadikan contoh bahan ajar, materi ajar atau topik alternatif
materi ajar di SMP kelas VIII pada Kompetensi Dasar 3.13. Mengidentifikasi
jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas
permasalahan aktual dari teks persuasif.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan
a. Dalam akun instagram disporaparkabtegal kurun waktu Maret sampai
Agustus terdapat 30 postingan. Namun tidak semua postingan terdapat
kalimat persuasif, hanya 10 data saja.
b. Wujud kalimat persuasif dalam akun instagram disporaparkabtegal ialah
Teruslah berkarya!, Yuhh...Bayar tiket masuk Guci nganggo ETicketing...”. dan lain-lain.
c. Implikasi pembelajaran kalimat persuasif dalam akun disporaparkabtegal
ialah dapat digunakan sebagai contoh bahan ajar, materi ajar atau topik
pembelajaran di sekolah.
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TRANSFORMASI FOLKLORE DHUKUTAN MENJADI FILM
DOKUMENTER: SEBUAH INSPIRASI DI ERA INDUSTRI KREATIF
Asep Yudha Wirajaya1
Universitas Sebelas Maret – Prodi Sastra Indonesia
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Pos-el: asepyudha.w@gmail.com
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Abstrak
Dhukutan merupakan salah satu khazanah folklore masyarakat Dataran Tinggi
Lawu yang masih eksis diperingati sampai hari ini. Selama ini, folklore Dhukutan
telah mampu mengangkat nama daerah Nglurah sebagai salah satu destinasi
wisata dengan peninggalan artefak berupa Candi Menggung dan kekayaan
floranya sekaligus sebagai buah tangan bagi para wisatawan. Namun, di tengah
terpaan badai pandemi covid 19 yang tak kunjung berakhir, mulailah terbersit ide
untuk mengemas upacara tradisi dhukutan tersebut ke dalam bentuk digital.
Dengan kemasan dalam format film dokumenter, folklore dhukutan diharapkan
akan dapat mengangkat dan memperkenalkan kearifan lokal masyarakat
Tawangmangu. Dengan demikian, pengemasan folklore menjadi sebuah film
dokumenter akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para kreator dan sineas
muda. Mengingat lokasi pengambilan gambar yang curam dan berlereng. Selain
itu, prosesi upacara dhukutan sendiri memakan waktu 3 hari 4 malam. Tentunya
kesemuanya itu perlu dipertimbangakn secara masak bagi para calon produser
yang akan menangani film dokumenter dhukutan. Namun, setidaknya kehadiran
film dokumenter dhukutan akan memperkaya dan memberikan warna tersendiri
bagi dunia perfilman di Indonesia.
Kata kunci: Folklore Dhukutan, Transformasi, Film Dokumenter, Industri Kreatif
Abstract
Dhukutan is one of the folklore treasures of the Lawu Highlands community
which still exists and is commemorated to this day. So far, the Dhukutan folklore
has been able to raise the name of the Nglurah area as a tourist destination with
artifacts in the form of Menggung Temple and its rich flora as well as souvenirs
for tourists. However, in the midst of the never-ending storm of the COVID-19
pandemic, the idea began to appear to package the traditional dhukutan
ceremony into digital form. By packaging in a documentary film format,
Dhukutan folklore is expected to be able to raise and introduce the local wisdom
of the Tawangmangu community. Thus, packaging folklore into a documentary
film will be a challenge for young creators and filmmakers. Given the steep and
sloped shooting location. In addition, the Dhukutan ceremony itself takes 3 days
and 4 nights. Of course, all of this needs to be carefully considered for the
prospective producers who will handle the Dhukutan documentary. However, at
least the presence of a Dhukutan documentary will enrich and give its color to the
film industry in Indonesia.
Keywords: Dhukutan Folklore, Transformation, Documentary, Creative Industry
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PENDAHULUAN
Terpaan pandemi covid 19 yang menerpa semua negara ternyata telah
mengubah peri kehidupan masyarakat, termasuk sektor ekonomi, kesehatan,
pariwisata, pendidikan, pembangunan, dan lain sebagainya (Yudha Wirajaya and
Sudardi 2021; Žizek 2020). Oleh karena itu, masyarakat harus mulai belajar
beradaptasi untuk dapat hidup berdampingan dengan pandemi. Hal ini adalah
pilihan yang paling mungkin untuk dilakukan agar kehidupan masyarakat tetap
berjalan. Tentu saja, pilihan tersebut bukanlah sebuah perkara yang mudah, tetapi
setidaknya masyarakat harus mulai “berdamai” dengan pandemi agar roda
perekenomian dapat segera kembali pulih (Fathurahman 2020; Putra 2020).
Namun, semua aktivitas keseharian harus dilakukan dengan protokol kesehatan
yang ketat. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi serangan pandemi gelombang
ketiga. Mengingat baru pada awal September 2021, Indonesia berhasil keluar dari
gelombang kedua pandemi covid 19 (Buana 2020; Liang 2020).
Pariwisata adalah salah satu sektor yang mengalami dampak cukup parah
akibat covid 19. Setidaknya hampir 2 tahun, mereka dalam keadaan “mati suri”
karena semua daerah diberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat) yang ketat. Semua aktivitas pariwisata boleh dibilang dihentikan
untuk sementara waktu. Akibatnya, semua lini industri pariwisata berhenti total,
mulai dari tidak ada aktivitas wisatawan, industri persewaan bus/kendaraan, hotel,
industri oleh-oleh, dan lain sebagainya. Namun, kini pemerintah telah
melonggarkan beberapa syarat PPKM sehingga hal tersebut diharapkan dapat
memberikan secercah harapan bagi pelaku industri pariwisata (Wirajaya 2020b).
Dengan kondisi seperti itu, setidaknya para pelaku industri pariwisata dapat
memulai “langkah baru” dalam menjalankan bisnis yang sempat “mati suri”.
Tentu saja, pelonggaran PPKM tersebut tetap harus dijalankan dengan protokol
kesehatan secara ketat. Jangan sampai pelonggaran tersebut justru membuka
peluang penularan kluster baru covid 19 (Putra 2020).
Dhukutan merupakan salah satu khazanah folklore masyarakat Dataran
Tinggi Lawu yang masih eksis diperingati sampai hari ini. Selama ini, folklore
Dhukutan telah mampu mengangkat nama daerah Nglurah sebagai salah satu
destinasi wisata dengan peninggalan artefak berupa Candi Menggung dan
kekayaan floranya sekaligus sebagai buah tangan bagi para wisatawan. Dengan
demikian, folklore Dhukutan telah mampu menyuguhkan geliat pariwisata budaya
ada di Tawangmangu, Karanganyar (Wirajaya 2006). Namun, mengingat pandemi
yang belum berakhir, maka tradisi Dhukutan terpaksa harus dimodifikasi
sedemikian rupa agar dapat tetap terselenggara. Dhukutan sebenarnya merupakan
upacara tradisi kolosal yang melibatkan banyak orang, tetapi kondisi yang ada
telah memaksa para tetua adat untuk mengemasnya secara lebih sederhana
sehingga perayaan Dhukutan tetap dapat diselenggarakan.
Modifikasi dan pengemasan uapacara Dhukutan dapat terlaksana berkat
adanya teknologi informasi dan teknologi digital yang berkembang sedemikian
pesat. Tanpa mengurangi esensi upacara Dhukutan, para tetua adat tetap
menggelar secara sederhana di area puncak Candi Menggung. Sementara, warga
yang lain dapat menyaksikannya melalui live streaming di channel Youtube. Di
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sisi lain, kondisi tersebut justru mengilhami penulis untuk mengemas perayaan
upacara Dhukutan menjadi sebuah film dokumenter yang baik sehingga dapat
mendukung program pariwisata budaya di kabupaten Karanganyar. Selain itu,
film dokumenter tersebut dapat juga dijadikan sebagai sarana promosi, baik
melalui channel podcast, Youtube, maupun program stasiun televisi swasta
(Wirajaya et al. 2021).
KAJIAN TEORI
Folklor
Motivasi penelitian folklor memang bermacam-macam. Akibatnya,
penelitian yang dilakukan seringkali masih “mentah”. Hasil penelitian folklor
sekedar melaksanakan kewajiban, tanpa arah yang jelas. Kondisi ini menyebabkan
penelitian folklor kurang mendapat tempat istimewa (Endraswara 2009).
Ada motivasi penelitian yang ke arah pesanan. Ada lagi yang bertujuan
untuk nguri-uri, memelihara, dan mengembangkan aspek nilai tertentu. Berbagai
motif boleh hadir dalam penelitian folklor karena memang dorongan tiap peneliti
berbeda-beda. Namun, hakikat penelitian folklor adalah mengungkap seluk-beluk
folklor (Danandjaja 1986; Endraswara 2009; Wirajaya 2014b). Ada aspek
kesejarahan, kisah, mitos, sastra, seni, dan sebagainya yang dapat diungkap.
Dengan demikian, dorongan apapun sah-sah saja, asalkan memanfaatkan
seremtetan teori dan langkah kerja yang tepat. Bahkan, andaikata motivasi peneliti
ke arah “dalam rangka” pun tidak salah meneliti folklor. Motivasi semacam ini
pun akan terkait dengan wilayah keilmuan masing-masing peneliti. Selain itu,
motivasi penelitian folklor tidak dapat lepas dari eksistensi budayanya
(Danandjaja 1986).
Dalam kaitan dengan hal itu, amat mungkin penelitian folklor “dalam
rangka” menggali budaya Nusantara sebagai lambang kebudayaan nasional.
Menggali folklor Nusantara dapat dimanfaatkan sebagai upaya menemukan nilainilai pemersatu budaya bangsa. Keinginan semacam ini pun boleh-boleh saja. Hal
ini dilandasi asumsi bahwa kebudayaan nasional Indonesia sudah mempunyai
satu aspek kebudayaan yang dapat memengaruhi perilaku bangsa Indonesia, yakni
aspek tata kelakuan. Tata kelakuan ini seringkali juga disebut dengan istilah
pandangan hidup atau falsafah hidup. Falsafah hidup ini pun mungkin terdapat
dalam folklor di beberapa etnis Nusantara. Kearifan lokal Nusantara yang identik
dengan folklor jelas sering memotivasi peneliti (Endraswara 2009).
Secara sederhana, genre folklor dapat dikategorikan ke dalam tiga
kelompok: (1) folklor bukan lisan; (2) folklor sebagian lisan; dan (3) folklor lisan
(Brunvand 1968; Danandjaja 1986; Endraswara 2009; Wirajaya 2014b).
Berdasarkan pengkaterogian tersebut, Dhukutan dapat dimasukkan ke dalam
ketiganya karena: (1) ada Candi Menggung yang merupakan lokasi puncak
perayaan tradisi Dhukutan dilaksanakan; (2) ada upacara tradisi Dhukutan yang
dilaksanakan setiap 210 hari dalam rangka “bersih desa”; dan (3) ada cerita yang
terkait dengan Dhukutan (Wirajaya 2006, 2014a).
Film Dokumenter
Sebuah film sebenarnya sama dengan karya literatur. Artinya, secara
struktur, film dapat dipastikan mempunyai struktur, yiatu sekuen, adegan, dan
pengambilan gambar. Oleh karena itu, pemahaman tentang unsur-unsur struktur
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film tersebut menjadi penting lebih dapat membaca dan mencermati plot atau alur
cerita sebuah film. Dengan demikian, pemahaman terhadap alur cerita sebuah film
merupakan hal mendasar yang harus dikuasai oleh setiap insan yang akan
berkecimpung dalam bidang produksi film (Pratista 2008).
Dengan demikian, sebuah film hampir selalu dapat dipastikan terdiri atas
beberapa sekuen. Sekuen adalah kumpulan dari beberapa adegan membentuk
sebuah babak. Adapun dalam satu sekuen terdiri atas beberapa scene. Scene
(adegan) adalah kumpulan dari satu shot yang sama dalam satu lokasi dan waktu
yang sama. Shot adalah elemen terkecil dari suatu cerita yang berasalkan dari
gambar yang dimulai dari record hingga stop (Wibawa 2020).
Dengan ketika penulis menyusun sebuah treatment dan kemudian akan
mengembangkannya ke dalam naskah skenario, ada beberapa istilah baku yang
telah disepakati sebagai petunjuk dari penulis cerita kepada sutradara tentang apa
yang diinginkan. Jadi, adegan dalam suatu film sebenarnya merupakan hasil dari
serangkaian pengambilan gambar dalam kegiatan produksi (Asura 2005; Pratista
2008).
Dalam praktiknya, ada dua karakter yang berbeda dari sutradara tatkala
menghadapi pencantuman istilah-istilah dalam penulisan skenario tersebut. Ada
sutradara yang senang dengan penggunaan detail istilah-istilah tersebut, tetapi ada
juga sutradara yang justru terganggu karena merasa dibatasi oleh skenario
sehingga kreativitasnya terhalang. Namun, beberapa istilah baku tersebut perlu
juga untuk diketahui sebagai sebuah patokan hasil gambar atau rangkaian gambar
seperti apa yang akan diharapkan (Asura 2005; Pratista 2008). Dengan demikian,
selain masalah inti cerita, ada hal-hal teknis terkait peristilahan film yang juga
harus dikuasai oleh penulis skenario.
Pengembangan sebuah ide, gagasan, atau inspirasi menjadi sebuah alur
cerita global, biasanya disebut sinopsis. Kendati belum detail, dalam sebuah
sinopsis, kemana cerita mengalir, bagaimana konflik yang akan muncul, dan halhal penting lainnya harus sudah tergambar dengan jelas. Seorang produser
biasanya lebih senang menerima sebuah sinopsis daripada naskah skenario yang
sudah jadi. Dengan kacamata bisnisnya, biaya yang akan dihabiskan untuk
memproduksi cerita tersebut sudah dapat diperkirakan, meskipun masih dalam
hitungan kasar (Asura 2005).
Adapun yang lebih rinci dari sinopsis dikenal dengan istilah treatment.
Treatment adalah hasil pengembangan, lebih detail dan rinci dari sebuah sinopsis
sehingga di dalam sebuah treatment telah tergambar dengan jelas alur cerita,
urutan scene, waktu, tempat, dan suasana cerita tersebut. Treatment ini merupakan
pola atau storyboard untuk dijadikan sebuah skenario. Sebuah tratment sangat
membantu penulis ketika akan mengembangkan cerita menjadi skenario (Asura
2005; Lutters 2005; Pratista 2008; Widagdo 2004).
Sebelum sinopsis dikembangkan ke dalam bentuk skenario, sebenarnya ada
satu proses lagi yang harus dilewati, yaitu penyusunannya dalam sebuah cerita
film atau video cerita, dengan pemaparan yang lebih berkembang dan lebih detail
dari treatment, dengan dialog dan watak tokoh yang sudah tergambar dengan
lebih jelas. Sebagai bentuk prosa, pemaparan sebuah cerita film atau video cerita
lebih mirip novellet. Kalau treatment biasanya per episode, sebuah cerita film atau
video cerita masih mungkin untuk diproduksi sebagai sebuah serial ataupun cerita
lepas. Yang jelas, di dalam sebuah cerita film atau video cerita ini, cerita

272

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PIBSI KE-43
ISBN 978-623-7312-83-3

tergambarkan lebih detail, dengan konflik yang sudah jelas, dan dengan
perkembangan tokoh hingga akhir cerita yang jelas pula (Asura 2005).
METODE
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif,
yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan berbagai fenomena yang terjadi
di masyarakat dengan maksud untuk memahaminya secara lebih alamiah
(Moleong, Lexy 1995). Salah satu penelitian yang menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kebudayaan (Barker 2004; Ratna
2015). Penelitian kebudayaan merupakan sebuah ranah penelitian empiris yang
lebih menitikberatkan pada kajian terhadap fenomena budaya secara detail dengan
menghimpun fakta yang ada di lapangan dan melakukan pengembangan terhadap
konsep yang telah ada (Wirajaya 2007, 2020a). Dengan demikian, penelitian
kebudayaan tidak bisa tidak harus dilakukan dengan menuntut kehadiran peneliti
secara langsung di lapangan (Danandjaja 1986; Wirajaya 2014b). Tentu saja
dalam kondisi normal, hal ini tidaklah menjadi sebuah kendala bagi seorang
peneliti. Namun, dalam kondisi PPKM (Perberlakukan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat) secara ketat, kehadiran orang asing (dalam hal ini peneliti) di
lapangan tentu menjadi tantangan tersendiri.
Selain itu, dalam penelitian tradisi Dhukutan juga dilakukan pengambilan
data dan pengamatan secara langsung di lapangan, wawancara dengan beberapa
tokoh masyarakat adat setempat, Focuss Group Discussion (FGD) dengan
segenap stakeholder yang terkait (tokoh adat, tokoh agama, pemda, budayawan,
akademisi, kelompok masyarakat adat, dsb), dan studi pustaka terhadap
penelitian-penelitian terdahulu (Haris Herdiansyah 2012; Wirajaya 2007, 2014b).
Kajian ini berupaya menyajikan nilai kearifan dalam Dhukutan dikaitkan dengan
sektor ekonomi dan pariwisata.
Data yang telah didapatkan kemudian dipilih untuk dapat dilanjutkan pada
tahapan interpretasi dengan menggunakan metode analisis interaktif (Moleong,
Lexy 1995; Sugiyono 2012; Sutopo 2002). Pada tahapan analisis interaktif inilah
sejumlah data diuji reliabilitas dan validitasnya sehingga diperoleh fakta-fakta
yang mantap (Huberman 1992; Taylor, S. J., & Bogdan 1998). Kemudian, faktafakta tersebut disaji dalam bentuk laporan tertulis yang baik dan benar
(Endraswara 2009; Koentjaraningrat 1981; Wirajaya 2014a).
Selanjutnya, cerita tentang Dhukutan dibuat skenario yang akan digunakan
dalam pembuatan film dokumenter. Pada tahapan ini jelas terjadi proses alih
media sehingga akan terjadi penciutan, penghilangan, atau penambahan bagianbagian cerita yang nantinya dapat mendukung proses pembuatan film (Bluestone
1968; Damono 2014; Wirajaya 2016). Kemudian, skenario tersebut dijadikan
bahan dasar untuk menyiapkan storyboard. Storyboard inilah yang nantinya akan
dijadikan semacam pedoman dalam proses pengambilan gambar sebuah film
(Asura 2005; Lutters 2005; Wibawa 2020; Widagdo 2004; Wirajaya 2016).
Setelah data dianalisis, data disimpulkan dengan mengulik berbagai bentuk
komodifikasi yang telah dilakukan sehingga tetap dapat menyajikan “suguhan
yang menarik”.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Folklor Dhukutan
Setidaknya, terdapat 2 folklor lisan Dhukutan yang ditemukan di daerah
Nglurah, yaitu (1) cerita Kyai Menggung dan Nyi Rasa Putih yang dianggap
sebagai pepunden atau pendiri pedukuhan; dan (2) cerita tentang Watugunung.
Berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan, ada 3 varian cerita tentang Kyai
Menggung dan Nyi Rasa Putih. Sementara, untuk cerita Watugunung ditemukan
ada 5 varian cerita yang berkembang di masyarakat dukuh Nglurah (Wirajaya
2020a).
Keberadaan kedua folklor lisan tersebut baru dapat dipahami ternyata saling
berkelindan dalam rangka menyampaikan pesan-pesan kearifan. Artinya,
keberadaan cerita Watugunung dapat dikatakan sebagai pesan lapis pertama yang
ingin disampaikan melalui cerita tersebut. Adapun cerita Watugunung selain berisi
tentang dunia dewa-dewa, juga bertutur tentang ilmu astronomi orang Jawa,
terutama yang terkait dengan permulaan musim tanam (Hadikoesoemo 1985;
Wirajaya 2010). Sementara, cerita Kyai Menggung dan Nyi Rasa Putih berisi
tentang implementasi dari nilai dan ajaran tentang musim tanam, jenis-jenis
tanaman yang bisa hidup di dataran tinggi Lawu, pemuliaan terhadap air beserta
sumber-sumbernya, dan aspek pengolahan bahan makanan tersebut, serta
penjabaran tata ruang yang ideal bagi masyarakat Lawu (Wirajaya 2020b).
Dalam konteks yang lebih luas lagi, pesan-pesan yang terkandung dalam
folklor lisan tersebut ternyata mampu diterjemahkan dengan baik oleh masyarakat
pendukungnya sehingga mereka dapat meningkatkan produksi ubi ungu (Wirajaya
2020b). Dengan demikian, Dhukutan telah memberikan bukti nyata tentang
pemanfaatan folklor lisan dalam memacu semangat petani palawija di daerah
lereng Lawu sehingga mampu menembus angka 18.000 ton/tahun. Tentu saja,
keberhasilan ini terjadi berkat bantuan dari Lembaga Nirlaba OISCA konsisten
untuk terus mendampingi para petani dengan konsep pertanian organik tumpang
sari antara bunga kol, cabe, dan palawija. Dengan model tumpang sari, maka
biaya perawatan palawija dan cabe dapat tertutupi dari hasil panen bunga kol yang
panen dalam 58 hari.
Terkait varietas ubi ungu yang dibudidayakan adalah ubi manohara.
Sayangnya, sampai hari ini, ekspor tersebut baru sebatas bahan baku saja.
Padahal, bahan baku tersebut kemudian diolah menjadi sumber bahan baku dalam
industri farmasi, khususnya obat-obatan kanker (Anonim 2020; Jateng 2020).
Seandainya, ada pihak-pihak yang mau mengembangkan lebih lanjut, semestinya
potensi tersebut dapat menjadi komoditi andalan ekspor bagi bangsa Indonesia.
Adapun folklor sebagian lisan di daerah Nglurah adalah upacara tradisi
Dhukutan yang masih diselenggarakan secara rutin oleh masyarakat setiap Selasa
Kliwon, Wuku Dhukut. Persiapan pelaksanaan upacara tersebut dimulai hari
Minggu dengan membersihkan areal lokasi Candi Menggung, tempat
diselenggarakannya puncak upacara Dhukutan. Sementara pihak ibu-ibu mulai
mempersiapkan segala bentuk sesaji yang semuanya berbahan baku ubi atau tela
pendhem. Intinya, semua bahan dasar pembuatan sesaji harus bahan makanan
lokal – non beras. Dengan demikian, upacara tradisi ini semakin menegaskan
pesan tentang ketahanan dan keaneragamana pangan lokal bagi masyarakat
Nglurah, Tawangmangu, Karanganyar (Wirajaya 2020b).Adapun folklor bukan
lisan yang ditemukan berupa Candi Menggung. Candi Menggung adalah Candi
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peninggalan Hindu-Majapahit yang berbentuk seperti punden berundak. Punden
berundak merupakan representasi gunung Mahameru. Oleh karena itu, tidaklah
mengherankan bila Candi Menggung memiliki tiga teras yang melambangkan
alam bawah, alam manusia, dan alam para dewa. Selain itu, di teras pertama
terdapat empat patung drawala. Namun, kondisi patung tersebut sudah tidak
begitu jelas bentuk dan ukir-ukirannya karena termakan usia.

Gambar 1. Denah Candi Menggung
Selain memiliki bentuk berundak, susunan teras Candi Menggung ternyata
juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada teras ketiga, lebih didominasi oleh
fungsi sakral karena terkait langsung dengan prosesi upacara Dhukutan.
Sementara, pada teras kedua lebih difungsikan untuk aktivitas ritual individual,
yang lebih profan. Artinya, dalam prosesi ritual individual tersebut, setiap
individu dapat melakukan semedi dan memohonkan berbagai keinginannya sesuai
dengan kebutuhannya masing-masing. Akan tetapi, pada teras ketiga, doa yang
dipanjatkan adalah doa ungkapan syukur dan penghormatan yang dipimpin Mbah
Bayan, yang merupakan penerus almarhum Mbah Parto Sentono. Dengan
demikian, ada semacam konvensi bahwa para peziarah sama sekali tidak
diperkenankan untuk bersemedi di teras ketiga. Selain itu, para peziarah juga
dilarang membawa sesaji atau bekal makanan yang berbahan baku beras karena
dianggap sebagai “penghinaan” terhadap para pepunden.
Adapun pada teras ke-3 terdapat arca Ratu Sima dan Kyai Menggung. Pada
teras ke-3 inilah semua sesaji didoakan oleh Mbah Bayan. Terkait keberadaan
arca tersebut, asumsi yang dapat dikemukakan adalah nama Ratu Sima, sudah
menjadi semacam penanda bahwa daerah tersebut adalah daerah Swapraja.
Daerah Swapraja adalah sebuah daerah yang dibebaskan dari segala macam
pungutan pajak kerajaan. Hal itu dimaksudkan agar pungutan tersebut dapat
digunakan oleh para resi atau tetua adat untuk melaksanakan ritual-ritual
keagamaan dengan baik; menjaga candi atau situs yang dianggap sebagai bagian
dari pemujaan para leluhur raja. Model semacam ini pernah ditemukan
penyebutannya dalam prasasti dengan
Tahun 842 M, bahwa Pramodhawardani pernah menerapkannya ketika ia
memerintah kerajaan (Wirajaya 2006). Berikut ini Foto Ratu Sima pada teras
ketiga Candi Menggung.
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Gambar 2. Foto Ratu Sima di Teras ketiga Candi Menggung

Gambar 3. Foto Teras Kedua Candi Menggung
Transformasi Dhukutan menjadi Film Dokumenter
Transformasi folklor Dhukutan menjadi sebuah film dokumenter memang
bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Namun, kini hal itu sudah menjadi
sebuah kebutuhan, terlebih lagi mengingat kondisi pandemi Covid 19 masih terus
berlangsung. Selain itu, kahadiran film dokumenter dapat dijadikan alternatif
sarana promosi wisata budaya oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar,
baik melalui kanal Youtube maupun melalui tayangan televisi-televisi swasta.
Tentu saja, kehadiran genre dokumenter ini ibarat gayung bersambut di saat
dunia pertelevisian membutuhkan konten-konten siaran dengan gaya atau model
“Indonesia banget”. Di sisi lain, fenomena youtuber dan selebgram yang
sedemikian menjamur. Belum lagi, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
dilakukannya pembuatan film dokumenter semakin mudah didapatkan. Oleh
karena itu, film dokumenter menjadi sesuatu yang unik dan menarik untuk
dikembangkan lebih lanjut.
Namun, kehadiran film dokumenter seringkali dikacaukan dengan tayangan
“reality show” di stasiun televisi swasta. Padahal, jelas sekali terlihat bahwa
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semua artis dan cerita yang ada di dalam sebuah “reality show” itu adalah
rekayasa atau sengaja sudah di-setting sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi
keinginan sutradara dan produser. Namun, dalam sebuah film dokumenter,
skenario yang ada merupakan semacam pedoman atau “guide” bagi sutradara dan
krunya untuk dapat mempersiapkan segala peralatan yang sekiranya dibutuhkan
dalam proses pengambilan gambar. Selain itu, proses pengambilan gambar dalam
film dokumenter itu benar-benar natural dan real, tanpa ada “re-take” atau
pengambilan gambar ulang. Jadi, jelas sekali dalam proses pengambilan
gambarnya jauh berbeda antara film dokumenter dan “reality show” (Wood 2006;
Woodrich 2017).
Dalam proses persiapan pembuatan film dokumenter, maka diperlukan
langkah-langkah kerja eksekusi produksi di lapangan agar semua kegiatan
menjadi lebih efisien terhadap waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, dapat
mengefektifkan mekanisme kerja antar-kru produksi. Berikut ini persiapan
produksi yang dilakukan: (1) pengembangan skenario; (2) pembuatan jadwal
tahapan kerja; (3) membuat script breakdown sheet; (4) breakdown script; (5) run
down; (6) breakdown budget; (7) perizinan & lokasi; (8) rekrutmen tim produksi;
(9) desain produksi; dan (10) talent casting; (11) story board; (12) shotlist; (13)
property & set; (14) wardrobe/ make-up dan (15) desain editing (Widagdo 2004).
Dari sekian banyak tahapan tersebut, pengembangan skenario merupakan
tahapan yang paling penting. Pengembangan skenario setidaknya dilakukan oleh
sang sutradara karena ia adalah pihak pertama yang bertanggung jawab untuk
menafsirkan naskah skenario. Hasilnya kemudian didiskusikan dengan produser,
selaku pihak penyandang dana. Setelah didapatkan kesepakatan, sutradara akan
berdiskusi dengan penulis skenarionya untuk melakukan eksekusi perubahan.
Perubahan tersebut tersebut dapat diputuskan dengan beberapa opsi, seperti
perampingan atau penyusutan atau pengembangan cerita. Tentu saja, hal tersebut
telah dipertimbangkan atau disesuaikan dengan budget anggaran yang tersedia
dan durasi film yang ingin diproduksi. Selain itu, jika film tersebut ditayangkan di
stasiun televisi swasta, maka rating iklan yang masuk serta banyaknya jumlah
penonton akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam tahap pengembangan
skenario. Dengan demikian, dalam tahap pengembangan skenario juga berlaku
prinsip adaptasi, yakni sutradara atau penulis skenario tidak pernah berhutang
apapun terhadap teks asli (teks cerita). Artinya, pada tahapan ini sepenuhnya
pertimbangan kualitas karya dan ketersediaan anggaran akan menjadi dasar
utamanya (Bluestone 1968; Damono 2014). Berikut ini gambar pengembangan
skenario.
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Gambar 3. Bagan Pengembangan Skenario
Dalam perkembangannya, memang tidak menonjolkan aspek hiburan. Hal
yang terpenting dari film tersebut adalah nuatan pesan yang terkandung dalam
tema cerita dapat tersampaikan kepada audien dengan baik. Namun, dalam
beberapa film dokumenter juga dapat dijumpai unsur-unsur entertain yang dapat
menghibur, entah dari aspek musikalitas maupun aransemen dan koreografi yang
disajikan (Wirajaya et al. 2021). Terkadang, melalui film-film dokumenter pula
sebenarnya seorang kreator ingin menyampaikan kritik-kritik sosial terhadap
pemerintah terkait dengan ketimpangan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan
sebagainya (Wirajaya 2020b).
Selain itu, genre dokumenter juga sering digunakan dalam pembuatan film
biografi, baik tokoh nasional, budaya, maupun agama. Bahkan, di era podcast,
kini banyak orang atau artis yang membuat dokumentasi hasil wawancara
ekslusifnya menggunakan format film dokumenter. Termasuk pula, ketika ia
sedang melakukan perjalanan atau show atau konser musik atau investigasi (baik
yang terkait dengan hal-hal supranatural maupun kasus-kasus tertentu). Dengan
demikian, genre film dokumenter menjadi tren tersendiri bagi para generasi
melineal untuk merekam segala aktivitasnya, kemudian hasil rekaman tersebut
diunggah melalui platform Youtube masing-masing.
Oleh karena itu, para stakeholder pariwisata sudah semestinya melihat dan
menyadari fenomona tersebut sehingga semakin memacu kreativitas dan inovasi
mereka dalam menghasilkan karya-karya baru yang lebih bermakna dan
bermanfaat bagi kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, fenomena tersebut
dapat dijadikan “cambuk” pemicu ide-ide baru yang segar dan brilian dalam
rangka mengemas semua potensi seni budaya, termasuk folklor di dalamnya untuk
menuju pentas dunia.
SIMPULAN
Simpulannya adalah pertama, folklor Dhukutan adalah salah satu tradisi
masyarakat lereng Barat Gunung Lawu yang masih eksis sampai hari ini. Dalam
tradisi ini terkandung pesan-pesan kearifan nenek moyang yang sangat bermanfaat
bagi kehidupan. Oleh karena itu, para tetua adat di Nglurah melakukan
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serangkaian modofikasi pelaksanaan upacara Dhukutan agar tradisi ini tetap
diizinkan untuk diselenggarakan meskipun dalam kondisi pandemi covid 19.
Kedua, transformasi folklor Dhukutan menjadi film dokumenter setidaknya
dapat menjadi inspirasi bagi seluruh stakeholer bangsa ini agar lebih inovatif dan
kreatif lagi dalam mengemas seni-tradisi agar lebih dapat diterima oleh generasi
milenial. Bahkan, keberadaan film dokumenter ini dapat dijadikan sarana
alternatif promosi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar, baik melalui
kanal Youtube maupun tayangan stasiun televisi swasta.
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Abstrak

Sastra Kitab merupakan jenis sastra yang berisi ilmu kalam, ilmu tauhid, dan ilmu
tasawuf. Jenis karya sastra ini memiliki karakter yang memiliki nilai keindahan,
bersifat menghibur, dan memiliki nilai pendidikan agar orang dapat mencapai
suatu kesempurnaan jiwa. Hal yang tidak kalah menarik untuk dibahas secara
khusus adalah Pendidikan tentang kesempurnaan jiwa. Apakah yang dimaksud
dengan kesempurnaan jiwa yang tersebut di dalam kesusastraan Melayu klasik,
yang lebih khusus lagi adalah yang terdapat dalam naskah-naskah Melayu
Nusantara akan dibahas di sini. Karya sastra kitab Nusantara yang mengajarkan
tentang perihal kesempurnaan jiwa di artikel ini akan penulis batasi pada karyakarya sastra kitab yang berisi tentang masalah tasawuf. Tasawuf adalah suatu
ajaran spiritual yang mengajarkan kepada kaum muslimin agar membersihkan
jiwa dengan suatu harapan agar orang itu memperoleh keselamatan dan
kebahagian akhirat. Orang-orang yang mengamalkan ajaran tasawuf sebagai
orang sufi, orang-orang sufi berkeyakinan bahwa untuk mencapai suatu
kesempurnaan jiwa, maka orang itu harus melewati berbagai tahapan: yaitu
tahapan pengamalan syariat, pengamalan tarekat, pencapaian hakikat, dan
pemerolehan makrifat (pengetahuan atau pengenalan) tentang kemahabesaran atas
kekuasaan Allah.
Kata kunci: Sastra Kitab, Kesempurnaan Jiwa, dan Makrifat
Abstract
Book literature is a type of literature that contains the science of utterance,
monotheism, and sufism. This type of literary work has characters. They are
aesthetic value, entertaining, and educational value so that people can achieve soul
perfection. The thing that is interesting to be discussed is soul perfection
education. What is meant by soul perfection mentioned in classical Malay
literature, more specifically is contained in the Malay Archipelago manuscripts
will be discussed here.The literary work entitled Sastra Kitab Nusantara which
taught the soul perfection in this article was limited to the literary works of Sastra
Kitab that contained the problem of Sufism. Sufism is a spiritual teaching that
teaches and emphasizes Muslims for having purification of the soul with the hope
that the person will obtain salvation and happiness in the hereafter. People who
practice the teaching of Sufism are called Sufis. They believe that in achieving
soul perfection, a person should pass through various stages: the first stage is
practicing the sharia, the second is practicing the tarekat, the third is achieving
essence, and the last stage is acquiring makrifa (knowledge or recognition) that
focus on the greatness of the God.
Keywords: Sastra Kitab, Soul Perfection, and Makrifat
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PENDAHULUAN
Braginsky mengelompokkan karya-karya sastra nusantara menjadi: 1)
Karya-karya yang memiliki nilai kesempurnaan jiwa atau estetika batin; 2) karyakarya yang memiliki nilai kemanfaatan atau estetika hikmah; dan 3) karya-karya
yang memiliki nilai hiburan atau estetika lahiriah (Braginsky: 1993;
Republika.co.id: 2019). Karya-karya yang menggarap jenis karya yang memiliki
nilai kesempurnaan jiwa atau biasa disebut yang kamal merupakan upaya manusia
mencapai
pengetahuan
tentang
ketuhanan
atau
makrifatullah.
Karya-karya yang menggarap tentang kesempurnaan jiwa menggambarkan citacita manusia mencapai pribadi insan kamil meneladani Nabi Muhammad
SAW, kerinduan seorang yang `asyik (pencinta) kepada Sang Kekasih
(mahbub), yaitu Yang Satu.
Dalam karya kategori
ini
dipaparkan
juga
jalan pengenalan diri, yang amat penting bagi seorang Muslim untuk mengenal
perannya sebagai khalifah Tuhan di atas dunia dan sekaligus hamba-Nya.
Termasuk dalam kategori ini ialah syair-syair Tasawuf yang sering dikenal
sebagai Syair Tauhid dan Makrifat (“Di Mana Inspirasi dan Estetika Sastra
Melayu?”; Republika.co.id Rabu 27 Feb 2019).
METODOLOGI
Penulisan artikel ini dilakukan dengan menampilkan sampel secara acak
(puspossive sampling) dari teks-teks lama Nusantara yang membicarakan tentang
masalah kesempurnaan jiwa yang dalam hal ini afalah makrifat. Pemilihan
sampel secara acak diharapkan telah dapat mewakili atas sejumlah teks yang
membahas tentang ma/rifat. Adapun metode yang dipakai di sini adalah metode
verstehen sebagaimana yang dikemukakan oleh Max Weber bahwa seorang
peneliti harus memahami (understanding) makna (meaning) yang dimilikimoleh
informan. Apa yang dikemukakan oleh Weber lantas menjadi dasar seorang
sosiolog Jerman menawarkan suatu metode sistematis untuk memahami tindakan
manusia dan makna yang terkandung dalam tindakan itu secara objektif. Metode
itu disebut metode verstehen. Metode tersebut digunakan untuk memahami makna
tindakan sosial dan senada dengan itu dapat digunakan untuk memahami suatu
teks.
PENGERTIAN MAKRIFAT
Dikemukakakan dalam teks Syattariyah (Istadiyantha: 1989) tentang tiga
pengertian makrifat yaitu (hal. 15): 1) Makrifat Tanziyyah adalah pengetahuan
makrifat yang diperoleh dengan cara memperhatikan/ mempelajari segala sesuatu
dari segi batiniah/ hakikatnya. Orang yang memiliki makrifat ini mengiktikadkan
bahwa “Allah Swt. tidak dapat diserupakan dengan sesuatu apapun” (Laisa ka
mitsli hi syai’un – Q.S. Asy-Syūrā: 11). 2) Makrifat Tasybiyyah adalah makrifat
yang diperoleh dengan cara mempelajari/ memperhatikan segala sesuatu dari segi
lahiriahnya. Di dalam makrifat ini mereka mengiktikadkan bahwa “Allah
memiliki sifat Maha Mendengar dan Maha Melihat” (Wa Huwa s-sami’u ‘l-bashīr: 11). 3) Himpunan antara Makrifat Tanziyyah dan Tasybiyyah, yaitu makrifat
yang diperoleh oleh orang-orang sufi dengan cara memperhatikan/ mempelajari
segala sesuatu dari segi lahiriah dan batiniah/ hakikatnya. Menurut apa
yangdikemukakan di dalam teks Syattariyah, orang yang hanya memiliki makrifat
Tanziyyah, ia dinilai kurang sempurna makrifatnya, karena pusat perhatian
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mereka khusus ditujukan kepada hakikat Allah sebagai pencipta alam semesta
yang tidak dapat diserupakan dengan sesuatu apapun, sehingga segi-segi lahiriah
yang terdapat di alam semesta ini agak diabaikan. Padahal, pada teks itu
sebelumnya (hal. 4-5) telah dikemukakan bahwa “Alam ini merupakan bayangbayang dari yang Empunya bayang-bayang, namun demikian bayang-bayang itu
tiada lain daripada-Nya juga”: maksud pernyataan ini adalah untuk menunjukkan
bahwa “Adanya alam semesta ini merupakan tanda/ bukti adanya Tuhan”, hal ini
sesuai dengan dalil Alquran: 1) Wa ka-ayyin min āyātin fī-‘s-samāwāti wa ‘lardhi yamurrūna ‘alai-hā wa hum ‘an-hā mu’ridhūn, artinya ‘Dan banyaklah
tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di langit dan di bumi yang mereka
abaikan, padahal mereka melaluinya/ melihatnya’ (Q.S. Yusūf: 105) 2) Inna fī
khalqi ‘s-samāwāti wa ‘l-ardhi wa‘khtil āfi ‘l-laili wa ‘n-nahāri la-ayātin li-ūlī ‘lalbāb, artinya ‘Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta proses
bergantinya siang dan malam ini merupakan tanda-tanda (kekuasaan Tuhan) bagi
mereka yang berilmu pengetahuan’ (Q.S. Ali ‘Imrān: 190).
Maka dari itu pengetahuan makrifat yang diperoleh dengan cara
menitikberatkan segi hakikatnya dan mengesampingkan segi lahiriah, dinilai
kurang sempurna makrifatnya. Selanjutnya, orang yang hanya memiliki makrifat
Tasybiyyah, secara hukum syar’i dinilai sesat karena ia menyerupakan Tuhan
dengan sesuatu Karena bahwasannya adalah tatkala itu menghadadkan Haqq
Ta’ālā dengan Tasybīh itu (hal.16). Pendapat itu dapat dijelaskan dengan
membandingkan pemahaman kita tentang fungsi rabitah (ikatan dalam suatu
peribadatan) adalah sebagai berikut (Abubakar Aceh, 1985: 104): Rabitah dibagi
menjadi dua macam yaitu rabitah wajib dan rabitah sunat. Rabitah wajib adalah
‘kewajiban bagi orang yang melakukan ibadah untuk menghadap ke sesuatu
benda atau tempat’.
Sebagai contoh, orang yang melakukan shalat harus meghadap ke Ka’bah
(kiblat), hal ini bukan berarti orang itu menyembah kepada Ka’bah. Itikad yang
dilakukan oleh orang yang melakukan shalat dengan menghadap Ka’bah ini
berbeda dengan itikad yang dilakukan oleh para pemyembah berhala di dalam
melakukan kegiatan ritualnya. Selanjutnya rabitah sunat yaitu ‘suatu anjuran bagi
orang yang melakukan shalat untuk memandang imamnya (jika di dalam shalat
berjamaah itu memungkinkan), orang yang melakukan demikian bukanlah berarti
mereka menyembah imam karena hal itu hanya merupakan suatu ikatan yang
bersifat lahirah (bandingkan dengan kaifiat yang mengajarkan bahwa murid
tarekat harus memandang wajah gurunya, bukan berarti ia menyembah guru,
tetapi ia melakukan suatu ikatan/ rabitah dalam berimam-imam). Maka dari itu
orang yang hanya memiliki makrifat Tasybiyyah secara hokum syar’i dinilai sesat
karena hanya mengitikadkan Tuhan dari segi lahiriahnya. Orang yang memiliki
makrifat sempurna adalah mereka yang dapat mengumpulkan kedua makrifat
yaitu makrifat Tanziyyah dan makrifat Tasybiyyah. Pendapat ini diperkuat dengan
mengemukakan dalil Alquran dan pendapat ulama sebagai berikut: 1) Huwa ‘lAwwalu wa ‘l-Ākhiru wa ‘zh-Zhāhiru wa ‘l-Bātinu, artinya ‘Allah yang Maha
Awal dan Maha Akhir, Maha Lahir dan Maha Batin’ (Q.S. Al-Hadīd: 3; hal. 17).
2) Fa in qul-ta bi-‘t-tanzīhi kun-ta muqayyidan, artinya, ‘Maka kauiktikadkan
dengan Tanzīh jua niscaya adalah engkau mentaqidkan Haqq Ta’ālā dengan rupa
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Tanzīh itu’. Wa in qul-ta bi ‘t-tasybīhi kun-ta muhaddadan, ‘Dan jika kauitikadkan dengan
Tasybīh jua serta tiada Tanzīh niscaya adalah engkau menghadadkan Haqq Ta‘ālā dan
menyimpankan dia Tasybih jua’. Wa in qul-ta bi-‘l-amraini kun-ta Tasybīh, yakni
‘kauhimpunkan antara keduanya dengan tiada mentaqyīdkan dengan salah satu
daripada/ keduanya, hanyalah serta tiada dapat salah suatu daripada keduanya, niscaya
adalah engkau beroleh penolong bagi jalan yang betul. Wa kun-ta imāman fī ‘l-ma’ārifi
sayyidan, ‘Adalah engkau imam lagi penghulu pada segala makrifat’ (hal. 17-18). 3) Syeh
Abū Sa’īd Al-Harāzi tatkala ditanyai akan dia oleh orang: ‘Dengan apa kauketahui Allah
Ta‘ālā?’, maka jawabnya: ‘Bi jam’i-hi baina ‘dh-dhiddini’, artinya ‘Dengan ia
menghimpunkan antara dua yang berlawanan’. Maka diisyaratkan dengan katanya itu
kepada Firman Allah” (Al-Hadīs:3; hal. 18).

Berdasarkan analisis di atas dapat diperoleh keterangan bahwa fungsi
khusus mengenai ajaran yang terdapat di dalam naskah Syattariyah adalah untuk
mengajak
kepada
para
pembaca
naskah
mengetahui
tatacara
memperoleh/mencapai makrifat kepada Allah Swt. Pernyataan ini diperkuat
dengan pernyataan penulis naskah pada bagian penutup naskah Hai saudaraku
seyogyanyalah engkau kerjakan seperti perintah risalah ini, ambil oleh kamu
dengan kira-kira barangsiapa jalan Allah dan negeri Akhirat (hal. 12). Sesuai
dengan apa yang dikemukakan sebelumnya, pernyataan ini mengandung maksud
bahwa penulis naskah berharap agar para pembaca teks Syattariyah dapat
melaksanakan anjuran yang sebagaimana dikemukakan di dalam teks itu, yaitu
melaksanakan amalah zikir dengan dibimbing oleh seseorang yang telah mencapai
maqam/ tataran akhir (muntahī) dalam bidang tarekat dan tasawuf, dengan
harapan agar segera dapat mencapai tataran makrifat kepada Allah. (Istadiyantha:
1989).
Dari pengertian tentang makrifat ini, ternyata di kalangan para sufi sendiri
ada pandangan-pandangan dari perspektif yang berbeda. Ibnu Arabi menjelasakan
bahwa orang arif adalah orang yang menyaksikan Allah dalam segala
sesuatu, bahkan melihat Allah adalah sumber inti dari segala sesuatu. Melihat dari
arti arif tersebut, Ibnu Arabi ternyata sudah melewati jauh dari definisi makrifat
al-Ghazali, bahkan sudah menempati paham Wihdatul-Wujud yang diajarkannya.
Hal ini tampak lebih jelas dalam ungkapannya: Orang arif yang sempurna adalah
orang yang melihat segala sesuatu yang disembah menjadi tempat terwujudnya
Yang Maha Benar. Oleh karena itu, mereka meyakini segala sesuatu yang
disembah sebagai Tuhan walaupun dengan nama-nama yang tertentu, seperti batu,
pohon, hewan, manusia, bintang, atau malaikat (Zaini Dahlan: 2015). Paham
makrifat Ibnu Arabi seperti ini tentu berbeda dengan paham makrifat al-Ghazali.
Dan orang pertama yang mengingkari paham ini bahkan menetapkan kekafiran
dan kebohongan Ibnu Arabi adalah Izzuddin Abd as-Salam (577-660 H). Di
samping Izzuddin Abd al-Salam, Ibnu Taimiyyah dan tokoh-tokoh Islam di Saudi
Arabia, – pada
umumnya
mereka
dibidang
ilmu
kalamnya
beraliran Wahabiyah (dipelopori oleh Muhammad Ibn Abd al-Wahab) (1703-1787
M), – juga turut mengecam ajaran Ibnu ‘Arabi tersebut, seperti Syaikh Badran alKhalili, Shaikh Abd al-Latif Ibn Abdillah as-Su’udi dan Syaikh Sayyid ‘Arif.
Komentar mereka, keyakinan yang mereka (al Bustami, al Hallaj dan Ibnu
Arabi) temukan pertama kali adalah paham Ittihad, wihdatul-wujud dan hulul.
Kemudian semakin tampaklah perbedaan dan penyimpangannya serta perlawanan
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mereka terhadap Islam seperti yang tercantum dalam buku fushus al-hikam.
Sesungguhnya dalam buku itu telah terjadi penipuan dan penyebaran ajaran-ajaran
iblis.
Makrifat adalah satu ajaran dalam tasawuf yang untuk pertama kalinya
dibangun oleh Dzunnun al-Misry. Menurutnya, makrifat adalah cahaya yang
dilontarkan Tuhan kedalam hati Sufi. Jadi orang yang tahu (‘Arif) tidak memiliki
wujud tersendiri tetapi berwujud melalui Wujud Tuhan. Makrifat biasanya diiringi
dengan mahabbah,maka muncul ucapan-ucapan ganjil dari Dzunnun al-Misry:
“Di depan orang aku berkata: “Tuhanku”, tetapi ketika aku menyendiri aku
berbisik: “Kekasihku”. Dan yang dimaksud kekasihku di sini adalah Tuhan.
Karena terdapat keengganan menerima tasawuf di kalangan ahli hadits dari
Madzhab Maliki di Afrika Utara dan Mesir atas pada akhirnya ia dihukum mati
oleh ahli hukum Madzhab Maliki Mesir, Abdullah bin Abdul Hakam (Zaini
Dahlan: 2015)..
Ilmu makrifatul-Lâh merupakan suatu pengetahuan yang dapat dijadikan
pedoman bagi manusia untuk mengenal dan mengetahui Allah. Menurut
Syamsuddin (dalam Mir’atul-Muchaqqiqîn A, t.t.:12) ilmu makrifatul-Lâh terbagi
menjadi dua macam, yaitu ilmu makrifat tanzîh (transeden) dan ilmu makrifat
tasybîh (imanen). Tuhan 6 Humaniora Volume XIV, No. 1/2002 Sangidu
menyatakan diri-Nya dalam Tujuh Martabat, yaitu martabat pertama disebut
martabat tanzîh (lâ ta‘ayyun atau martabat tidak nyata, tak terinderawi) dan
martabat kedua sampai dengan martabat ketujuh disebut martabat tasybîh
(ta‘ayyun atau martabat nyata, terinderawi). Sesungguhnnya, Allah Ta‘ala itu
Ada. Keber-Ada-anya itu tanpa bentuk, tanpa ukuran, dan tanpa batas. Walaupun
demikian, Allah tetap dapat dipahami, dimengerti, dan dilihat dengan bentuk dan
ukuran melalui alam semesta seisinya yang telah diciptakan-Nya. Wujud Allah itu
esa dan merupakan hakikat wujud-wujud (makhluk). Semua makhluk sampai
sebiji atom pun tidak terlepas dari Wujud yang mutlak. Sesungguhnya, Wujud
Allah ditinjau dari segi KunhiNya tidak dapat diungkap oleh siapa pun dan tidak
dapat dijangkau oleh akal, anganangan, dan perasaan. Wujud Allah juga tidak
dapat dianalogikan dengan apa pun karena akal, angan-angan, dan perasaan
merupakan ciptaan baru (muchdats).
Siapa pun yang ingin berusaha sekuat tenaga untuk mengetahui Wujud dan
wajah Allah Ta‘ala itu hanya merupakan pekerjaan dan perbuatan yang sia-sia
belaka. Dzât Allah Ta‘ala bernama kunhudzdzâtil-chaqqi atau asal muasal Dzât
Yang Maha Benar. Ahlus-Sulûk menamai kunhudz-dzâtil-chaqqi dengan nama lâ
ta‘ayyun (tidak nyata, tak terinderawi). Dzât Tuhan atau kunhudz-dzâtil-chaqqi
dinamakan lâ ta‘ayyun (tidak nyata, tak terinderawi) disebabkan oleh ilmu dan
makrifat para manusia, para Ahlus-Sulûk, para wali, dan bahkan para nabi pun
tidak akan pernah dapat memikir-mikir dan menembus-Nya. Karena itulah,
Rasulullah SAW bersabda: Tafakkarû fî khalqil-Lâhi wa lâ tafakkarû fî dzâtilLâhi (fî dzâtihi, fil-Lâh) fa tahlikû (Rawâhu Abusy-Syaikh). Artinya, “berpikirlah
kamu tentang makhluk yang diciptakan Allah, dan janganlah kamu berpikir
tentang Dzât Allah, niscaya kamu akan binasa karenanya” (Hadis Riwayat AbusySyaikh) (Fansuri dalam Syarabul-‘Àsyiqîn, t.t:15; Yusri, 1986:7). Walaupun
kedudukan Dzât Allah pada tataran lâ ta‘ayyun (tidak nyata, tak terinderawi) atau
kundhudz-dzâtil-chaqqi tidak dapat ditembus oleh ilmu dan makrifat manusia, Dia
cinta untuk dikenal. Oleh karena itu, Dia menciptakan alam semesta seisinya
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dengan maksud agar Diri-Nya dikenal. Pemikiran tersebut berdasarkan Hadis
Qudsi yang berbunyi: Kuntu kanzan makhfiyyan fa achbabtu an u‘rafa fa
khalaqtul-khalqa fa bî ‘arafûnî. Artinya, “Aku pada mulanya adalah
perbendaharaan yang tersembunyi, kemudian Aku ingin dikenal, maka
Kuciptakan makhluk supaya Aku dikenal (dan melalui Aku mereka pun mengenal
pada-Ku) (Fansuri dalam Syarabul-‘Àsyiqîn, t.t:3; Nasution, 1983:61). Cinta
untuk dikenal inilah yang disebut permulaan tajalli Tuhan. Sesudah tajalli
dilakukan, maka Dia dinamakan ta‘ayyun, artinya “nyata, terinderawi”. Keadaan
Tuhan di dalam ta‘ayyun atau “nyata, terinderawi” inilah yang dapat dicapai dan
ditembus oleh pikiran, pengetahuan, dan makrifat manusia. Ta‘ayyun atau “nyata,
terinderawi” dibagi ke dalam 6 (enam) martabat. Dengan demikian, seseorang
yang ingin memahami Wujud Allah Ta‘ala, ia harus mengetahui ilmu yang
bertingkat-tingkat (mutadarrijan) dan dikenal dengan ajaran Martabat Tujuh (AlBurhanpuri dalam Tuchfah, t.t.:2). Sementara itu, Syamsuddin (dalam Mir’atulMuchaqqiqîn A, t.t.) berpendapat bahwa ketujuh martabat, baik yang tanzîh
(transeden atau tak terinderawi) maupun yang tasybîh (imanen atau terinderawi)
telah dijelaskan oleh Fadhlullah di dalam karyanya berjudul Tuchfah (Sangidu,
2002: 5 – 6).
Makrifat dapat dihubungkan dengan kata Arab /makrifatun/ yang berarti
‘pengetahuan’, ‘pengenalan’, Arif artinya ‘orang yang mengetahui’, ‘yang
mengenal’ (Marbawy, 1935:17). Makrifat dalam konsep tasawuf diartikan sebagai
pengenalan tentang kemahabesaran Tuhan dengan penghayatan batin melalui
kesungguhan dalam peribadatan, dalam istilah Barat disebut gnosis. Selain itu
makrifat diistilahkan pula dengan jnanasandhi atau rahasia pengetahuan atau
ngelmu sinengker (bahasa Jawa) (Sri Mulyono, 1983:62). 5/14/2018 Sastra Sufi
Jawa
Dalam
Bingkai
Sastra
Sufi
Nusantara
slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/sastra-sufi-jawa-dalam-bingkai-sastra-sufi.
Nusantara 14/26 Makrifat dibagi menjadi dua macam yaitu : 1) Ilmu adna yaitu
pengetahuan yang diperoleh dengan cara belajar atau membaca. 2) Ilmu ladunni
yaitu ilmu tentang rahasia ke-Tuhanan yang diperoleh karena karunia Allah
semata-mata (Al-Ghazali dalam Abubakar Aceh, 1984 : 69 - 70). Makrifat dapat
dicapai oleh seseorang secara bertahap, dan keadaan ilmunya bertingkat-tingkat,
tingkat tertinggi dicapai oleh rasul dan nabi, tingkat di bawahnya dicapai oleh
wali, dan seterusnya. Secara etis orang yang memiliki ilmu makrifat ini jika
terbuka mata hatinya (kasyaf) dalam mengetahui rahasia kegaiban, rahasia
tersebut tidak boleh diceritakan kepada orang lain kecuali dengan isyarat
(dikomunikasikan secara simbolik dan tak boleh secara verbal) (Istadiyantha:
2006).
PEMEROLEHAN ILMU MAKRIFAT
Agar si murid pandai maka haruslah berguru kepada Sang Mahaguru yang
cerdas dan bijaksana. Guru makrifat yang handal hanya Rasulullah, karena beliau
tamatan sekolah tinggi di Arasy Sidrarul Muntaha, wisudanya di Gua Hira, dan
pengukuhannya sebagai Guru Besar saat Israk Mikraj. Namun bagi orang yang
tidak bertemu dengan Rasulullah Muhammad maka bergurulah kepada Ulama
Pewaris Nabi (Al-‘Ulamaa’u waratsatul-anbiyaa’).
Nanging yen sira anggeguru kaki amiliha manungsa kang nyata ingkang
becik martabate sarta kang wruh ing kukum … (Serat Wulang Reh Sri Paku
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Buana IV dalam Darusuprapta, 1982 : 65). Artinya: "jika engkau ingin berguru
(tentang ilmu kerohanian) pilihlah guru dari orang yang baik budi pekertinya dan
yang paham benar tentang hukum agama (syariat)".
Paku Buana IV (1768-1820) sebagai seorang raja di Surakarta yang
berderajat wali memberikan syarat tentang guru spiritual yang baik adalah:
memiliki pengetahuan tentang syariat yang sempurna, berakhlak mulia, rajin
beribadah, berhati-hati dalam pelaksanaan hukum agama (wara’), dan yang sudah
tidak memikirkan imbalan jasa dari orang lain (Darusuprapta, 1982: 23, 24, 65).
1. Firman Allah: Yā ayyu-hā ‘l-ladzīna āmanū ‘ttaqū ‘l-Lāha wa ‘btaghū
ilaihi ‘l-wasīlata wa jāhidū fī sabĭli-hi la’alla kum tuflihūn, artinya ‘Hai
orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah (channel),
dan bersungguh-sungguhlah kamu di jalan-Nya, mudah-mudahan kamu
memperoleh kemenangan’ (Q.S. Al-Mā’idah: 35).
2. May yahdi ‘l-Lāhu fa huwa ‘l-muhtad wa may yudhlil falan tajida la-hu
waliyyam mursyida, artinya, ‘Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah
dialah orang yang memperoleh petunjuk, dan barangsiapa yang
dibiarkannya sesat maka tidak ada yang akan memberinya petunjuk (tidak
akan bertemu dengan seorang wali yang menjadi mursyidnya) (Q.S. AlKahfi: 17). Pembahasan berikut menguraikan tentang arti wasilah.
Wasilah pada ayat di atas dapat ditafsirkan sebagai jalan yang menyampaikan
seseorang ke hadirat Allah (Abubakar Aceh, 1985: 103). Wasilah dapat dibagi
menjadi dua yaitu:
1. Amal saleh
2. Penghubung
1. Wasilah yang berarti ‘amal saleh’ (Hawash Abdullah, 1980: 161-162) dapat
dihubungkan dengan Hadis nabi yang meriwayatkan tentang tiga orang
pemuda yang berteduh di dalam sebuah gua, karena hujan yang sangat lebat
tiba-tiba gua tersebut tertutup oleh sebuah batu yang sangat besar. Masingmasing pemuda memanjatkan doa kepada Allah dengan disertai menyebutkan
amal-amal kebaikan yang pernah mereka lakukan dengan ikhlas sebagai
wasilah. Doa mereka dikabulkan dan batu besar tersebut dapat didorong
keluar dari mulut gua (H.R.Ibnu Umar r.a., Salim Bahreisy, 1978: 19).
2. Wasilah yang berarti penghubung dapat disamaartikan dengan rabitah yaitu
‘kesiapsiagaan di dalam segala hal dengan jalan selalu mengadakan hubungan
batin dengan mursyid’ (Syeh Ismail Al-Khalidi dalam Hawash Abdullah,
1980: 161-162) hal ini didasarkan pada ayat Alquran dan Hadis sebagai
berikut:
1. Firman Allah: Man yahdi ‘l-Lāhu fahuwa ‘l-muhtad, wa man yudhlil falan
tajida la-hu Waliyyam Mursyīdā, artinya ‘Siapa yang diberi petunjuk oleh
Allah dialah orang yang mendapatkan petunjuk, dan siapa yang disesatkan
oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan seorang Wali yang Mursyid
(Penolong yang memberi petunjuk)’ (Q.S. Al-Kahfi: 17).
2. Kata Ulama: Kun ma’a ‘l-Lāhi fa in lam takun ma’a ‘l-Lāhi fakun ma’a
man ma’a ‘l-Lāhi fa innamā yūshīlu-ka ilā ‘l-Lāh, artinya ‘Jadikanlah
dirimu itu beserta dengan Allah, jika tidak dapat beserta dengan Allah,
besertalah dengan orang yang beserta Allah, dialah yang akan
membimbingmu (sebagai wasilah) kepada Allah’ (H.R. Abu Daud,
288

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PIBSI KE-43
ISBN 978-623-7312-83-3

LIMTI, 1985a: 33). Hadis ini diperkuat dengan firman Allah sebagai
berikut: Inna ‘l-Lāha ma’a ‘l-Ladzīna hum muhsinūn, artinya
‘Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang
yang melakukan kebaikan’ (Q.S. An-Nahl: 128).
Dalam kitab Wedhatama disebutkan tentang suatu situasi yang
menyebutkan tentang datangnya ilmu makrifat pada bait 13 tembang Pangkur:
Tan samar pamoring suksma
Sinukmaya winahya ing asepi
Sinimpen telenging kalbu
Pambukaning warana
Tarlen saking liyep layaping aluyup
Pindha pesating sumpena
Sumusuping rasa jati
Artinya: “Tak ragu lagi memancarnya cahaya Ilahi datang di saat hening
dan sepi, tersimpan rapat di dalam hati, saat terbukanya tirai atau hijab adalah saat
situasi setengah jaga dan tidur, seperti mimpi yang melintas, itulah saatnya
datangmya rasa yang sejati”. Coba perhatikan ayat tentang “kasyaf” ini: Fa
kasyafnā
'angka
giṭā`aka
fa
baṣarukal-yauma
ḥadīd
artinya: “Maka telah Kubukakan tabir hijabmu, sehingga penglihatanmu hari ini
menjadi jelas” (Q.S. 50 {Qaf: 22}). “Serat Wedhatama” mengingatkan (Gambuh):
Kalamun durung lugu. Aja pisan wani ngaku-aku Antuk siku kang mangkono kaki
Kena uga wenang muluk, Kalamun wus pada melok. Artinya: Jika belum paham
hangan sekali-kali mengaku sudah makrifat. Engkau akan mendapat hukuman dari
Allah, tindakan yang seperti itu, boleh saja memberi pelajaran.. Jika sudah benarbenar paham melihat dengan jelas tanpa penghalang apapun. Yaitu “Melihat
dengan jelas” itu sulit sekali. Jangankan melihat dengan jelas menurut Makrifat,
baru melihat dengan jelas di tingkat Tarikat (mengerti) saja, tidak mudah, karena
banyak penghalangnya. Seperti yang diperintahkan di dalam Surat Yasin ayat 9,10
Wa ja’alnaa min baini aidihim saddan wamin chalfihim saddan faghsyainahum
fahum laayubshiruun (Dan Ingsung sudah membuat penutup di depan dan di
belakang, dan Ingsun tutup penglihatannya hingga tidak bisa melihat segalanya),
terusannya: Wasawaaa’un ‘alaihim andzartahum am lam tundzirhum
laayu’minuun (Sama saja atas orang –orang itu, kamu beri nasihat Ilmu Makrifat
Jawa, Sangkan Paraning Dumadi 117 atau tidak, tidak akan beriman). Seperti
itulah orang yang tertutup hatinya. Sehingga: Walau pun sama-sama mempunyai
sifat Muhammad, yang nyata. Namun jangan menganggap mudah mengaku
samasama bersifat utusan Tuhan, walau pun seharusnya benar. Karena kita ini
Mukmin “am” atau di bawah “am” ini. Yang sering itu menjadi utusan ... Nafsu,
atau menjadi pengikut ... syaitan (Setan dalam diri atau setan di luar diri).(Nur
:Kolis: 2018).
Ana kidung rumekso ing wengi
Teguh hayu luputa ing lara
luputa bilahi kabeh
jim setan datan purun
paneluhan tan ana wani
niwah panggawe alagunaning wong luput
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geni atemahan tirta
maling adoh tan ana ngarah ing mami
guna duduk pan sirna
Arti bebasnya kurang lebih sebagai berikut: “Ada sebuah kidung doa
permohonan di tengah malam. Yang menjadikan kuat selamat terbebas dari semua
penyakit. Terbebas dari segala petaka. Jin dan setanpun tidak mau mendekat.
Segala jenis sihir tidak berani. Apalagi perbuatan jahat, guna-guna tersingkir. Api
menjadi air. Pencuripun menjauh dariku. Segala bahaya akan lenyap”
(http://www.
majalahlarise.com/2020/10/filsafat-jawa-kidungan-anakidung.html).
SIMPULAN
Karya-karya yang menggarap jenis karya yang memiliki nilai
kesempurnaan jiwa atau biasa disebut yang kamal merupakan upaya manusia
mencapai pengetahuan tentang ketuhanan atau a’rifatullah. Karya-karya yang
menggarap
tentang
kesempurnaan
jiwa
menggambarkan
citacita manusia mencapai pribadi insan kamil meneladani Nabi Muhammad
SAW, kerinduan seorang yang `asyik (pencinta) kepada Sang Kekasih
(mahbub), yaitu Yang Satu. Dalam karya kategori ini dipaparkan juga
jalan pengenalan diri, yang amat penting bagi seorang Muslim untuk mengenal
perannya sebagai khalifah Tuhan di atas dunia dan sekaligus hambaNya. Makrifat dalam konsep tasawuf diartikan sebagai pengenalan tentang
kemahabesaran Tuhan dengan penghayatan batin melalui kesungguhan dalam
peribadatan, dalam istilah Barat disebut gnosis. Selain itu makrifat diistilahkan
pula dengan jnanasandhi atau rahasia pengetahuan atau ngelmu sinengker (bahasa
Jawa). Cahaya Ilahi datang di saat hening dan sepi, pengetahuannya tersimpan
rapat di dalam hati, saat terbukanya hijab adalah saat situasi setengah jaga dan
tidur, seperti mimpi yang melintas dan jelas, itulah saat datangmya rasa yang
sejati, puncak penghayatan tertinggi terhadap Ilahi.
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Abstrak
Salah satu teknologi pembelajaran yang berperan dalam dunia pendidikan adalah
pembelajaran dalam jaringan (daring). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kondisi pengetahuan pada siswa yang belajar di kelompok belajar dan untuk
mengetahui empat aspek keterampilan berbahasa pada siswa di kelompok belajar
Lentera Pertiwi yang berlokasi di Undaan Kudus. Adapun metode penelitian yang
digunakan adalah Research and Development yang mengambil teori dari
Sukmadinata. Objek pada penelitian ini adalah dua puluh siswa yang berasal dari
berberapa desa di kota Kudus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa
kondisi masyarakat di kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus khususnya pada
kelompok belajar Lentera Pertiwi pendidikannya belum maksimal atau
pemanfaatan dari teknologi pendidikan masih relatif rendah. Kelompok Belajar di
Undaan juga belum mengikuti perkembangan teknologi dengan cara
memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran khususnya di era disrubsi.
Siswa hanya diberi materi melalui buku bacaan dan belum ada media
pembelajaran yang menarik yang bersifat visual untuk menarik minat belajar para
siswa. Dari hasil analisis kebutuhan yang telah didapat, para siswa membutuhkan
sebuah terobosan baru berupa aplikasi pembelajaran yang dapat memberikan
edukasi kepada mereka khususnya pada empat aspek keterampilan berbahasa
(menyimak, berbicara, menulis, dan membaca) yang dapat diakses kapan saja, di
mana saja, dan tanpa batas.
Kata kunci: Aplikasi, Media Pembelajaran, Budaya, Keterampilan Berbahasa
Abstract
One of the learning technologies that play a role in the world of education is
online learning. This study aims to determine the condition of knowledge in
students who study in study groups and to find out four aspects of language skills
in students at the Lentera Pertiwi study group located in Undaan Kudus. The
research method used is Research and Development which takes the theory from
Sukmadinata. The object of this research is twenty students who come from
several villages in Kudus city. Based on the results of the study, it is known that
the condition of the community in the Undaan subdistrict, Kudus city, especially
in the Lentera Pertiwi study group, has not been optimally educated or utilization
of educational technology is still relatively low. Study Groups at Undaan also
have not kept up with technological developments by utilizing technology as a
learning medium, especially in the era of distribution. Students are only given
material through reading books and there is no interesting visual media to attract
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students interest in learning. From the results of the needs analysis that has been
obtained, the students need a new breakthrough in the form of learning
applications which can provide education to them, especially in the four aspects of
language skills (listening, speaking, writing, and reading) which can be accessed
anytime, anywhere, and without limit.
Keywords: Applications, Learning Media, Culture, Language Skills
PENDAHULUAN
Kondisi dari tempat belajar Lentera Pertiwi yang berlokasi di kecamatan
Undaan Kudus masih relatif rendah, khususnya pada segi perlengkapan media
pembelajaran yang sudah ada. Media pembelajaran yang sudah ada hanya sebatas
gambar dan buku pelajaran saja, belum ada media digital atau teknologi
pendukung lainnya. Padahal di daerah Undaan Kudus para siswa khususnya yang
masih di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) cenderung menyukai
permainan game yang ada di gawai. Ketika mereka bermain game, mereka sering
lupa dengan tugas yang telah diberikan Bapak atau Ibu guru di sekolah dan
cenderung menunda-nunda dalam mengerjakannya. Para orang tua siswa sudah
menitipkan mereka di kelompok belajar karena kesibukan orang tua dalam bekerja
dan pendidikan orang tua yang hanya lulusan SMP.
Hal tersebut jika tidak diimbangi dengan media pembelajaran yang tepat
dalam bidang pendidikan akan menjadikan generasi penerus bangsa malas dalam
mengikuti perkembangan zaman, khususnya di era disrubsi. Senada dengan hal
itu, analisis kebutuhan para siswa khususnya di kelompok belajar Lentera Pertiwi
membutuhkan aplikasi edukasi berbasis android yang dapat dijadikan salah satu
cara alternatif untuk meningkatkan empat aspek keterampilan berbahasa di era
disrubsi.
Pendidikan penting bagi setiap bangsa. Hal ini dikarenakan, pendidikan
berperan dalam pembangunan dan proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari
proses pembangunan itu sendiri. Keberlangsungan dan kemajuan suatu bangsa
ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan, oleh sebabnya sebagai generasi
penerus bangsa harus siap sedia dengan segala perkembangan teknologi termasuk
di era disrubsi. Sudah seharusnya para generasi muda dibekali dengan beragam
keterampilan sejak dini.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (2011: 1180),
keterampilan adalah kepandaian dalam menyelesaikan sebuah tugas atau tanggung
jawab dengan tepat dan benar. Terdapat empat aspek keterampilan berbahasa
yaitu: keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan
membaca, dan keterampilan menulis. Dari keempat aspek keterampilan berbahasa
tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan erat dengan cara beraneka
ragam.
Pada zaman yang serba cangging ini, perkembangan ilmu pengetahuan
teknologi membuat proses pembelajaran dan media pembelajaran dikemas
menarik dan memudahkan agar peserta didik dapat menerima materi pembelajaran
dengan cepat dan tepat serta tidak menyulitkan mereka dalam penggunaan
teknologi. Apa lagi jika di era disrubsi inovasi baru dan perubahan-perubahan
besar akan terjadi dan mempengaruhi segala system yang sudah ada di suatu
wilayah atau Negara tertentu. Maka dari itu, menciptakan proses pembelajaran
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yang menarik dan menyenangkan dapat dilakukan seorang pendidik dengan
memanfaatkan ilmu teknologi dari sekarang.
Adapun bahan ajar menurut bentuknya dapat berupa bahan ajar cetak,
bahan ajar dengar, dan bahan ajar pandang dengar. Sedangkan bahan ajar menurut
cara kerjanya terdiri dari: bahan ajar tidak diproyeksikan, bahan ajar
diproyeksikan, bahan ajar audio, bahan ajar video, dan bahan ajar media
komputer. Sehingga diharapkan peserta didik dapat melek teknologi dan mudah
dalam mengakses berbagai materi yang akan dipelajari baik di jenjang formal
maupun non formal.
Melihat permasalahan di lapangan, masih banyak peserta didik yang
belum menguasi empat aspek keterampilan berbahasa. Mereka juga kurang cerdas
dalam memanfaatkan fasilitas dari orang tua yaitu gawai dengan baik dan cermat.
Peserta didik cenderung malas belajar dan lebih senang bermain game. Hal ini
dapat menjadikan keterampilan berbahasa dan kemampuan literasi peserta didik
semakin merosot dan relatif rendah.
Melihat permasalahan di atas, peneliti memiliki salah satu cara alternatif
untuk meningkatkan empat aspek keterampilan berbahasa bagi kelompok belajar
Lentera Pertiwi dengan menciptakan aplikasi edukasi yaitu Unlalia (Unit Belajar
Literasi Anak) Batik Troso, yang di dalamnya didesain unik serta menarik dengan
memanfaatkan budaya yang ada di Indonesia yaitu batik Troso khas kota Jepara.
Pada aplikasi Unlalia Batik Troso memuat materi dan praktik untuk meningkatkan
empat aspek keterampilan berbahasa pada peserta didik. Sehingga dapat
membantu peserta didik dalam belajar mandiri atau kelompok di mana saja, kapan
saja, tanpa batas, praktis, dan tidak mengeluarkan biaya banyak.
KAJIAN TEORI
A. Pengertian Pembelajaran
Belajar dan pembelajaran adalah dua kegiatan atau konsep yang saling
berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Belajar dapat diartikan sebagai proses
perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sekitar.
Sedangkan, pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk
memfasilitasi terjadinya proses belajar pada siswa. Senada dengan hal itu,
pembelajaran dapat dimaknai sebagai interaksi antara siswa dan pendidik yang
dilengkapi dengan media pembelajaran atau sumber belajar dalam suatu
lingkungan belajar.
Belajar merupakan yang dilakukan satu atau dua orang bahkan lebih untuk
mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik. Bahkan
melalui belajar dapat meningkatkan kemampuan atau potensi dalam diri seseorang
Gegne (Pribadi, 2009: 21). Sedangkan menurut Sadiman, dkk., (1982: 21) adalah
suatu proses yang kompleks dan dialami setiap manusia yang hidup di dunia ini
sejak dini sampai ke liang lahat nanti.
Senada dengan hal itu, pengertian pembelajar menurut Gegne (Pribadi,
2009:9) adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud
untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Pembelajaran juga dijelaskan pada
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah
proses interaksi para siswa dan sumber belajar (media pembelajaran) pada suatu
lingkungan belajar. Dari pendapat para ahli dapat diartikan bahwa pembelajaran

294

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PIBSI KE-43
ISBN 978-623-7312-83-3

adalah suatu proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya suatu
kegiatan belajar pada diri seseorang atau kelompok tertentu.
B. Pengertian dan Jenis-jenis Keterampilan Berbahasa
Setiap orang memiliki keterampilan yang merupakan kebanggaan atau
talenta tersendiri yang diberikan oleh sang pencipta. Setiap para ahli memiliki
pengertian tersendiri tentang keterampilan. Berikut pengertian keterampilan
menurut para ahli: Menurut Gorden keterampilan merupakan sebuah kemampuan
yang dimiliki oleh seseorang dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih
mudah dan tepat. Pada pengertian keterampilan yang telah dipaparkan oleh
Gordon lebih merujuk pada aktivitas psikomotor.
Senada dengan hal itu Robbins mendefinisikan tentang keterampilan
dibagi menjadi empat kategori yaitu :
1. Keahlian Dasar
Keahliah dasar yang sudah pasti dimiliki oleh setiap orang seperti keahlian
dalam membaca, berhitung, menulis, dan mendengarkan.
2. Keahliah Secara Teknis.
Keahlian ini dapat diperoleh oleh seseorang dengan pembelajaran pada
bidang teknik seperti mengoperasikan komputer atau alat digital lainnya.
3. Keahlian Secara Perorangan.
Keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi satu sama
lain seperti mendengarkan seseorang, memberi pendapat dan bekerja
secara tim atau kelompok.
4. Pemecahan Masalah
Keahlian seseorang dalam memecahkan masalah dengan menggunakan
logikanya.
Dari penjelasan para ahli yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan
bahwa keterampilan pada diri seseorang harus diasah melalui berbagai kegiatan
atau pembelajaran lain. Jika kemampuan dasar digabung dengan pelatihan,
bimbingan, dan pembelajaran secara mendalam dapat menghasilkan sesuatu yang
bermanfaat dan bernilai bagi diri sendiri dan orang lain. Begitu pula dengan empat
aspek keterampilan berbahasa yang harus dikuasi oleh setiap orang sejak usia dini,
hal ini diharapkan para generasi selanjutnya dapat menjadi generasi hebat
khususnya di era disrubsi.
Adapun empat aspek keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara,
membaca dan menulis menurut (Nida, 1957: 19; Harris, 1977: 9; Tarigan, 1981:1)
sebagai berikut:
1. Keterampilan menyimak adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang
bersifat reseptif. Maka dari itu, mendengarkan di sini tidak hanya sebatas
mendengarkan bunyi-bunyi bahasa saja melainkan juga memahaminya.
Keterampilan menyimak adalah kegiatan paling awal yang dilakukan oleh
manusia ketika dilihat dari proses pemerolehan bahasa. Menyimak secara
interaktif terjadi pada percakapan secara langsung atau bisa saja percakapan
melalui gawai dan sejenisnya. Sedangkan mendengarkan secara noninteraktif
yaitu kita tidak dapat meminta penjelasan kepada pembicara, tidak dapat
mengulang apa yang diucapkan dan tidak dapat meminta kepada pembicara
agar memperlambat ucapan dalam tuturannya.
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2. Keterampilan berbicara adalah kegiatan komunikasi lisan dalam
menyampaikan informasi atau pesan kepada pendengar melalui bahasa lisan.
Menurut Mulyati, berbicara adalah keterampilan dalam menyampaikan
informasi kepada orang lain dengan media bahasa lisan. Keterampilan
berbicara ini merupakan keterampilan yang bersifat produktif. Sehubungan
dengan keterampilan atau kemampuan berbicara ada tiga jenis situasi berbicara
yaitu : interaktif, semi interaktif, dan non interaktif.
3. Keterampilan membaca menurut Somadayo membaca sebagai suatu kegiatan
interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terdapat dalam
bahasa tulis. Sedangkan menurut tarigan membaca sebagai suatu proses yang
dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang
hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis.
4. Keterampilan menulis adalah keterampilan yang bersifat produktif dan
menggunakan tulisan. Menulis bukan hanya sekadar menyalin kata-kata atau
kalimat-kalimat melainkan mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran
dalam struktur tulisan yang teratur dan tepat. Secara singkat dapat
dikemukakan bahwa:
• Tulisan dibuat untuk dibaca.
• Tulisan didasarkan pada pengalaman.
• Tulisan ditingkatkan melalui tulisan terpimpin.
• Pada tulisan, makna dapat menggantikan bentuk.
• Kegiatan-kegiatan bahasa lisan hendaklah mendahului kegiatan menulis.
(Logan [et al], 1972: 297).
C. Pengertian dan Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran
Selain empat aspek keterampilan berbahasa yang harus dimiliki para peserta
didik, seorang pendidik juga harus memiliki kemampuan dalam bidang teknologi
di era disrubsi yang bisa saja terjadi kapan saja melihat kemampuan dan
perkembangan zaman yang makin luar biasa terlebih pada teknologi. Maka dari
itu sudah seharusnya media pembelajaran yang disebarluaskan bagi peserta didik
memanfaatkan ilmu teknologi dan mencakup empat aspek keterampilan berbahasa
yang telah dijelaskan tersebut.
Teknologi dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah menyatu dengan
kehidupan manusia, karena teknologi dapat memudahkan pekerjaan manusia
diberbagai bidang baik pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Senada
dengan hal itu, menurut Iskandar Alisyabana (2020) teknologi adalah cara
melakukan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan manusia melalui bantuan alat dan
kecerdasan manusia sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau
dapat membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indra dan pengetahuan
manusia.
Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu perangkat lunak yang dapat digunakan
dengan menjalankan intruksi-intruksi dari pengguna atau user. Sedangkan
menurut Yan Tirtobisono (1999:21) bahwa aplikasi adalah istilah yang digunakan
untuk pengguna gawai atau komputer. Sedangkan menurut Tohari (2014:13)
aplikasi dapat diartikan sebagai software yang memiliki fungsi atau manfaat
dalam membantu berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu misalnya
penerapan dan penggunaan.Salah satu teknologi yang digunakan dalam dunia
pendidikan agar membuat para peserta didik lebih mudah dalam menangkap ilmu
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yang diberikan oleh guru atau pendidik yaitu dengan cara guru membuat sebuah
media pembelajaran seperti aplikasi edukasi yang memanfaatkan teknologi agar
lebih inovatif dan kreatif. Sehingga para peserta didik dapat berpikir lebih kritis
dan bertindak dengan lebih kreatif khususnya dalam peningkatan empat aspek
keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh mereka.
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian dan
Pengembangan (Research and Developmen). Menurut Sukmadinata (2013:164)
Penelitian dan Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk
mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah
ada yang sudah tersedia. Secara garis besar langkah penelitian yang diambil oleh
peneliti menggunakan langkah yang telah dimodifikasi oleh Sukmadinata yaitu :
1) Studi Pendahuluan, 2) Pengembangan Model, dan 3) Uji Model.
Pada penelitian dan pengembangan aplikasi Unlalia Batik Troso ini diambil
sempel pada kelompok belajar Lentera Pertiwi yang mayoritas peserta didiknya
dari SMP-sederajat kelas 9 yang berjumlah 20 siswa dan berlokasikan di Undaan
Kudus pada tanggal 29 Juli 2021 s.d. 30 Agustus 2021.
Penelitian ini diawali dengan melihat kondisi di kecamatan Undaan Kudus.
Kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan bahan ajar melalui media
pembelajaran yang tidak ketinggalan zaman, kreatif, dan inovatif. Khususnya
bahan ajar dengan empat aspek keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara,
menulis, dan membaca), Untuk menghasilkan produk tertentu digunakan
penelitian yaitu analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk agar
dapat berfungsi di masyarakat luas, melalui pengiriman ke beberapa siswa agar
tetap bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan tanpa batas dengan berbagai fitur
yang menarik yang ada pada aplikasi Unlalia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:
A. Kondisi Masyarakat di Undaan Kudus
Masih banyak peserta didik di Undaan Kudus yang belum menguasi empat
aspek keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, menulis, dan membaca). Hal
ini dikarenakan para peserta didik hanya belajar ketika di sekolah formal saja.
Ketika sekolah beralih online atau dalam jaringan justru mereka sibuk bermain
game dan lupa akan kewajibannya menjadi seorang siswa.
Meskipun mereka belajar di suatu lembaga non formal seperti bimbingan
belajar atau kelompok belajar dan lembaga non formal lainnya untuk menunjang
kemampuan literasi para peserta didik. Tetap saja, mereka masih merasa malu,
tidak berani berbicara atau berpendapat, dan sibuk bermain game sendiri. Selain
itu orang tua mereka banyak yang sibuk bekerja dan jarang memantau anak dalam
belajar atau menemani mereka dalam mengerjakan tugas. Akibatnya peserta didik
tidak terpantau dengan baik dan kemampuan atau keterampilan berbahasa mereka
masih relatif rendah.
Senada dengan hal itu, di kelompok belajar Lentera Pertiwi juga belum
memiliki media pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran anak. Adapun
media pembelajaran yang sudah ada hanyalah buku tulis, papan tulis, dan
beberapa gambar saja. Hal ini tentu harus ditindaklanjuti dengan serius, apa lagi
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ketika di era disrubsi semua yang serba canggih dan teknologi. Maka menjadi
seorang pendidik juga harus memiliki trobosan yang luar biasa untuk
mensukseskan anak dalam memahami materi yang diberikan.
B. Analisis Kebutuhan Kelompok Belajar Lentera Pertiwi
Dari 20 peserta didik yang ada di kelompok belajar Lentera Pertiwi hanya
ada 3 peserta didik yang menguasai salah satu dari empat aspek keterampilan
berbahasa yaitu pada keterampilan menulis saja. Maka dari itu, sudah semestinya
mereka mendapatkan dukungan lebih dan fasilitas yang menunjang serta
memahamkan untuk meningkatkan empat aspek keterampilan berbahasa dan
kemampuan literasi lainnya.
Maka dari itu, melalui pembuatan aplikasi edukasi yang diberi nama Unlalia
(Unit Belajar Literasi Anak) yang memanfaatkan keindahan salah satu warisan
budaya Indonesia yaitu batik torso dari kota ukir Jepara para peserta didik dapat
berlatih, memahami, dan belajar dengan lebih menyenangkan. Pada aplikasi ini
disediakn tampilan yang menarik mulai dari bagian aspek keterampilan
menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Selain itu, aplikasi Unlalia
dilengkapi dengan video, gambar, dan suara serta kuis untuk latihan anak dalam
memahami materi yang ada di dalam bahasa Indonesia.
Selain memuat materi bahasa Indonesia aplikasi Unlalia juga dilengkapi
dengan desain tentang kearifan lokal untuk menciptakan kesan visual yang
menarik dan mengesankan. Sehingga anak tidak bosan dalam belajar, bisa
menumbuhkan kreatifitas didalam diri mereka, mengajak mereka lebih inovatif
dalam memahami materi dan menggunakan teknologi dengan cerdas, serta
menjadikan generasi penerus bangsa lebih berbobot dan luar biasa di era disrubsi.
SIMPULAN
Dari pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:
1. Kondisi masyarakat Undaan khususnya di kelompok belajar Lentera Pertiwi
masih relatif rendah pada empat aspek keterampilan berbahasa. Hal ini
dikarenakan belum adanya terobosan teknologi khususnya di era disrubsi untuk
meningkatkan keterampilan peserta didik. Media pembelajaran yang ada di
sana masih sebatas papan tulis, gambar, dan buku ajar. Sehingga kebanyakan
peserta didik jenuh dan belum maksimal dalam mengikuti pembelajaran. Selain
itu, jika mereka di rumah tidak ada yang mengawasi ketika belajar karena,
kebanyakan orang tua dari peserta didik bekerja dan kurang tepat dalam
mendampingi anaknya belajar.
2. Analisis kebutuhan di masyarakat Undaan khususnya kelompok belajar Lentera
Pertiwi membutuhkan terobosan aplikasi pembelajaran yang tidak kalah
menyenangkan seperti game yang sekarang ini disukai oleh para peserta didik.
Maka dari itu, untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan
menarik peneliti menciptakan salah satu cara alternatif yaitu membuat aplikasi
Unlalia untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan empat aspek
keterampilan berbahasa.
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Abstrak
Situasi pandemi sejak awal tahun 2020 sampai saat ini belum berakhir. Di
pertengahan 2021 yang lalu justru angkanya naik. Dibutuhkan kerja sama dengan
semua elemen masyarakat agar persebarannya dapat dicegah, salah satunya
dengan membuat iklan layanan masyarakat. Iklan Layanan Masyarakat (ILM)
merupakan iklan yang digunakan untuk menyampaikan informasi persuasif atau
mendidik khalayak yang bersifat sosial agar masyarakat sebagai audiens dapat
bertambah pengetahuannya, bertambah kesadaran dan sikapnya, serta berubah
perilakunya agar mempunyai pandangan positif dan kehidupan lebih baik.
Pemerintah daerah atau pusat memang telah melakukan berbagai kegiatan
pencegahan, tapi kesadaran masyarakat perlu terus dipupuk dan dikembangkan
agar menjadi pola hidup sehat terutama untuk 5 M, yakni memakai masker,
menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Namun demikian, perlu dibuat ajakan masif melalui iklan layanan masyarakat
yang bisa disebar melalui media sosial atau kelompok masyarakat tertentu. Agar
ILM tepat dan menggerakkan masyarakat, sentuhan kedaerahan atau kearifan
lokal bisa menjadi salah satu alternatifnya. Untuk itu, kerja sama dengan
komunitas yang ada di daerah akan sangat membantu tersampaikannya pesan
tersebut dengan baik. Forum Lingkar Pena (FLP) Jawa Tengah digandeng sebagai
mitra dalam pembuatan iklan ini karena organisasi tersebut bergerak di bidang
literasi dan strukturnya sudah sampai di hampir semua kabupaten/kota di Jawa
Tengah. Keberadaan komunitas FLP dapat dimanfaatkan untuk melakukan
gerakan sosial yang bertujuan pada usaha pencegahan persebaran covid 19 di
wilayah Jawa Tengah. Atas dasar tersebut, pengabdian ini mengadakan kegiatan
pelatihan penulisan iklan layanan masyarakat untuk mencegah persebaran covid
19 pada komunitas FLP. Kegiatan ini bersifat praktis, yakni memberikan materi
kepenulisan iklan hingga cara pembuatan skenario film pendek tentang cara hidup
bersih dan sehat serta gerakan edukasi terhadap covid 19 dan cara mencegahnya.
Hasil kegiatan ini berupa pamflet dan video pendek ILM tentang pencegahan
persebaran covid 19 dengan pendeketan kearifan lokal, yang akan diproduksi dan
disebarkan oleh komunitas FLP di daerahnya. Harapannya, semakin banyak
masyarakat yang teredukasi dan persebaran covid bisa dicegah.
Kata kunci: Iklan, Masyarakat, Pencegahan, Covid 19
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Abstract
The pandemic situation since the beginning of 2020 has not yet ended. In mid2021, the number actually went up. It takes cooperation with all elements of
society so that its spread can be prevented, one of which is by making public
service advertisements. Public Service Announcements (PSA) are advertisements
used to convey persuasive information or educate social audiences so that the
public as audiences can increase their knowledge, increase awareness and
attitude, and change their behavior in order to have a positive outlook and a
better life. The regional or central government has indeed carried out various
prevention activities, but public awareness needs to be continuously nurtured and
developed to become a healthy lifestyle, especially for the 5 points, namely
wearing masks, maintaining distance, washing hands, staying away from crowds,
and reducing mobility. However, it is necessary to make a massive invitation
through public service advertisements that can be spread through social media or
certain community groups. So that PSAs are appropriate and move the
community, a touch of regionalism or local wisdom can be an alternative. For this
reason, collaboration with local communities will greatly help convey the
message properly. The Lingkar Pena Forum (FLP) of Central Java was partnered
with in making this advertisement because the organization is engaged in literacy
and its structure has reached almost all districts/cities in Central Java. The
existence of the FLP community can be used to carry out social movements aimed
at preventing the spread of COVID-19 in the Central Java region. On this basis,
this service held training activities for writing public service advertisements to
prevent the spread of covid 19 in the FLP community. This activity is practical,
namely providing advertising writing materials to how to make short film
scenarios about clean and healthy living as well as educational movements
against covid 19 and how to prevent it. The results of this activity are in the form
of pamphlets and short PSA videos about preventing the spread of covid 19 with a
local wisdom approach, which will be produced and distributed by the FLP
community in their area. The hope is that more people will be educated and the
spread of covid 19 can be prevented.
Keywords: Advertising, Society, Prevention, covid 19
PENDAHULUAN
Situasi pandemi sejak awal tahun 2020 sampai saat ini belum berakhir. Di
pertengahan 2021 yang lalu justru angkanya naik dan berkemungkinan akan ada
gelombang-gelombang kenaikan berikutnya. Dibutuhkan kerja sama dengan
semua elemen masyarakat agar persebarannya dapat dicegah, salah satunya
dengan membuat iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat (ILM)
merupakan iklan yang digunakan untuk menyampaikan informasi persuasif atau
mendidik khalayak yang bersifat sosial agar masyarakat sebagai audiens dapat
bertambah pengetahuannya, bertambah kesadaran dan sikapnya, serta berubah
perilakunya agar mempunyai pandangan positif dan kehidupan lebih baik.
Pemerintah daerah atau pusat memang telah melakukan berbagai kegiatan
pencegahan, tapi kesadaran masyarakat perlu terus dipupuk dan dikembangkan
agar menjadi pola hidup sehat terutama untuk 5 M, yakni memakai masker,
301

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Pemerintah juga telah memberikan vaksin pada masyarakat meskipun secara
bertahap. Namun, tampaknya persebaran virus covid 19 tetap ada dan terus
tersebar bila upaya pencegahan tidak dilakukan. Hal ini juga dibuktikan dengan
berbagai informasi tentang varian atau mutasi virus yang baru. Bahkan, gejalagejala yang diderita oleh pendetita yang baru sudah mulai berubah dan beragam
hingga ada yang menyebutkan orang tanpa gejala atau OTG. Hal ini yang perlu
diwaspadai meski vaksin nanti telah diberikan. Untuk itu iklan layanan kesehatan
masyarakat untuk pencegahan persebaran atau penularan virus covid 19 ini perlu
dilakukan. Bila mereka memiliki kesadaran yang baik terhadap upaya
pencegahannya, hal ini akan menghambat laju persebaran virus dan sekaligus
masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi dan sosial dengan baik.
Untuk itu, perlu dibuat ajakan masif melalui iklan layanan masyarakat yang
bisa disebar melalui media sosial atau kelompok masyarakat tertentu. Agar ILM
tepat dan menggerakkan masyarakat, sentuhan kedaerahan atau kearifan lokal bisa
menjadi salah satu alternatifnya. Untuk itu, kerja sama dengan komunitas yang
ada di daerah akan sangat membantu tersampaikannya pesan tersebut dengan
baik.
Forum Lingkar Pena (FLP) Jawa Tengah digandeng sebagai mitra dalam
pembuatan iklan ini karena organisasi tersebut bergerak di bidang literasi dan
strukturnya sudah sampai di hampir semua kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Selama ini, FLP bergerak dalam dunia kepenulisan dengan tujuan utamanya
adalah penyadaran masyarakat untuk menanggapi isu-isu lingkungan, pendidikan,
kehidupan sosial, hingga ekonomi sampai dakwah ke masyarakat. Anggota
mereka adalah para remaja atau orang dewasa dari berbagai latar pendidikan dan
sosial yang berminat dalam dunia literasi yang berjumlah seratusan orang.
Sebagai komunitas literasi atau kepenulisan, komunitas ini aktif dalam berbagai
pelatihan yang diadakan oleh pihak komunitas atau organisasi. Mereka umumnya
melakukan gerakan kepenulisan. Selain untuk tujuan mengekspresikan diri,
tujuannya adalah untuk gerakan sosial dan pendidikan, terutama penyadaran
kepada para pembaca mengenai berbagai isu dalam hidup bermasyarakat.
Keberadaan komunitas ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan gerakan
sosial yang bertujuan pada usaha pencegahan persebaran covid 19 di wilayah
Jawa Tengah. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan pada
kelompok atau komunitas ini agar mereka dapat mengkampanyekan usaha
pencegahan persebaran covid 19.
Dalam menghadapi situasi pandemi covid 19, masyarakat Jawa Tengah
dihadapkan pada persoalan kesadaran mematuhi protokol kesehatan dan berbagai
informasi yang berhubungan dengan covid 19. Kesadaran anggota komunitas FLP
ini tergugah dengan satu keinginan untuk memberikan edukasi dan layanan
kesehatan pada masyarakat Jawa Tengah. Mereka berkeinginan untuk membuat
edukasi pada masyarakat mengenai kesehatan, terutama pencegahan penyebaran
virus covid 19, sebagai sumbangsih gerakan sosial dalam hal layanan kesehatan
melalui iklan atau yang berbasis pada penulisan.
KAJIAN TEORI
Iklan layanan masyarakat dirancang untuk kepentingan dan kesejahteraan
masyarakat. Bertujuan untuk mempromosikan program-program, kegiatan-

302

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PIBSI KE-43
ISBN 978-623-7312-83-3

kegiatan yang diadakan oleh pemerintah atau digunakan oleh organisasi
kemasyarakatan yang non profit. Tujuan dari akhir iklan layanan masyarakat
bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi keuntungan sosial.
Keuntungan yang dimaksud munculnya penambahan pengetahuan, kesadaran
sikap, dan perubahan perilaku masalah (Rhenald Kasali: 1995).Meski bukan
untuk mencari keuntungan, iklan layanan masyarakat memiliki beberapa fungsi
penting untuk kebaikan masyarakat. Berikut fungsi iklan layanan masyarakat:
1. Informing adalah memberi informasi kepada masyarakat mengenai
program atau layanan, serta aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan
sosial.
2. Persuading adalah iklan yang baik bisa menimbulkan persuading atau
membujuk masyarakat untuk ikut serta dengan program pemerintah seperti
BPJS, KTP, KB dan program pemerintah lainnya.
3. Reminding adalah iklan akan terus membuat masyarakat ingat dengan
program yang dijalankan oleh pemerintah.
4. Adding Value adalah periklanan bisa memberi nilai tambah kepada
program tertentu melalui persepsi dari masyarakat.
Kearifan lokal merupakan gagasan konseptual yang hidup dalam
masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran
masyarakat, berfungsi mengatur kehidupan masyarakat yang sifatnya berkaitan
dengan kehidupan yang sakral sampai profan (Sartini, 2004: 113). Kearifan lokal
yaitu salah satu budaya lokal yang memuat kebijaksanaan serta pandangan hidup.
Di Indonesia, kearifan lokal tidak hanya hidup pada suatu entik tertentu saja tetapi
hidup pada lintas etnik sehingga menjadikan nilai budaya yang bersifat nasional.
Nilai budaya tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan contohnya gotong
royong, kekeluargaan, musyawarah, tepa salira (toleransi). Kearifan lokal tersebut
tidak hanya sebagai sarana untuk menjaga ketentraman antara manusia satu
dengan yang lainnya, tetapi sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan.
Umumnya etika dan moral yang termuat dalam kearifan lokal tersebut
diajarkan secara turun temurun, diwariskan dari generasi satu ke generasi
selanjutnya melalui sastra lisan dan tulisan sebagai contoh peribahasa, folklor, dan
manuskrip. Kearifan lokal menurut Sayuti (2005) memuat budaya masa lalu yang
berfungsi membangun kerinduan pada kehidupan nenek moyang dan menjadi
tonggak kehidupan masa sekarang. Kearifan lokal dapat menjadi jembatan yang
menghubungkan masa lalu dan masa depan dengan generasi mendatang.
Rahyono (2009: 8) mengatakan bahwa kearifan dalam budaya juga
merupakan bentuk kecerdasan yang dihasilkan oleh masyarakat pemilik
kebudayaan tersebut. Sebuah kearifan lokal merupakan kecerdasan yang
dihasilkan berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri sehingga menjadi milik
bersama. Kearifan lokal budaya Jawa merupakan wujud kecerdasan yang
dihasilkan oleh pengalaman hidup masyarakat Jawa sendiri, bukan oleh
pengalaman hidup bangsa atau suku lain. Singkat kata, kearifan lokal budaya
Jawa merupakan butir-butir kecerdasan, kebijaksanaan asli yang dihasilkan oleh
masarakat Jawa. Budaya Jawa merupakan budaya yang adiluhung, artinya
kebudayaan luhur yang diciptakan untuk mencapai tujuan yang luhur.
Di saat masyarakat Jawa mengajarkan pengetahuan, pranata, adat, normanorma ataupun nilai-nilai jawa kepada generasi berikutnya, tentu mereka
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menanamkan bahwa orang Jawa wajib melestarikan kebudayaan yang adiluhung
itu. Kepercayaan terhadap budaya adiluhung tersebut menimbulkan suatu hukum
yang dapat diterapkan ke dalam pranata keluarga atau masyarakat. Budaya
adiluhung tersebut menyimpan beraneka macam nilai luhur mulai dari etika dan
sopan santun di dalam rumah hingga di masyarakat. Seperti halnya
menyampaikan pendapat, berbicara kepada orang lain yang lebih tua, memakai
busana, makan minum dan sebagainya. Bahasa digunakan sebagai alat untuk
mengetahui budaya. Tanpa bahasa maka tidak akan mewujudkan budaya. Setiap
masyarakat budaya budaya mempertahankan konsepnya melalui nilai budaya dan
sistem budaya dengan mempertahankan fungsi, satuan, batas, bentuk, lingkungan,
hubungan, proses, masukan, keluaran, dan pertukaran (Purwadi, 2012).
METODE
Seperti dalam teori penulisan fiksi, gagasan utama yang dituju dalam
penulisan iklan layanan masyarakat ini adalah isi dan pembacanya. FLP Jawa
Tengah sebagai mitra memerlukan kemampuan teknik dalam menggali nilai
lokalitas yang dielaborasi dalam satu karya seni (iklan) layanan kesehatan
masyarakat untuk hidup bersih sehat dalam upaya pencegahan persebaran virus
covid 19. Untuk itu, tim pengabdi dari Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya
UNS memberikan fasilitas dan sebuah konsep yakni literasi baik fisik dan digital
melalui tulisan (iklan) atau video pendek. Iklan berisi tentang upaya pencegahan
persebaran covid 19 di Jawa Tengah dengan mendasarkan pada nilai-nilai tradisi
dan lokalitas masyarakat.
Untuk itu, solusi yang diberikan adalah pelatihan penulisan kreatif
pembuatan iklan bagi komunitas Forum Lingkar Pena Jawa Tengah. Pelatihan ini
dirancang dengan memperhatikan beberapa kriteria atau pertimbangan:
1. Kedua belah pihak memiliki latar kegiatan dan akademik (basis
keilmuan) yang sama, yakni bidang teori dan pratik sekaligus, yakni kebahasaan,
kesastraan, dan kesenian.
2. Pelatihan ini dirancang bukan hanya sekedar memberikan materi
kebahasaan, tetapi juga mengubah tulisan menjadi video atau film pendek yang
akan diterapkan oleh komunitas ini untuk memproduksi iklan layanan kesehatan
masyarakat.
3. Materi yang disampaikan untuk pelatihan ini menggali nilai-nilai lokalitas
masyarakat Jawa Tengah agar produk iklan layanan kesehatan pencegahan
persebaran covid 19 ini dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat Jawa
Tengah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Iklan merupakan bagian dari kegiatan persuasi agar masyarakat atau
pembaca atau penonton bisa terpengaruh. Persuasi ini merupakan bagian dari
komunikasi massa, yang bertujuan untuk memegaruhi pembaca. Hal ini tentu saja
berhubungan dengan tata naratif yang bisa dijangkau dan diterima oleh semua
kalangan atau kalangan khusus. Sebagaimana sebuah produk buku atau produk
industrial/massa, hal yang utama adalah pembaca/penonton yang jadi sasaran.
Selanjutnya, usaha untuk mewujudkan hal tersebut perlu mempertimbangkan
konteks sosial dan kultural penerimanya. Ataupun dengan kata lain, sebuah karya
seni bahasa (iklan layanan kesehatan masyarakat) perlu dirancang dengan
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memanfaatkan repoitore dari masyarakat sebagai penerimanya. Kekhasaan dari
iklan layanan masyarakat tentang kesehatan ini yang perlu digali dengan
memanfaatkan tata naratif dan kaidah lokalitas masyarakat Jawa Tengah agar
berkesan dan diterima masyarakatnya. Kearifan lokal atau sering disebut local
wisdom didefinisikan sebagai ‘perangkat’ pengetahuan dan praktik-praktik yang
dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan cara yang
baik dan benar menurut masyarakat (Ahimsa dalam Wakit, 2017: 3). Secara
alami, kearifan lokal dibentuk dari pengalaman empirik kehidupan pemiliknya.
Misalnya, nenek moyang zaman dulu melarang penebangan pohon tertentu
dengan mengatakan ada ‘penunggunya’ padahal itu bisa jadi cara untuk
memberitahukan pada masyarakat kolektif menurut budaya setempat agar berlaku
bijaksana terhadap lingkungan hidup tempat mereka tinggal.
Demikian halnya dengan pandemi covid 19 yang melanda hampir seluruh
negeri ini, setiap daerah mempunyai kearifan lokal dalam menghadapi dan
mencegahnya sesuai dengan karakter daerahnya. Seperti di NTB, masyarakat
khususnya perempuan dianjurkan kembali menggunakan pakaian adat rimpu,
yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh dan hanya menampakkan mata. Hal
ini bertujuan untuk mengurangi tersebarnya covid 19 karena muka yang tertutup
itu seperti menggunakan masker, mengurangi droplet saat mereka bercakapcakap.
Di masyarakat Jawa Tengah pun ada kearifan lokal dalam menghadapi
pandemi covid 19 ini. Gubernur Jawa Tengah pernah mengampanyekan sebuah
istilah Jaga Tangga untuk mengajak masyarakat peduli dengan tetangganya yang
terkena covid 19. Orang yang terkena covid butuh dibantu, bukan dikucilkan.
Ajakan ini tentu saja tanpa alasan sebab pada awal-awal covid masuk ke Jawa
Tengah, masih banyak masyarakat yang menganggap musibah itu aib dan justru
mengucilkan yang sakit. Di beberapa pemberitaan juga bahkan ada penghuni kos
yang diusir pemilik kos karena ketahuan terkena covid. Hal ini tentu saja menjadi
permasalahan baru. Tidak saja fisik yang sakit tapi psikis atau mental juga terkena
imbas jika perlakuan masyarakat pada pasien covid masih begitu.
Untuk itu, Gubernur Jawa Tengah mengajak masyarakat saling membantu
dalam menghadapi musibah covid 19 ini. Yang mempunyai ekonomi berlebih,
membantu masyarakat lainnya yang kehilangan pekerjaan ataupun tak
berpenghasilan karena dampak pandemi ini. Istilah Jaga Tangga itu cukup
familiar di masyarakat karena memang sebenarnya ada kearifan lokal seperti itu
yang telah mengakar dalam masyarakat Jawa Tengah. Gubernur menyadarkan
kembali kepedulian itu di masa-masa pandemi ini agar kita semua bisa berhasil
mengatasi permasalahan masyarakat yang ditimbulkan oleh covid. Respon
masyarakat Jawa Tengah pun cukup baik, terlihat dari adanya pemberitaan tentang
bantuan ekonomi swadaya masyarakat di beberapa kabupaten dan kota di Jawa
Tengah.
Tujuan dari pelatihan ini tentu saja menghasilkan iklan-iklan layanan
masyarakat yang berbasis budaya atau kearifan lokal, dan bisa digunakan untuk
mengajak masyarakat peduli terhadap pandemi ini. ILM yang bernuansa lokal
Jawa Tengah lebih mudah dipahami masyarakat dan bisa diterima secara sosial.
ILM bisa didistribusikan melalui media sosial yang saat ini sudah menjangkau
semua lapisan masyarakat, juga melalui forum-forum kemasyarakatan.
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Adapun beberapa ILM yang telah dihasilkan oleh FLP sebagai mitra
pelatihan, diuraikan sebagai berikut.

Gambar ILM 1
ILM menggunakan slogan “WENAK” untuk memasifkan edukasi tentang
Covid-19. Kata ‘wenak’ sebenarnya tidak ada dalam bahasa Jawa, tapi orang biasa
menggunakan kata itu untuk menggantikan kata ‘sangat enak’. Misalnya dalam
kalimat “Wedange wenak tenan” yang berarti minumannya sangat enak, biasanya
diucapkan orang Jawa untuk memuji. Kata wenak dipilih untuk materi iklan
karena ada kedekatan hubungan dengan masyarakat Jawa sebagai penuturnya.
“WENAK” merupakan singkatan dari W adalah Wijik nganggo
sabun (mencuci tangan menggunakan sabun), E yakni Eling istirahat cukup (ingat
untuk istirahat yang cukup), N adalah Nutup yen watuk (menutup jika batuk), A
adalah Aja ning reramen (jangan di tempat keramaian), dan K adalah Ke rumah
sakit yen ngrasakke gejala (pergi ke rumah sakit jika merasakan gejala).
Kelima hal itu tentu sangat dianjurkan pada masyarakat untuk mencegah
persebaran virus. Bahkan kalau kita menilik budaya rumah Jawa yang
menyediakan kendi/pancuran di halaman rumahnya, itu merupakan kearifan lokal
yang sangat sejalan dengan kesehatan. Jauh sebelum ada kampanye cuci tangan,
ternyata masyarakat Jawa sudah mengenal kata ‘wijik’ dan menyediakan kendi di
halaman rumah mereka untuk sarana cuci tangan itu. Dengan ILM yang
mengandung unsur lokalitas Jawa tersebut, diharapkan tujuan dari iklan ini
tercapai, yakni kesadaran masyarakat untuk melakukan kebiasaaan baru di masa
pandemi ini.
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Gambar ILM 2
Slogan yang dibuat berikutnya adalah Ora Salim Tetap Takzim. Ini
dilatarbelakangi oleh budaya Jawa yang masyarakatnya biasa salim (salaman/jabat
tangan dari orang yang muda pada orang tua) untuk menghormati (takzim).
Namun sejak pandemi yang penularan virusnya dari tangan ke tangan, jabat
tangan sementara ini dilarang. Hal itu tidak berarti kita kehilangan
penghormatan/takzim pada orang tua, tapi diwujudkan dalam bentuk yang lainnya
seperti cara bertutur yang santun, cara bersikap yang sopan, dan perhatian lainnya.

Gambar ILM 3
Slogan yang mirip dengan itu adalah Ora Salaman Tetep Seduluran. Ini
mungkin sudah sering didengar dan disebarkan dalam media sosial yang diikuti
warga masyarakat. Kebiasaan salaman memang telah mengakar dalam
masyarakat, bahkan bukan hanya masyarakat Jawa. Setiap bertemu dengan rekan,
saudara, teman, relasi dan lainnya, kita telah biasa salaman atau jabat tangan.
Kebiasaan baik itu pun harus diubah karena pandemi ini. Masyarakat telah
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memahami bahwa persebaran virus bisa terjadi melalui sentuhan tangan sehingga
ini harus dicegah dengan sosialisasi Ora Salaman Tetep Seduluran. Tanpa
berjabat tangan, kita tetap bersaudara. Penggunaan bahasa Jawa lebih dekat
dengan masyarakat dan bisa dengan mudah dipahami. Terkadang, penjelasan
dengan bahasa Indonesia dari pemerintah pusat atau perangkat desa justru
membuat masyarakat kurang bisa memahami, utamanya bagi generasi sepuh yang
memang bahasa sehari-harinya adalah bahasa Jawa. Sehingga bentuk-bentuk iklan
seperti ini diasumsikan bisa lebih diterima masyarakat.

Gambar ILM 4
Penggunaan masker memang telah digalakkan pemerintah sejak pandemi
masuk ke Indonesia awal tahun 2020. Namun demikian, banyak masyarakat yang
masih enggan menggunakannya dengan berbagai alasan. Padahal seperti kita
ketahui, persebaran virus bisa terjadi jadi droplet atau percikan air dan udara yang
keluar dari mulut dan hidung penderita. Orang yang terkena virus pun bisa jadi
tidak tahu bahwa dirinya positif, sehingga setiap orang memang diharapkan untuk
menjaga dirinya dengan menggunakan masker. Karenanya, ajakan untuk tetap
menggunakan masker dalam interaksi dengan orang lain harus terus digalakkan.
Pemilihan “Maskermu Njaga Aku, Maskerku Njaga Awakmu” lebih menarik dan
persuasif, bahwa penggunaan masker itu bukan hanya kebutuhan diri tapi juga
kebutuhan orang lain di sekitar. Saling menjaga dan tidak egois, itu hal yang
penting dilakukan saat pandemi ini.
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Gambar ILM 5
Tempat umum dan tempat ibadah juga tidak luput dari perhatian ILM.
Dalam masa pandemi ini, beberapa masjid membuat aturan yang menyesuaikan
misalnya merenggangkan saf salat dan membawa sajadah sendiri. Tikar dan
karpet di masjid digulung demi mencegah tersebarnya virus. Himbauan untuk
membawa peralatan shalat sendiri, utamanya mukena untuk jamaah perempuan,
perlu terus dilakukan.

Gambar ILM 6
Selain berbentuk pamflet, ILM juga dibuat dalam video pendek. Karena
keterbatasan media dalam artikel ini, hanya tangkapan layar video yang bisa
disajikan. Bahwa dalam video tersebut, ada ajakan pada masyarakat untuk
melindungi diri dari covid 19 dengan menjaga jarak, memakai masker, jaga
kebersihan, dan berolahraga. Meskipun dalam video tersebut belum menampilkan
ajakan yang mengandung kearifan lokal, setidaknya mitra telah membuat iklan
yang sesuai dengan tema pelatihan.
Demikian beberapa contoh ILM dari sekian banyak yang dihasilkan oleh
peserta pelatihan, dan dapat digunakan sesuai tujuannya. Ada beberapa kendala
yang dihadapi saat pembuatan ILM ini diantaranya adalah masalah desain visual.
Tim pengabdi belum memberikan keterampilan tentang itu sebab titik tekan yang
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diberikan adalah soal kebahasaannya. Sehingga jika dalam tampilannya belum
sesuai standar komunikasi visual, setidaknya dari sisi konten dan kebahasaannya
bisa diterima oleh masyarakat.
SIMPULAN
Kebijakan pencegahan penyebaran corona bisa dilakukan dengan
pendekatan budaya misalnya membuat kampanye berbasis budaya lokal. Di
masyarakat Jawa menggunakan pendekatan kultural yang menyesuaikan dengan
kebiasaan dan gaya bahasa masyarakat agar mudah dipahami. ILM dibuat dengan
kearifan lokal agar lebih bisa diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sesuai
tujuannya, diharapkan ILM ini dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat
Jawa Tengah dalam adaptasi kebiasaan baru masa pandemi ini.
Terima kasih pada LPPM UNS yang telah memberikan izin dan dananya
sehingga pengabdian ini berjalan dengan lancar dan bisa memberi manfaat untuk
masyarakat.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan bahasa pada aplikasi
“Malang Menyapa” dan menjelaskan usaha dalam merevitalisasi bahasa
Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian bahasa dengan menggunakan jenis
penelitian deskriptif kualitatif. Data pada penelitian ini dari bentuk tulisan baik
kata, frasa, atau kalimat pada aplikasi “Malang Menyapa”. Sumber datanya
berasal dari aplikasi “Malang Menyapa”. Teknik pengumpulan data dalam kajian
ini memakai teknik catat (dengan cara mencatat data-data yang relevan dengan
kajian ini). Penelitian ini memanfaatkan jenis analisis data padan dengan teknik
analisis berupa refrensial. Dengan berpatokan pada hasil analisis datanya berasal
dari aplikasi “Malang Menyapa”, peneliti menemukan bahwa frekuensi kekeliruan
bahasa Indonesia (ranah ejaan, fonologi, sintaksis dan penggunaan unsur asing).
Dalam konteks kebahasaan revitalisasi berarti menghidupkan kembali bahasa
Indonesia sesuai dengan panduan yang ada. Ada berbagai upaya revitalisasi pada
berbagai ranah (sekolah, masyarakat dan media massa). Edukasi mengenai bahasa
Indonesia harus diajarkan di segala jenjang pendidikan agar bahasa Indonesia
mampu dipandang berwibawa dan terhormat di negara sendiri. Terlepas dari
semua usaha tersebut tetap saja bahwa otoritas bahasa tidak mungkin dapat
ditegakkan tanpa pelaksanaan dan kerja sama darii berbagai pihak.
Kata kunci: Kesalahan Bahasa, Malang Menyapa, Prestise Bahasa, Revitalisasi
Abstract
This study aims to analyze the language errors in the “Malang Menyapa”
application and explain the efforts to revitalize the Indonesian language. This
research is a language research using qualitative descriptive research. The data
in this study were written in the form of words, phrases, or sentences in the
“Malang Menyapa” application. The data source comes from the “Malang
Menyapa” application. The data collection technique in this study uses a notetaking technique (by recording data relevant to this study). This study utilizes the
type of equivalent data analysis with analytical techniques in the form of
referential. Based on the results of the analysis of the data from the “Malang
Menyapa” application, the researcher found that the frequency of errors in
Indonesian language (spelling, phonology, syntax and use of foreign elements)
was found. In the linguistic context, revitalization means reviving the Indonesian
language according to existing guidelines. There are various revitalization efforts
in various domains (schools, communities and mass media). Education about the
Indonesian language must be taught at all levels of education so that Indonesian
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can be seen as authoritative and honorable in their own country. Despite all these
efforts, it is still impossible for the language authority to be enforced without the
implementation and cooperation of various parties.
Keywords: Language Error, Malang Menyapa, Language Prestige, Revitalization
PENDAHULUAN
Globalisasi yang melanda dunia saat ini berpengaruh dalam perkembangan
bahasa. Adanya beragam wujud penyerapan dari bermacam-macam bahasa yang
terjadi, karena kemajuan teknologi. Salah satu dampak adanya kemajuan
teknologi tersebut memunculkan terbukanya bahasa Indonesia menerima
pengaruh kebahasaan asing. Manusia secara mutlak mampu dikatakan sebagai
makhluk sosial (berinteraksi dengan manusia lain melalui bahasa). Manusia akan
sangat mustahil untuk mampu menyampaikan pikiran, jika tanpa memanfaatkan
bahasa (Purnama et al., 2019: 900). Dengan adanya fenomena tersebut, maka
berdampak pada bahasa Indonesia yang kini sudah membaur beragam unsur asing
maupun unsur daerah yang kemudian berakhir pada terciptanya anomali bahasa
oleh masyarakat Indonesia.
Landasan dalam mewujudkan dan melekatkan prestise bahasa Indonesia ini
seperti termuat pada Undang-Undang RI nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Selain itu, dasar lainnya
berasal dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan
bahasa Indonesia yang tertuang pada Pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4.
Malang Menyapa dapat dikatakan sebagai wujud pengembangan potensi budaya
dan pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Berdasarkan
informasi yang didapat di aplikasi “Malang Menyapa”, dikemuakan bahwasannya
luas kota ini mencapai 252,10 km2 dengan penduduk berkisar sekitar empat juta
jiwa.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumawati (2018:
68-77). menuliskan mengenai berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai
dengan kaidah maupun pengucapan merupakan suatu hal yang sungguh utama.
Seiring berjalannya waktu, memang dapat dirasakan mengenai bahasa nasional
kita (bahasa Indonesia) mengalami peralihan (berupa aspek pengucapan atau
adanya penggantian kata akibat perkembangan zaman). Dengan demikian, sangat
diperlukannya proses eskalasi guna memenuhi hak bahasa Indonesia (sejalan pada
Sumpah Pemuda, UU dan PP). Penelitian relevan lainnya mampu memaparkan
analisis dari beberapa wujud kesalahan fonologi. Penelitian ini fokus dalam
pendapatan data yang akan dianalisis adalah dari salah satu kanal youtube “Mas
Bas-Bule Prancis”. Dari penelitian tersebut berhasil ditemukan sejumlah enam
belas kesalahan fonem. Pada ranah kesalahan, (1) pengurangan fonem penelitian
tersebut memuat sebanyak satu data, (2) penambahan fonem penelitian tersebut
memuat sebanyak empat data, dan (3) penggantian fonem sebanyak sebelas data
(Lathifah et al., 2021: 91-98). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan
dapat menganalisis beberapa wujud kesalahan yang dilakukan saat
mengimplementasikan bahasa Indonesia. Adapun wujud kesalahan tersebut,
yakni: adanya kesalahan dalam tataran frasa (pemakaian preposisi, unsur
berlebihan, unsur tidak tepat, susunan kata tidak tepat, dan penjamakan ganda).
Terakhir, untuk kesalahan sintaksis pada tataran kalimat, yakni kalimat rancu,
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tidak logis, konjungsi tidak tepat, konjungsi berlebihan, peniadaan konjungsi,
kalimat tidak bersubjek, kalimat tidak berpredikat, pemakaian preposisi pada
verba transitif, pemakaian kata tanya, kalimat tidak lengkap (Mahliga et al., 2021:
683-695). Secara umum mengenai arah penelitian ini bertujuan: (1) untuk
menganalisis kesalahan bahasa pada aplikasi “Malang Menyapa”, (2) untuk
menjelaskan usaha dalam merevitalisasi bahasa Indonesia.
KAJIAN TEORI
A.
Revitalisasi Bahasa Indonesia
Rancangan mengenai wujud usaha dalam revitalisasi diklasifikasikan
menjadi dua rancangan, yakni: (1) revitalisasi bahasa, dan (2) revitalisasi sastra.
Rancangan mengenai wujud usaha dalam revitalisasi bahasa meliputi: kajian
murni kebahasaan; fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, vitalitas
bahasa dan pemetaan vitalitas bahasa (Gloriani, 2017: 04). Keyakinan
bahwasanya jangan berlebih-lebihan saat menggunakan bahasa asing secara
proposional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sikap terpenting yang harus
disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia (khususnya generasi muda) yang
bertujuan guna menumbuhkan rasa bangga saat mengimplementasikan bahasa
Indonesia dikehidupan sehari-hari. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
adalah dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Seperti yang
diketahui bahwa bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa dan tidak akan lekang
oleh waktu. Pembinaan bahasa Indonesia merupakan kumpulan aktivitas guna
memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, sehingga masyarakat mampu
mengimplementasikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal yang jangan
sampai terjadi adalah tergerusnya keaslian bahasa Indonesia yang kita gunakan
ini. Salah satu faktor perlunya revitalisasi bahasa Indonesia, karena bahasa
Indonesia semakin tergeser dengan bahasa-bahasa asing yang sedang berkembang
dikalangan masyarakat global saat ini.
B. Prestise Bahasa Indonesia
Makna prestise bahasa Indonesia bertujuan guna dapat mewujudkan secara nyata
dan konkret, perlu diketahui bahwasannya perlu mengembangkan rancangan
aktivitas pembinaan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia salah satu
bentuk kewajiban untuk setiap golongan masyarakat. Bahasa Indonesia sendiri
memiliki kedudukan tinggi bagi bangsa Indonesia. Kaitanya dengan hal tersebut
konsep memartabatkan bahasa Indonesia bisa dengan beragam upaya. Usaha ini
berupa pembinaan mutu bahasa dan pembinaan sastra dan pengajarannya (Hasani
& Erwin, 2018: 88). Dalam UUD 1945 Bab XV pasal 36 dijelaskan bahwasannya
kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dapat diklasifikasikan
menjadi:
Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional
1. Lambang kebanggaan nasional,
2. Lambang identitas nasional,
3. Alat perhubungan antar daerah dan antar suku bangsa, dan
4. Alat pemersatu.
Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara
1. Bahasa resmi kenegaraan,
2. Bahasa pengantar di akademi
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3. Bahasa resmi untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta
pemerintahan,
4. Bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian bahasa dengan menggunakan jenis
penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti mendeskripsikan hasil temuan
secara objektif, data yang dianalisis berupa kata-kata. Data pada penelitian ini dari
bentuk tulisan baik kata, frasa, atau kalimat pada aplikasi “Malang Menyapa”.
Sumber datanya berasal dari aplikasi “Malang Menyapa”. Teknik pengumpulan
data dalam kajian ini memakai teknik catat (dengan cara mencatat data-data yang
relevan dengan kajian ini). Penelitian ini memanfaatkan jenis analisis data padan
dengan teknik analisis berupa refrensial. Untuk referensi sendiri memanfaatkan
berupa KBBI, SPAI, PEUBI serta beberapa pendapat ahli yang telah dipaparkan
pada penelitian relvan dalam penelitian ini. Penelitian yang dihadirkan ini memuat
sifat deskriptif kualitatif memaparkan data kesalahan berbahasa berkenaan dengan
ranah ejaan, fonologi, sintaksis dan penggunaan unsur asing.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan berpatokan pada hasil analisis datanya berasal dari aplikasi
“Malang Menyapa”, peneliti menemukan bahwa frekuensi kekeliruan bahasa
Indonesia (ranah ejaan, fonologi, sintaksis dan penggunaan unsur asing). Adanya
aplikasi “Malang Menyapa” sebenarnya digunakan untuk mempermudah pelaku
pariwisata maupun wisatawan. Dalam fitur yang digunakan menggunakan aspek
bahasa sebagai wujud komunikasi. Pada pemanfaatan bahasa Indonesia di aplikasi
“Malang Menyapa” tersebut memuat banyak hal yang kurang sesuai dengan
pedoman yang ada. Frekuensi kemunculan kesalahan dapat dilihat pada bagan 1,
sebagai berikut:

Bagan 1.
Kesalahan bahasa pada aplikasi “Malang Menyapa”
Kesalahan bahasa pada aplikasi “Malang Menyapa”
A.

Kesalahan Ejaan
Analisis kesalahan dalam ranah ejaan berkaitan dengan adanya suatu usaha
menuliskan kata dan kalimat berfokus pada pemanfaatan tanda baca, penulisan
kata dan huruf. Secara umum mampu dipaparkan bahwasannya bentuk kesalahan
ranah ejaan dalam berbahasa Indonesia telah menjalani proses perkembangan
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Kustomo, 2015: 59; Yerry, 2018: 115; Warnisa, Syahriandi & Trisfayani, 2020:
02; Maulida, 2021: 27). Adapun dalam penelitian berjudul “Revitalisasi Bahasa
Indonesia pada Aplikasi Malang Menyapa Sebagai Wujud Eskalasi Prestise
Bahasa Indonesia Ranah Pariwisata” memuat beberapa data yang mengalami
anomali bidang ejaan, sebagai berikut:
1. Huruf kapital
Pemanfaatan huruf kapital wajib digunakan pada huruf pertama kalimat.
Penggunaan huruf kapital juga digunakan untuk nama tempat dan nama jalan
(kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk). Berdasarkan PUEBI
pada paparan penggunaan huruf kapital termuat tiga belas (13) kaidah yang
mengatur penggunaan huruf kapital sang sesuai pedoman (Tim Pengembang
Pedoman Bahasa Indonesia, 2016: 05-13).
Data 10
“Disbudpar Undang Masyarakat Diskusikan Rencana Kerja (Renja) dan Kegiatan
tahun anggaran 2019” 20 February 2018.
“Disbudpar Undang Masyarakat Diskusikan Rencana Kerja (Renja) dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2019” 20 Februari 2018.
Data 11
“… Wara dari Purwokerto, Ubu Dians dari Bali, Nusa tuak dr NTB, Riau Ritem
dari Riau, Swara Sama dari Medan, dan Debu Nusantara dari United States of
America (USA).”
“… Wara dari Purwokerto, Ubu Dians dari Bali, Nusa Tuak dari NTB, Riau
Ritem dari Riau, Swara Sama dari Medan, dan Debu Nusantara dari United States
of America (USA).”
Data 12
“Restoran dan Cafe unik di Malang”
“Restoran dan Kafe Unik di Malang”
Data 15
“Lokasi wisata sejarah ini terletak di jalan wiromargo No.32 Malang”
“Lokasi wisata sejarah ini terletak di Jalan Wiromargo No.32 Malang.”
Data 16
“Jika kamu membutuhkan asupan semangat dan motivasi untuk meraih
kesuksesan, maka museum bentoel adalah lokasi yang sesuai.”
“Jika kamu membutuhkan asupan semangat dan motivasi untuk meraih
kesuksesan, maka Museum Bentoel adalah lokasi yang sesuai.”
Terjadinya kesalahan pada ranah ejaan (berupa: pemanfaatan huruf kapital).
Dapat dilihat, bahwasannya seperti yang tampak pada data 10, data 12, data 15
dan data 16 memuat kesalahan pemanfaatan huruf kapital (lihat: pada huruf yang
ditebalkan). Berkaitan dengan penulisannya yang digunakan pada judul berita
yang termuat pada aplikasi “Malang Menyapa”, maka penulisan “tahun
anggaran” pada data 10 diperbaiki menjadi “Tahun Anggaran”. Data 11 dengan
kekeliruan pada “tuak” dapat dirubah dengan alternatif pembenaran berupa
“Tuak”. Kemudian, untuk data 12 memuat penulisan “unik” diubah menjadi
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“Unik”. Pada data 15 dijumpai saat penulisan nama jalan memuat kesalahan dari
penulisan “jalan wiromargo” mampu diubah menjadi “Jalan Wiromargo”. Data
terakhir yang mengalami kesalahan, yakni data 16 memuat kesalahan dari
penulisan “museum bentoel” mampu diubah menjadi “Museum Bentoel”. Dasar
dari analisis berasal dari adanya aturan yang termuat dalam PUEBI. Sejalan
dengan hal tersebut, ada penelitian yang relevan menemukan kesalahan pada
ranah yang serupa, yakni penelitian oleh Harzoni, Suhirman dan Ixsir yang
memaparkan kesalahan penggunaan huruf kapital di awal kalimat (Harzoni et al.,
2021: 286).
2. Spasi
Data 14
“Anda bisa mencobanya dengan menunggu dipangkalan depan Balaikota Malang
setiap hari mulai jam 09.00 sampai 12.oo siang. (hari Minggu start jam 10.00
pagi)”
“Anda bisa mencobanya dengan menunggu dipangkalan depan Balai kota Malang
setiap hari mulai pukul 09.00 sampai 12.00 siang (hari Minggu mulai pukul 10.00
pagi).”
Data 18
“Tak perlu merogoh kantong dalam-dalam untuk menikmati keindahan
KotaMalang.”
“Tak perlu merogoh kantong dalam-dalam untuk menikmati keindahan Kota
Malang.”
Pada kesalahan ranah spasi ini menemukan dua data, yakni pada data 14
dan data 18. Kesalahan ini termuat di dalam pemaparan berita yang termuat pada
aplikasi “Malang Menyapa”. Guna merevitalisasi bahasa yang sesuai pada
pedoman, maka pada data 14 penulisan “Balaikota” dapat kita ketahui bahwa
penulisannya kurang tepat yang seharusnya ditulis dengan memanfaatkan spasi,
alternatif penulisan yang tepat dapat berupa “Balai kota”. Lalu, untuk data 18
penulisan “KotaMalang” akan diganti menjadi bentuk “Kota Malang”.
3. Tanda titik
Data 14
“Anda bisa mencobanya dengan menunggu dipangkalan depan Balaikota Malang
setiap hari mulai jam 09.00 sampai 12.oo siang. (hari Minggu start jam 10.00
pagi)”
“Anda bisa mencobanya dengan menunggu dipangkalan depan Balai kota Malang
setiap hari mulai pukul 09.00 sampai 12.00 siang (hari Minggu mulai pukul 10.00
pagi).”
Data 15
“Lokasi wisata sejarah ini terletak di jalan wiromargo No.32 Malang”
“Lokasi wisata sejarah ini terletak di Jalan Wiromargo No.32 Malang.”
Pada data 14 termuat kesalahan ranah tanda baca titik. Penggunaannya
tanda titik justru ditempatkan di tengah kalimat (alternatifnya pada tanda titik
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tersebut dihapus). Kalimat tersebut dalam akhir kalimat yang dituliskan tidak
menggunakan tanda titik. Dengan berpedoman pada aturan PUEBI yang
mengungkapkan “bahwasannya tanda titik harus digunakan pada akhir kalimat
yang ditulis”. Kalimat yang tepat sesuai dengan yang memanfaatkan tanda titik,
yakni “… pagi).”. Kemudian, pada data 15 dari kalimat “…jalan wiromargo
No.32 Malang” maka pembenaran alternatifnya berupa “…Jalan Wiromargo
No.32 Malang.”.
4. Angka dan Bilangan
Data 9
“180 Volunteer Laksanakan Technical Meeting di Museum Mpu Purwa”
“Seratus Delapan Puluh Sukarelawan Laksanakan Pertemuan Teknis di Museum
Mpu Purwa”
Terlihat dari data Sembilan di atas bahwasanya memuat kesalahan bahasa
ejaan ranah angka dan bilangan. Sejalan dengan panduan PUEBI ranah angka dan
bilangan diterangkan secara jelas pada poin dua (bagian a). Panduan tersebut
menjelaskan bahwasannya untuk penulisan bilangan di awal kalimat seharusnya
ditulis berupa huruf (Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia, 2016: 30).
Untuk data sembilan “180 Volunteer Laksanakan…” alternatif dalam
pembenarannya, yakni “Seratus Delapan Puluh Sukarelawan Laksanakan…”.
B. Kesalahan Fonologi
Fonologi merupakan sub kajian dari bidang linguistik. Secara universal
mampu terlihat bahwasannya pada kajian ini khusus memaparkan berkenaan
dengan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Kemudian, pada ranah kesalahan fonologi
berbahasa Indonesia memuat beberapa jenis, yakni (1) zeroisasi (penghilangan
fonem). (2) anaptiksis (penambahan fonem), dan (3) penggantian fonem. Sejalan
dengan hal tersebut terjaninya kesalahan fonologi, apabila pemanfaatan fonem
tidak sesuai dengan kaidah (Pallawa, 2013: 104; Putri et al., 2019: 67; Novianti et
al., 2019: 444; Pratiwi, 2020: 39; Syafitri et al., 2021: 19). Adapun data yang
mengalami kesalahan bidang fonologi dalam penelitian berjudul “Revitalisasi
Bahasa Indonesia pada Aplikasi Malang Menyapa Sebagai Wujud Eskalasi
Prestise Bahasa Indonesia Ranah Pariwisata”, sebagai berikut:
1. Pengurangan fonem
Data 11
“… Wara dari Purwokerto, Ubu Dians dari Bali, Nusa tuak dr NTB, Riau Ritem
dari Riau, Swara Sama dari Medan, dan Debu Nusantara dari United States of
America (USA).”
“… Wara dari Purwokerto, Ubu Dians dari Bali, Nusa Tuak dari NTB, Riau
Ritem dari Riau, Swara Sama dari Medan, dan Debu Nusantara dari United States
of America (USA).”
Data 17
“elain mengandung banyak nilai sejarah, tugu ini juga memiliki tatanan rapi dan
elok.”
“Selain mengandung banyak nilai sejarah, tugu ini juga memiliki tatanan rapi dan
elok.”
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Data 11 dan 17 terlihat mengalami kesalahan pada ranah fonologi
(pengurangan fonem). Pada data 11 penulisan “dr” yang mampu diamati
merupakan proses penghilangan fonem. Pada penulisan “dr” fonem yang hilang
berupa: fonem /a/ dan fonem /i/. Seharusnya, alternatif pembenaran pada data
tersebut ditulis menjadi kata “dari”. Kesalahan pada data lainnya termuat pada
data 17. Penulisan “elain” yang mampu diamati merupakan proses penghilangan
fonem. Pada penulisan “elain” fonem yang hilang adalah fonem /S/. Seharusnya,
alternatif pembenaran pada data tersebut ditulis menjadi kata “Selain”.
Berdasarkan dengan analisis penelitian ranah fonologi ini dapat dilihat sejalan
dengan temuan Sikana et al. (2021) yang memaparkan bahwasannya data hasil
analisis terkait pidato memuat anomali berbahasa ranah fonologi.
2.
Penggantian fonem
Data 12
“Restoran dan Cafe unik di Malang”
“Restoran dan Kafe Unik di Malang”
Penulisan dalam data ini kata “Cafe” mampu diketahui merupakan salah
satu bentuk proses penggantian fonem. Jadi, yang tepat seharusnya “Kafe”, dapat
terlihat bahwa pada fonem /c/ diganti dengan fonem /k/. Hal ini berpatokan pada
KBBI, bahwa kata yang tepat adalah “Kafe”.
C. Kesalahan Sintaksis
Bahwasannya sintaksis merupakan sub kajian dari bidang linguistik yang
mengkaji berkenaan dengan frase, klausa dan kalimat. Penguasaan sintaksis
merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk menguasai tingkat bahasa yang
lebih luas (Reistanti, 2017: 134; Uswati et al., 2018: 02; Kusmiarti et al., 2020:
386).
1. Kalimat yang Ambigu
Data 8
“Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota terbesar di
kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah satu kota terbesar
di Indonesia menurut jumlah penduduk.”
“Kota ini terletak sembilan puluh km sebelah selatan Surabaya dan merupakan
kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah satu
kota terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk.”
Dalam data 8 memuat “… merupakan kota terbesar di kedua di Jawa
Timur…” termuat kesalahan pada penulisannya. Maka dari itu, bentuk alternatif
pembenarannya dapat berupa “merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur”.
Penggunaan preposisi atau kata depan dalam data tersebut menimbulkan kesan
ambigu. Maka, guna membenarkan kesalahan pada kalimat tersebut dengan
menghapus kata depan (preposisi) “di” yang penulisannya terletak di paling depan
dari kalimat yang ditebalkan tersebut.
Diksi yang Tidak Tepat dalam Membentuk Kalimat
Menurut Kridalaksana (dalam Afnita et al., 2018) diksi diartikan sebagai pilihan
kata dan kejelasan lafal guna menampakkan kesan tertentu. Secara konkret dalam
merencanakan kalimat harus menentukan kata yang sesuai dengan maknanya.
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Data 14
“Anda bisa mencobanya dengan menunggu dipangkalan depan Balaikota Malang
setiap hari mulai jam 09.00 sampai 12.oo siang. (hari Minggu start jam 10.00
pagi)”
“Anda bisa mencobanya dengan menunggu dipangkalan depan Balai kota Malang
setiap hari mulai pukul 09.00 sampai 12.00 siang (hari Minggu mulai pukul 10.00
pagi).”
Adanya pemanfaatan diksi yang tidak tepat di dalam membentuk kalimat
termuat pada data 14. Untuk data 14 sejalan seperti yang terlihat pada “mulai jam
09.00 sampai 12.oo siang. (hari Minggu start jam 10.00 pagi)” terlihat banyak
mengalami pemanfaatan diksi yang tidak tepat, maka bentuk pembenarannya
adalah “mulai pukul 09.00 sampai 12.00 siang (hari Minggu mulai pukul 10.00
pagi).”
3. Konsep D-M (diterangkan-menerangkan)
Sering terjadi kesalahan persepsi mengenai konsep D-M (diterangkanmenerangkan). Secara tidak terkendali sebagai pola dasar penafsiran yang telah
ditetapkan terlebih dahulu pada kelompok kata. Sejalan dengan
pengimplementasiannya di bahasa Indonesia yang acap kali menyimpang dengan
memunculkan konsep yang tidak sesuai, yakni M-D (menerangkan-diterangkan).
Hal tersebut merupakan salah satu kasus penyimpangan pada konsep struktur
pengimplementasian bahasa Indonesia yang kurang sesuai kaidah (Sutarma &
Sadia, 2014: 193; Dasuki et al., 2015: 256; Ervina. 2019: 86; Firman & Suhendra,
2020: 1382).
Data 13
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Gambar 1.
Data kesalahan sintaksis.
“Atria Hotel Malang”
“Hotel Atria Malang”
Dari pemaparan data 13 tersebut terlihat mengalami kesalahan konsep.
Pada data tersebut ditulis dengan memanfaatkan konsep M-D (menerangkanditerangkan), namun konsep ini kurang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Penulisan
data berupa “Atria Hotel Malang” tersebut menunjukkan adanya kekeliruan pada
penulisan nama lembaga usaha. Penulisan nama usaha lebih dominan dipengaruhi
oleh pengimplementasian struktur bahasa asing (bahasa Inggris). Sebagai wujud
revitalisasi bahasa pada data 13 dari penulisan “Atria Hotel Malang” diperbaiki
321

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

menjadi “Hotel Atria Malang”. Pemaparan analisis tersebut pada dasarnya sejalan
dengan temuan Akmaluddin dalam penelitiannya, berupa adanya data yang
mengalami kekeliruan pada susunan yang awalnya “ZAKIA MEBEL” dirubah
dengan menggunakan “MEBEL ZAKIA” (Akmaluddin, 2016: 77).
D. Wujud kesalahan penggunaan unsur asing pada aplikasi Malang
Menyapa
Tabel 2.Wujud kesalahan penggunaan unsur asing pada aplikasi “Malang
Menyapa”
Penggunaan unsur
asing
1.
“CITY (1a)
GUIDE
to
MALANG
where
to
SLEEP-EAT
and
EXPLORE” (2a)
2.
“MALANG
CITY
TOURISM” (3a)
3.
“LOADING
NEWS”
4.
“SPECIAL
(4a)
OFFER”

Alternatif
Gambar
pembenaran
“PANDUAN
KOTA
ke
MALANG
TEMPAT TIDURMAKAN
dan
MENJELAJAH”
“PARIWISATA
KOTA
MALANG”
“MEMUAT
BERITA”

5.
“Calender(5a)
Event”

“Acara Kalender”

“PENAWARAN
ISTIMEWA”
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

“Destination”(6a)
“Shopping” (7a)
“Food”
(8a)
“Travel”
(9a)
“Entertainment”
(10a)
“Click Here”(11a)

“Destinasi”
“Belanja”
“Makanan”
“Perjalanan”
“Hiburan”
“Klik Disini”

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

“About”
(12a)
“Map”
(13a)
“News”
(14a)
“Public Info”(15a)
“Moment”
“Get Promo”(16a)
“User”
(17a)

19.

“Lovely Malang”
(19a) “Malang Indah”

“Tentang”
“Peta”
“Berita”
“Informasi
Publik”
“Momen”
“Dapatkan
Promo”
(18a) “Pengguna”
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20.
“Username”
(20a)
21.
“Password”
(21a)
22.
“LOGIN”
(22a)
23.
“Register(23a)
New Account” (24a)
24.
“Cancel”

“Nama pengguna”
“Sandi kunci”
“GABUNG”
“Daftar Akun Baru”
“Membatalkan”

25.
“Volunteer” (25a) “Sukarelawan
26.
“Technical
”
Meeting”
(26a) “Pertemuan
Teknis”

27.

“Cafe”

(27a) “Kafe”
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28.

“February”
(28a) “Februari”

Adanya analisis pada tabel 2 tersebut menunjukkan kelemahan rasa percaya
diri pada ranah pariwisata, khususnya pengimplementasian bahasa Indonesia
menunjukkan kelemahan jati diri. Kelemahan jati diri bahasa Indonesia
diakibatkan adanya ketidaksadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa asing
dan mengikis identitas bahasa Indonesia. Dalam konteks perkembangan zaman
yang semakin pesat dan tampak bahwa bangsa Indonesia mulai teracuni oleh
beberapa hal dari negara lain. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya
mengenai bahasa yang memiliki sifat “prestise” merupakan bahasa yang
mempunyai kaidah-kaidah kebahasaan yang jelas. Kaidah-kaidah kebahasaan
tersebut yang seharusnya dimanfaatkan dan diimplementasikan oleh masyarakat
pada kehidupan sehari-hari. Kembali merangkum terhadap feneomena yang ada di
Indonesia, penerapan bahasa Indonesia tidak dapat digeser oleh bahasa lain.
Termuat aspek yang bersifat sensitif berkenaan dengan tergerusnya citra bahasa
Indonesia di era generasi milenial. Terlihat dalam pengimplementasian bahasa
Indonesia saat ini (berupa: lisan maupun tulisan) merupakan pengimplementasian
bahasa yang kacau. Kacau dari sudut pandang ejaan, fonologi, sintaksis dan
penggunaan unsur asing.
Wujud pengimplementasian bahasa yang kacau, sebagai berikut:
1. Pemanfaatan bahasa Inggris secara berlebihan dapat berakibat fatal.
Contoh: penamaan pada nama hotel, toko, gedung, perumahan, pusat
hiburan dan sebagainya. Dalam berbicara pun selalu menyelipkan katakata bahasa Inggris. Gejala seperti ini telah menjadi lumrah digunakan
masyarakat Indonesia.
2. Pelanggaran kaidah-kaidah bahasa Indonesia.
3. Mengimplementasikan struktur kalimat bahasa asing ke dalam bahasa
Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah.
4. Berkembangnya bahasa-bahasa anak muda (bahasa gaul).
Usaha dalam merevitalisasi bahasa Indonesia

Dalam konteks kebahasaan revitalisasi berarti menghidupkan kembali
bahasa Indonesia sesuai dengan panduan yang ada. Dengan memanfaatkan adanya
badan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Dapat memulainya
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dengan beberapa langkah. Pertama, meningkatkan sumber daya berupa buku-buku
yang berfokus pada pengayaan literasi baca. Kedua, menambahkan jumlah tenaga
profesional yang ikut serta dalam kegiatan pengujian Uji Kemahiran Berbahasa
Indonesia (UKBI). Ketiga, mengendalikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang
publik. Keempat, dengan adanya proses kodifikasi dalam ranah-ranah yang akan
menjadi fokus revitalisasi. Usaha pemekaran bahasa Indonesia tersebut dapat
berupa pengembangan (pedoman ejaan, buku tata bahasa, pedoman pembentukan
istilah), kemudian dapat berupa pengembangan (seperti: kamus umum, kamus
baku, kamus sinonim antonim, kamus istilah, pedoman surat-menyurat, dan
berbagai buku pedoman ragam wacana) yang berkaitan erat dengan bahasa.
Kelima, pemerintah membuat kebijakan berkenaan dengan penggunaan bahasa
Indonesia (diwujudkan sebagai bahasa pengantar kegiatan perkuliahan atau
sekolah). Oleh karena itu, pada pengimplementasian bahasa Indonesia mampu
berjalan dengan lebih sistematis dan sesuai pada kaidah yang ada. Dengan hasil
akhir diharapkan generasi muda mampu menjadi penutur bahasa Indonesia yang
baik. Akibat perkembangan zaman, maka dengan adanya media massa mampu
dimanfaatkan sebagai alat pembinaan bahasa Indonesia yang efisien. Hal tersebut
dipengaruhi bahwasannya masyarakat saat ini telah secara leluasa dalam
mengakses media massa. Usaha dalam merevitalisasi dapat juga dilakukan.
dengan memberikan edukasi mengenai bahasa Indonesia. Edukasi mengenai
bahasa Indonesia harus diajarkan di segala jenjang pendidikan agar bahasa
Indonesia mampu dipandang berwibawa dan terhormat di negara sendiri. Terlepas
dari semua usaha tersebut tetap saja bahwa otoritas bahasa tidak mungkin dapat
ditegakkan tanpa pelaksanaan dan kerja sama dari berbagai pihak.
SIMPULAN
Dengan berpatokan pada hasil analisis datanya berasal dari aplikasi “Malang
Menyapa”, peneliti menemukan bahwa frekuensi kekeliruan bahasa Indonesia
(ranah ejaan, fonologi, sintaksis dan penggunaan unsur asing). Adanya aplikasi
“Malang Menyapa” sebenarnya digunakan untuk mempermudah pelaku
pariwisata maupun wisatawan. Dalam fitur yang digunakan menggunakan aspek
bahasa sebagai wujud komunikasi. Pada pemanfaatan bahasa Indonesia di aplikasi
“Malang Menyapa” tersebut memuat banyak hal yang kurang sesuai dengan
pedoman yang ada. Analisis kesalahan dalam ranah ejaan berkenaan dengan huruf
kapital, spasi, tanda titik, angka dan bilangan. Kedua, kesalahan fonologi ada dua,
yakni pengurangan fonem dan penggantian fonem. Ketiga, kesalahan sintaksis
ditemukan berupa kalimat yang ambigu, diksi yang tidak tepat dalam membentuk
kalimat dan konsep D-M (diterangkan-menerangkan). Dan keempat, mengenai
kesalahan penggunaan unsur asing yang ditemukan sejumlah dua puluh delapan
data. Dalam konteks kebahasaan revitalisasi berarti menghidupkan kembali
bahasa Indonesia sesuai dengan panduan yang ada. Ada berbagai upaya
revitalisasi pada berbagai ranah (sekolah, masyarakat dan media massa).
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DISFEMISME WARGANET TENTANG PEMASANGAN BALIHO
TOKOH POLITIK INDONESIA DI TENGAH PANDEMI
Bakdal Ginanjar
Universitas Sebelas Maret
bakdalginanjar@staff.uns.ac.id
Abstrak
Dalam tulisan ini dikaji fenomena disfemisme warganet dalam berkomentar
tentang pemasangan baliho tokoh-tokoh politik Indonesia di saat pandemi masih
berlangsung di tahun 2021. Permasalahan dalam tulisan ini difokuskan pada
pembahasan tipe disfemisme yang digunakan warganet dalam berkomentar
tentang pemasangan baliho tokoh politik di tengah pandemi. Penelitian ini
berjenis kualitatif deskriptif. Data penelitian ini berupa kalimat yang mengandung
disfemisme. Sumber data penelitian ini adalah komentar tentang pemasangan
baliho tokoh politik yang diambil dari instagram, twitter, dan youtube pada bulan
Agustus 2021. Metode penyediaan data yang digunakan adalah metode simak
dengan teknik catat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode agih
dengan teknik bagi unsur langsung, teknik lesap, dan teknik ganti. Berdasarkan
analisis data, ditemukan tiga tipe disfemisme yang muncul pada komentar
warganet tentang pemasangan baliho tokoh-tokoh politik Indonesia. Ketiga tipe
tersebut adalah tipe istilah tabu yang digunakan untuk memaki, mengejek,
menyakiti, atau memaki; kutukan atau julukan dengan menggunakan istilah dari
abnormalitas mental; dan tipe istilah penghinaan atau istilah tidak hormat yang
diserukan pada karakter yang dituju.
Kata kunci: Disfemisme, Warganet, Baliho Tokoh Politik
Abstract
This paper examines the phenomenon of dysphemism of netizens in commenting
on the installation of billboards for Indonesian political figures while the
pandemic is still ongoing in 2021. The problem in this paper is focused on
discussing the types of dysphemism used by netizens in commenting on the
installation of billboards for political figures in the midst of a pandemic. . This
research is a qualitative descriptive type. The data of this research are in the form
of sentences containing dysphemism. The source of the data for this research is
comments about the installation of billboards for political figures taken from
Instagram, Twitter, and YouTube in August 2021. The method of providing data
used is the observation method with the note-taking technique. The data analysis
method used is the agih method with techniques for direct elements, lesap
techniques, and replacement techniques. Based on data analysis, three types of
dysphemism were found that appeared in netizens' comments about the
installation of billboards for Indonesian political figures. The three types are the
types of taboo terms used to curse, ridicule, hurt, or curse; curses or epithets
using the term mental abnormality; and the types of derogatory terms or
disrespectful terms used for the intended character.
Keywords: Dysphemism, Netizens, Billboards of Political Figures
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PENDAHULUAN
Pemasangan baliho raksasa di berbagai daerah oleh tokoh-tokoh politik
Indonesia pada pertengahan tahun 2021 mendapat sorotan publik yang
memunculkan pihak yang pro dan kontra di masyarakat. Salah satu penyebabnya
adalah ketidaktepatan waktu pemasangannya di tengah gencarnya usaha berbagai
pihak di Tanah Air dalam melawan persebaran virus corona sejak masa pandemi
2020 yang belum berakhir. Tudingan keras pun sempat muncul saat pemasangan
baliho tokoh politik di tengah pandemi Covid-19 itu dianggap telah melukai hati
nurani masyarakat (https://regional.kompas.com/read/2021/08/14/06550091/prokontra-baliho-tokoh-politik-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all).
Selain tudingan keras tersebut, masyarakat yang kontra dengan kondisi itu
menyuarakan komentarnya secara leluasa, termasuk dengan ungkapan kasar,
melalui media sosial. Ungkapan dengan konotasi kasar yang digunakan seseorang
lazim disebut sebagai disfemisme (Allan & Burridge, 2006).
Permasalahan disfemisme dalam berbagai ranah penggunaannya di
masyarakat telah dikaji sebelumnya. Salah satunya adalah dalam ranah media
cetak, elektronik, maupun online yang dapat dilihat pada penelitian (Suraya,
2013), (Sabatini, 2016) (Sulistri, 2017), (Juwita & Wahyudi, 2018) (Riyanto et al.,
2018), (Gapur et al., 2019), (Matondang & Purnanto, 2020), (Sitanggang et al.,
2020), (Iswara & Sastaparamitha, 2020), (Rahmawati & Ariesta, 2020), (Olimat,
2020), (Darmawan & Muhaimi, 2020), (Hasyim et al., 2020), (Safitri et al.,
2020), (Zakiri, 2020), dan (Muhammad, 2021). Namun, belum ditemukan kajian
yang secara khusus membahas permasalahan disfemisme pada sorotan atas
fenomena pemasangan baliho politik.
Baliho memang telah lama menjadi sarana para tokoh politik untuk
mengirimkan pesan politiknya. Sampai saat ini, sarana tersebut masih terus
digunakan di tengah berkembangnya internet. Baliho tersebut dimanfaatkan para
tokoh politik untuk meningkatkan popularitasnya. Namun, peningkatan
popularitas para tokoh itu tidak diimbangi dengan kenaikan elektabilitasnya
sebagaimana tergambar dari hasil survei maupun komentar miring hingga
kecaman
warganet
di
berbagai
media
(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210825182410-32-685363/surveielektabilitas-puan-turun-baliho-kepak-sayap-tak-kuat). Sehubungan dengan hal
itu, tulisan ini akan membahas permasalahan tentang bagaimana tipe disfemisme
yang terdapat dalam komentar warganet di media sosial tentang pemasangan
baliho oleh para tokoh politik.
KAJIAN TEORI
Disfemisme merupakan kebalikan dari eufemisme. Jika eufemisme
merupakan ungkapan yang bermakna halus terhadap sesuatu, disfemisme
merupakan ungkapan dengan konotasi kasar (Allan & Burridge, 1991).
Kemunculan disfemisme dapat dilatarbelakangi adanya rasa takut, ketidaksukaan,
kebencian, atau penghinaan. Ekspresi disfemisme dapat muncul sebagai ungkapan
mengutuk, sebutan, atau komentar yang bersifat menghina dan melukai perasaan
orang (Duda, 2011).
Ada delapan tipe disfemisme sebagaimana diungkapkan oleh (Allan &
Burridge, 2006) yang didasarkan pada kebudayaan Barat. Pertama, istilah-istilah
tabu yang digunakan untuk memaki, mengejek, dan menyakiti. Dalam budaya
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Barat, tipe ini muncul dalam penyebutan organ tubuh yang digunakan untuk
buang air besar dan kecil, berbagai aktivitas yang dilakukan dengan organ
tersebut, dan zat-zat yang dihasilkan oleh organ tersebut. Di samping itu, istilah
tersebut muncul pada hal-hal tentang agama, kriminalitas, prostitusi, dan
narkotika (Salinger’s & Karjalainen, 2002).
Tipe disfemisme yang kedua disebut makian maupun serapah yang cabul.
Memaki sebagai disfemisme disebabkan ungkapan itu bertujuan untuk menyakiti
atau menghina objek tertentu, bisa terhadap orang ataupun hal-hal di sekitarnya.
Bahkan dalam budaya Barat, makian ini dapat ditujukan sampai pada Tuhan.
Tipe disfemisme yang ketiga adalah perbandingan manusia dengan hewan
yang secara konvensional dianggap memiliki perilaku-perilaku tertentu yang
kurang-lebih sama. Nama-nama hewan erat kaitannya dengan tipe itu.
Disfemisme ini timbul dari sejumlah karakteristik hewan yang menonjol serta
pandangan masyarakat terhadap bentuk fisik atau perilakunya yang selanjutnya
dimetaforiskan dengan tampilan atau perilaku manusia.
Tipe disfemisme yang keempat adalah istilah atau julukan yang berasal dari
organ manusia yang ditabukan, efluvia tubuh (bau atau sekresi), dan perilaku
seksual. Tipe tersebut muncul dalam bentuk istilah yang mengacu pada organ
tertentu dari manusia yang dianggap tabu dalam suatu budaya tertentu. Tipe itu
juga berbentuk istilah yang mengacu pada bau tubuh. Demikian pula, tipe itu
muncul sebagai istilah yang mengacu perilaku seksual.
Tipe disfemisme yang kelima adalah julukan atau sapaan disfemistik yang
diambil dari karakteristik fisik seseorang yang dianggap abnormal atau tidak
ideal. Tipe itu dapat muncul dari istilah keadaan fisik seseorang yang tidak
sempurna. Tipe ini juga berasal dari nama-nama penyakit. Disfemisme jenis ini
dalam kebudayaan Barat akan melahirkan penghinaan rasis.
Tipe disfemisme yang keenam adalah kutukan dan julukan yang
menggunakan istilah dari abnormalitas mental atau penyakit jiwa. Disfemisme
tipe ini lahir dari adanya keadaan manusia yang memiliki mental yang tidak
normal.
Tipe disfemisme yang ketujuh adalah disfemisme sexiest, racist, speciesist,
classist, ageist, dan -ist lainnya yang berfungsi sebagai penghinaan. Dalam
budaya Barat, kelompok masyarakatnya memiliki sebuah istilah dalam bahasa
mereka untuk menghina kelompok atau etnis lain. Misalnya, ungkapan negro
untuk menghina kelompok orang yang berkulit hitam.
Tipe disfemisme yang kedelapan adalah istilah penghinaan pada karakter
yang dituju. Disfemisme jenis ini merupakan uangkapan tidak hormat yang
ditujukan pada karakter tertentu, misalnya dalam budaya Barat muncul istilah
pengecut untuk menunjuk karakter seseorang yang menempatkannya pada posisi
tidak terhormat.
Sementara itu, penggunaan disfemisme memiliki fungsi-fungsi tertentu.
Disfemisme bertujuan ofensif kepada penerimanya atau penonton, atau konsep itu
sendiri atau denotatum (Ruiz, 2017). Disfemisme juga digunakan orang untuk
membicarakan seseorang atau hal yang membuat kecewa dan mengganggu
mereka, untuk menunjukkan sikap tidak setuju, untuk mencela, untuk menghina,
untuk merendahkan, untuk melepaskan emosi, dsb. (Allan & Burridge, 2006).
Demikian pula, disfemisme difungsikan sebgaai seruan kaget atau terganggu,
sumpah, menyetujui atau takmenyetujui, mengutuk, menghina/mencaci/menista,
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melecehkan, menegaskan suatu ketidaksukaan, menekankan suatu seruan, dan
memaki (Ljung, 2006).
Terdapat dua motif penggunaan ungkapan disfemisme dalam
memperbincangkan sesuatu topik (Allan & Burridge, 2006). Motif pertama adalah
untuk menghina atau menistakan citra orang yang menjadi sasaran. Motif kedua
adalah pemaksimalan suatu luka atau sakitnya seseorang kepada orang yang
dituju. Oleh karenanya, motif kedua ini dapat melahirkan adanya kemarahan,
ketidaksukaan, penghinaan, ejekan, dan frustasi dari seseorang.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data
yang digunakan dalam penelitian ini berupa kalimat yang mengandung
disfemisme. Sementara itu, sumber data dalam penelitian ini diambil dari
instagram, twitter, youtube yang menampilkan unggahan tentang pemasangan
baliho oleh para tokoh politik Indonesia. Unggahan tersebut diambil pada bulan
Agustus 2021.
Metode penyediaan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa
metode simak dengan teknik catat. Data yang terkumpul selanjutnya
diklasifikasikan.
Data yang telah terklasifikasi dianalisis dengan metode agih dilanjutkan
dengan teknik bagi unsur langsung dan teknik lesap (Sudaryanto, 2015). Hasil
dari analisis data dalam penelitian ini akan disajikan dengan metode informal,
yaitu metode penyediaan hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata
(Sudaryanto, 2015).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan 3 tipe dalam
komentar warganet tentang pemasangan baliho bergambar para tokoh politik
Indonesia. Ketiga tipe terdiri atas istilah tabu yang digunakan untuk memaki,
mengejek, menyakiti, atau memaki; kutukan atau julukan dengan menggunakan
istilah dari abnormalitas mental; dan tipe istilah penghinaan atau istilah tidak
hormat yang diserukan pada karakter yang dituju.
Disfemisme yang berupa istilah tabu yang digunakan untuk memaki,
mengejek, atau menyakiti ditemukan pada ungkapan tabu di masyarakat yang
berhubungan pada kotoran manusia. Hal ini ditemukan dalam data (1).
1. Blass ra dukung, mbel gedes, tai, kalo jadi RI-1 korupsi mic akan terjadi
besar-besaran, micnya dimatiin soalnya, ujung-ujungnya micnya diemut
Puan.
2. Baliho si Puan cocok untuk nutupin jambaaaann.
Dalam data (1) terdapat kata tai sebagai disfemisme dalam komentar warganet.
Kata tai pada data (1) merupakan nomina. Tai menurut KBBI daring berarti
‘ampas makanan dari dalam perut yang keluar melalui dubur; tinja’. Kata ini
merupakan wujud disfemisme disebabkan muatan makna konotasi kasar yang
terkandung dalam kata tersebut yang disasarkan pada diri seseorang (Puan dalam
data tersebut).
Sementara itu, dalam data (2) terdapat ungkapan nutupin jambaaaann yang
muncul sebagai disfemisme. Kata jamban dan KBBI daring disebutkan sebagai
‘tempat buang air; kakus; tandas; peturasan’. Kata itu telah ditempatkan sebagai
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ejekan yang berkonotasi kasar karena menempatkan suatu objek/baliho dengan
segala ilustrasinya pada tempat yang berhubungan dengan kotoran manusia.
Jika ungkapan dalam data (1) tersebut dilesapkan dan ungkapan (2)
digantikan, makna kalimat akan menjadi lebih bernuansa netral seperti pada
kalimat (1a dan 2a) di bawah ini.
(1a) Blass ra dukung, mbel gedes, kalo jadi RI-1 korupsi mic akan terjadi besarbesaran, micnya dimatiin soalnya, ujung-ujungnya micnya diemut Puan.
(2a) Baliho si Puan cocok untuk nutupin jalan.
Tipe kedua yang muncul sebagai disfemisme dalm komentar warganet
adalah kutukan atau julukan dengan menggunakan istilah dari abnormalitas
mental. Tipe itu ditunjukkan dalam data (3).
3.
Jangan dipilih, orang stress matiin rezeki rakyat, menolak untuk aspirasi
rakyat, prestasi matikan mic.
Dalam data (3), terkandung ungkapan disfemisme orang stress. Ungkapan
tersebut ditujukan pada seorang tokoh. Stres dalam KBBI daring diartikan sebagai
‘gangguan atau kekacauan dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar;
ketegangan’. Ungkapan ini termasuk disfemisme karena kata tersebut bernilai
makna konotasi secara kasar dengan menunjuk seseorang dengan istilah yang
mengacu pada keabnormalitasan mental. Hal ini tidak akan terjadi ketika
ungkapan tersebut dilesapkan sebagaimana dalam data (3a).
(3a) Jangan dipilih, matiin rezeki rakyat, menolak untuk aspirasi rakyat, prestasi
matikan mic.
Tipe ketiga yang muncul sebagai disfemisme dalam komentar warganet
adalah ungkapan penghinaan atau tidak hormat pada karakter yang dituju. Data
(4-6) berikut menunjukkan tipe yang dimaksud.
4.
Rakyat sedang kelaparan suruh melihat baliho, punya nurani tidak, dasar
pelacur politik.
5.
Puan mahadzolim.
6.
Anak dajal numpang eksis lewat baliho.
Dalam data (4), terdapat ungkapan disfemisme dasar pelacur politik. Ungkapan
tersebut merupakan bentuk disfemisme yang disebabkan adanya konotasi kasar
yang terkandung dalam kata pelacur. Kata pelacur dalam KBBI daring diartikan
‘orang yang melacur’, sedangkan kata lacur berarti ‘buruk rupa’. Kata ini dalam
masyarakat diposisikan sebagai suatu profesi dalam bidang prostitusi yang
menempatkan seorang wanita sebagai pelakunya dalam keadaan yang hina atau
tidak terhormat karena menjajakan tubuh untuk mencari uang. Oleh karena itu,
ungkapan ini dilekatkan pada perilaku tokoh politik yang melakukan berbagai
upaya politik yang hina sebagaimana seorang pelacur.
Sementara itu, ungkapan mahadzolim pada data (5) merupakan ungkapan
yang tidak hormat yang ditujukan kepada seseorang (Puan dalam data tersebut).
Mahadzolim terbentuk dari dua satuan, yakni maha dan dzolim. Dalam KBBI,
dzolim adalah bentuk takbaku dari kata bakunya zalim. Zalim berarti ‘bengis;
tidak menaruh belas kasihan; tidak adil; kejam; orang yang melakukan perbuatan
aniaya yang merugikan dirinya sendiri dan/atau orang lain’. Kata maha dapat
diartikan ‘teramat’. Keduanya ketika disatukan melahirkan makna ‘teramat
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bengis; teramat tidak menaruh belas kasihan; teramat tidak adil; teramat kejam;
orang yang teramat aniaya terhadap diri sendiri dan/atau orang lain’. Kata tersebut
merupakan bentuk disfemisme karena melabeli nama seseorang dengan istilah
yang bermakna hinaan.
Demikian pula, disfemisme terdapat pada ungkapan anak dajal dalam data
(6). Kata dajal dalam KBBI diartikan sebagai ‘setan yang datang ke dunia apabila
kiamat sudah dekat (berupa raksasa); orang yang buruk kelakuannya; penipu;
pembohong’. Ungkapan tersebut bernilai konotasi kasar karena digunakan untuk
menyamakan karakter seorang manusia dengan makhluk lain yang memiliki
karakteristik yang buruk fisik dan perangainya.
Kalimat (4-6) akan dapat dihilangkan kadar disfemismenya ketika ungkapan
disfemismenya dilesapkan. Dengan demikian, terbentuk kalimat (4a-6a) berikut
ini yang bermakna netral.
(4a) Rakyat sedang kelaparan suruh melihat baliho, punya nurani tidak.
(5a) Puan.
(6a) Numpang eksis lewat baliho.
SIMPULAN
Komentar warganet terhadap pemasangan baliho para tokoh politik di
Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga tipe disfemisme. Ketiga tipe itu terdiri
atas istilah tabu yang digunakan untuk memaki, mengejek, menyakiti, atau
memaki; kutukan atau julukan dengan menggunakan istilah dari abnormalitas
mental; dan tipe istilah penghinaan atau istilah tidak hormat yang diserukan pada
karakter yang dituju. Kadar disfemisme pada ketiga tipe ini berkait erat dengan
situasi, pandangan, maupun budaya masyarakat pemakainya. Untuk itu, perlu
upaya untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap permasalahan ini
dengan melihat variable-variabel sosial-budaya tertentu secara lebih rinci.
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PEMEROLEHAN BAHASA ANAK BALITA
Siswanto PHM. Dan R. Yusuf Sidiq Budiawan
siswantophm@gmail.com
Abstrak
Pemerolehan bahasa yang pertama dan utama adalah bahasa ibu. Pemerolehan
bahasa anak(-anak bisa monolingual, dwilingual, atau multi lungual. Faktor-faktor
pemerolehan Bahasa antara lain: (1) neurofisiologis, (2) otak manusia, (3)
kompetensi dan performansi, (4) intelegensi, (5) psikologi, (6) lingkungan.
Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik simak, libat, dan
catat. Pada usia I tahap pertama anak-anak masih bersifat meracau, dan tahap
kedua merupakan masa pertama nguasaan tindak bahasa. Pada usia II anak
mengucapkan satu kata dan berkambang mengucapkan dua kata. Pada usia III
anak mengupakan 4 sampai dengan 5 kata dalam satu kalimat. Pada usia IV atau
sampai dengan usia balita anak bisa mengucapkan kalimat tunggal dengan 6 kata
ke atas dan bisa mengucapkan kalimat majemuk.
Kata Kunci: Pemerolehan, Bahasa, Anak
PENDAHULUAN
Bahasa merupakan sarana komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari
baik dalam bentuk lisan tulisan maupun hanya berupa simbol-simbol tertentu.
Manusia tidak bisa berkominkasi tanpa bahasa sebab manusia makhluk sosial
yang harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain. Telah menjadi
kenyataan umum bahwa seorang anak kecil dapat menguasai bahasa mana pun.
Kalau kita renungkan agak mendalam, akan kita sadari bahwa sejak lahir sampai
sekiat umur lima tahunan, anak di seluruh dunia ini memakai satu macam strategi
yang sama dalam usaha menguasai bahasa. Strategi ini selalu dalam bentuk
pembagian-pembagian elemen bahasa menjadi bagian-bagian yang paling
sederhana, dan si anak kemudian mengembangkan aturan-aturan untuk
merangkum bagian-bagian ini(brown dan Bellugi 1984, Moskowitz dalam Purwo
1986:143. Kapan dan bagimana anak ini mulai berbahasa tampaknya tidak dapat
dipaksakan. Mereka menganut suatu jadwal biologis tertentu yang tidak dapat
ditawar-tawar(Lenneberg 1984 dalam Purwo, 1986:143).
Setiap anak yang normal pertumbuhan pikirannya akan belajar bahasa ibu
(bahasa pertama, bahasa rumah tangga) dalam tahun-tahun pertama dalam
hidupnya, dan proses ini terjadi hingga kira-kira umur 5 tahun. Sesudah itu, pada
masa pubertas (kira-kira 18-20 tahun) anak itu tetap masih belajar bahasanya,
yaitu bahasa ibu (Subyakto, 1992:72). Pemerolehan bahasa ibu terjadi apabila
anak yang belum pernah belajar bahasa apa pun mulai belajar bahasa itu pertama
kali. Kalau satu bahasa, anak itu disebut ekabahasawan (monolingual); sedangkan
kalau yang diperolehnya itu dua Bahasa melalui proses Bahasa secara bersamaan
atau secara berurutan, anak itu disebut gandabahasawan (multilingual)
(Subyakto,1992:75).
Berdasarkan pengertian itu, jelaslah pengertian pemerolehan bahasa itu
sifatnya umum. Pemerolehan bahasa anak pada usia balita usia I dan II sangat
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berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa selajutnya. Apabila anak pada usia itu
masih sulit berbahasa, ia akan mengalami kesulitan dalam pemerolehan Bahasa
selanjutnya. Akan tetapi, pada usia I dan II sudah baik dalam pemerolehan
Bahasa, ia akan baik pula dalam pemerolehan Bahasa pada perkembangan
selanjutnya. Di dalam makalah ini dibicarakan pemerolehan bahasa pertama,
kedua, ketiga dan keempat atau usia balita (5tahun).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerolehan Bahasa
Pemerolehan bahasa atau language acquition adalah adalah suatu proses
yang dipergunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis
yang makin bertambah rumit, atau pun teori-teori yang masih terpendam atau
tersembunyi yang mungkin sekali terjadi, dengan ucapan-ucapan orang tuanya
sampai dia memilih, berdasarkan suatu ukuran atau takaran penilaian, tata bahasa
yang paling baik serta yang paling sederhana dari bahasa tersebut(Kiparsky,
1968:194). Anak-anak melihat dengan pandangan yang ceria akan kenyataankenyataan bahasa yang dipelajarinya dengan melihat tata bahasa asli orang tuanya,
serta pembaharuan-pembaharuan yang telah mereka perbuat sebagai tata bahasa
yang tunggal. Kemudian dia Menyusun atau membangun suatu tata bahasa yang
baru serta yang disederhanakan dengan pembaharuan-pembaharuan yang
dibuatnya sendiri(King, 1969:80-81). Pemerolehan bahasa sekagus merupakan
jenis yang seragam dalam arti bahwa semua manusia mempelajari satu dan juga
merupakan jenis yang khusus, dalam arti bahwa hanya manusialah yang
mempelajari satu (Langacku, 1968:14 dalam Tarigan, 1985:243).
Bahasa manusia diperoleh sejak di dalam kandungan . Sejak di dalam
kandungan anak belajar segala sikap dan perilaku berbahasa. Akan tetapi, di
dalam makalah ini hanya akan mengkaji pemerolehan bahasa ketika anak sudah
lahir.Chair(2009) menyatakan bahwa pemeroleh bahasa adalah proses yang
berlangsung di dalam otak seseorang kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa
pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari
pembelajaran bahasa (language learning). Pembelajaran bahasa berkaitan dengan
proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa
kedua, setelah ia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa
berkenaan pembelajaran bahasa pertama sedangkan pembelajaran bahasa
berkenaan dengan bahasa kedua.
Berbiacara mengenai pemerolehan ahasa, kita tidak dapat melepaskan diri
dari perlengkapan pemerolehan (acquisition device), yang merupakan suatu
perlengkapan hipotesis yang berdasarkan suatu input yang terdiri atas suatu tata
bahasa adekuat secara deskriptif buat bahasa tersebut. Perhatikan gambar berikut!
Peralatan atau perlengkapan pemerolehan bahasa haruslah merupakan
keberdikarian Bahasa (langage independent) yaitu mampu mempelajari setiap
bahasa manusia yang mana saja pun, dan harus, menyediakan serta menetapkan
suatu batasan pengertian atau gagasan ‘bahasa manusia’ (Chomsky, 1966:20-21).
Ada pula yang mengatakan bahwa perlengkapan pemerolehan Bahasa (langage
acquition device) adalah sejenis kotak hitam (black box) (king, 1969:85 dalam
Tarigan, 1985:244).Uraian di atas dapat ditarik simpulan akan adanya suatu model
pemerolehan bahasa adalah suatu teori siasat yang dipergunakan oleh anak-anak
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untuk menyusun suatu tata bahasa yang tepat bagi bahasanya berdasarkan suatu
sampel data linguistik utama yang terbatas (Tarigan, 1985:244).
Faktor-faktor Pemerolehan Bahasa
Pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain seperti yang
dipaparkan berikut ini.
1. Faktor Naeurofisiologis
Sampai saat ini belum ada konsensus yang sempurna, tetapi dapatlah sudah
dikatakan bahwa ada gejala-gejala umum yang menolong kita menarik simpulansimpulan tertentu. Satu hal yang tampaknya jelas dapat diterima bahwa
kemampuan manusia berbahasa itu merupakan satu perpaduan antara struktur
biologis otak manusia dengan lingkungan sekitar.
Pada waktu lahir seorang bayi hanya memiliki 40% dari otak dewasa,
sedangkan makhluk lain 70% dari otak dewasa(Menyuk,1971:31; Gescwind,
1964; dalam Purwo,1986:144-145). Dari perbandingan ini tampak bahwa manusia
dikodratkan secara biologis untuk mengembangkan otak dan kemampuannya
secara drastis, sedangkan makhluk lain, yang diberkahi dengan 70% dari otak itu,
yang tentunya sudah dapat berbuat banyak sejak lahir, hanya memerlukan
tambahan-tambahan sedikit saja.
Proses pematangan otak manusia merupakan suatu proses yang memakan
waktu lama. Proses pematangan itu terjadi di dalam dua daur yang berbeda, yang
pertama sangat cepat, kemudian disusul yang kedua agak lambat. Perkembangan
yang sangat cepat terjadi mulai awal saat janin di dalam kandungan lebih kurang
50 gram pada pertengahan masa kandungan, berat otak meningkat menjadi lebih
kurang 200 gram pada saat lihir, daN menjadi 1000 gram sekitar 18 bulan
kemudian. Mulai tahun kedua setelah kelahiran peningkatan berat otak mencapai
lebih kurang 1250gram pada anak perempuan, lebih kurang 1375 gram pada anak
laki-laki. Setelah itu, diperkirakan berat otak tetap stabil seperti itu (Lecours,
1981:25-26 dalam Purwo, 1986: 164-165).
Proporsi otak manusia dan otak bukan manusia juga menunjukkan bahwa pada
otak manusia ada bagian-bagian yang sifatnya manusia yakni bagian-bagian
berkaitan dengan pendengaran, ujaran, pengontrolan alat ujar, dan sebagainya.
Dengan demikian, untuk membedakan manusia dengan binatang bukan hanya
ukuran otaknya, melainkan juga struktur dan fungsinya masing-masing
(Dardjowidjojo, dalam Purwo, 1986:154).
2. Otak Manusia
Otak manusia dibagi menjadi dua bagian: bagian kanan, yang umumnya
disebut hemisfir kanan, dan bagian kanan yang disebut hemisfir kiri. Bentuk fisik
dua bagian ini sama, tetapi ada bagian-bagian yang terkodratkan dipakai untuk
pembentukan ide (ideational mechanism). Bagian hemisfir kiri dipakai untuk
membentuk ide, pada hemisfir kanan digunakan sebagi pusat untuk mengontrol
kesadaran letak tubuh dan anggota badan lainnya, serta konsepsi mengenai
ruang(spatial relationship). Seperti hanya hemisfir kiri, hemisfir kanan juga
mempunyai bagian-bagian untuk pengontrolan suara , dan tampaknya ada kerja
sama antara bagian-bagian ini (Purwo, 1986:145-146).
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Pada waktu manusia lahir, belum ada pembagian tugas yang ketat antara
hemisfir kiri dan hemisfir kanan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang plastis
sehingga kalau ada fungsi dari hemisfir satu yang tidak dapat dilaksanakan, maka
hemisfir yang lain dapat dengan mudah melakukannya. Kasus-kasus seperti ini
telah dibuktikan pada anak-anak yang menderita penyakit aphasia yang umumnya
dapat lebih mudah disembuhkan daripada kalau orang ini sudah dewasa (Purwo,
1986: 146).
Menjelang usia puber tampaknya terjadilah suatu pembelahan (lateralization),
yakni suatu proses saat keplastisan kedua bagian ini berkurang, dan terjadilah
semacam penumpahan tugas pada hemisfir kiri. Ini terjadi pada orang kidal
sekalipun, meskipun kita ketahui bahwa kekidalannya dikontrol oleh hemisfir
kanan biasanya terjadi hanya kalau hemisfir kiri sudah tidak dapat berfungsi sama
sekali(Purwo, 1986:146).
Paul Broca(Fromkin & Rodman, 1983 dalam Subyakto, 1992:109-110)
Mengemukakan bahwa luka atau sakit pada bagian depan(anteria) otak sebelah
kiri manusia akan mengakibatkan artikulasi kata yang kurang tepat, bunyi-bunyi
ujar yang kurang baik lafalnya, ketidaklancaran dalam berbicara. Meskipun
demikian halnya, penderita penyakit tersebut di atas mampu mengungkapkan
kalimat-kalimat bermakna, sesuai dengan tujuan yang ingin dikomunikasikannya.
Penyakit seperti ini di kalangan ahli neurologi disebut Broca’s aphasia atau lupa
Bahasa Broca.
3. Faktor Kompetensi dan Performansi
Kompetensi(Competence) adalah adalah kemampuan bahasawan untuk
memahami dan menghasilkan kalimat-kalimat yang belum pernah didengar
sebelumnya, yakni kode yang mendasari semua ujaran dalam satu bahasa
(Kridalaksana, 1984:34). Kompetensi adalah pengetahuan yang dimiliki pemakaipendengar asli tentang bahasanya secara intrinsik, implisit, intuitif, dan terbatas.
Kompetensi merupakan sistam kaidah yang abstrak dan terbatas yang
mendasarkan perilaku linguistik si pembicara yang mengijinkan untuk
menganalisis serta mengintensifkan secara tepat hubungan bunyi-arti pada
sejumlah kalimat yang tidak terbatas. Kompetensi ini merupakan kekuatan
transformasi seseorang pembicara-pendengar yang diidam-idamkan, yang ideal,
yang tdak dipengaruhi oleh semacam tingkah laku yang tidak diramalkan , seperti:
keragu-raguan, salah mula, hilang ingatan ucapan berlimpah ruah, dan sebagainya
(Palmer,1982, dalam Tarigan, 1985:11-12).
Performansi(performance) adalah relasi kode itu di dalam pemakaian
bahasa yang sebenarnya, yakni ujaran itu sendiri(Kridalaksana:1984). Performasi
merupakan pelaksanaan actual dari proses berbahasa(Parera, 1987:93).
Performansi atau perbuatan merupakan pemakaian bahasa itu sendiri di dalam
keadaan yang sebenarnya (Silitonga, 1976 dalam Tarigan, 1985:12).
Chomsky mengatakan bahwa performansi adalah teori penggunaan bahasa,
penggunaan bahasa yang sesungguhnya, merupakan hal sesungguhnya yang
dilakukan oleh pembicara-pendengar berdasarkan pengetahuannya mengenai
sesuatu bahasa. Menurut Katz, performansi merupakan ujaran yang sesungguhnya
sebagai lawan dari bahasa, merupakan subjek teori pskologi yang menganggap
bagaimana caranya kompetensi linguistik dipergunakan di dalam pembentukan
dan pemahaman ujaran, di dalam produksi dan kempetensi ujaran atau speech
(Palmatier, 1972:121 dalam Tarigan 1985:12-13).
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4. Faktor Intelegensi
Intelegensi adalah daya reaksi atau penyesuaian yng cepat dan tepat, baik
secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan
pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta
atau kondisi baru; kecerdasan (https://kbbi.web.id/intelegensi). Intelegensi atau
kecerdasan sangat berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa. Anak yang
memiliki kecerdasan bagus, ia akan mudah untuk memperoleh bahasa.
Kecerdasan anak semakin berkurang, akan berkuarng pula dalam menangkap dan
mengungkapkan bahasa. Kecerdasan akan tampak pula pada kemampuan dan
pelaksanaan dalam mengungkapkan bahasa. Intelegensi anak yang baik akan
berpengaruh positif dalam pemerolehan Bahasa pada anak yang pendengarannya
agak terganggu( dengan cacatan: anak tidak tuna rungu sejak lahir, atau tuna netra
asal pendengannya tidak terganggu). Sebaliknya, anak yang kecerdasannya
kurang baik akan berpengaruh negative dalam pemerolehan bahasa pada anak.
5. Faktor Psikologi
Psikologi ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun
abnormal dan pengaruhnya pada perilaku; arti lain ilmu pengatahuan tentang
gejala dan kahiatan jiwa (https://kbbi.web.id/psikologi). Faktor psikologis
berpengaruh terhadap pemerolehan Bahasa. Anak yang jiwanya normal (tidak
terganggu) akan dapat menerima dan mengungkapkan gagasan dengan baik. Anak
yang jiwanya agak terganggu atau terganngu akan berpengaruh terhadap
pemerolehan bahasa. Anak yang tidak normal jiwanya, ia akan sulit dalam
pemerolehan Bahasa.
6. Faktor Lingkungan
Lingklungan diartikan daerah (Kawasan dan sebagainya) yang termasuk di
dalamnya (https://kbbi.web.id/lingkung). Lingkungan terdiri atas lingkungan
keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan.
Lingkungan keluarga paling berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa.
Orang tua yang disibukkan oleh pencarian kehidupan, anak/anak-anak kurang
diperhatikan perkembangan kemampuan berbahasa. Orang tua yang banyak
mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anak/anak-anak, orang akan bisa
membagi waktu untuk anak dan untuk bekerja. Di samping itu, tingkat pendidikan
orang tua juga akan berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa anak.
Lingkungan masyarakat yang rata-rata pendidikan anggota-anggota
keluarga rendah berkecenderungan akan membantu kesulitan keluarga. Mereka
rata-rata kurang memperhatikan perkembangan jiwa anak, khusunya pemerolehan
bahasa. Sebaliknya, masyarakat yang pendidikannya baik akan bergantung pada
kebersamaan dalam masyarakat yang bersangkutan. Apabila masyarakatnya baik
akan mempercepat perkembangan pemerolehan Bahasa pada anak. Akan tetapi,
apabila masyarakatnya ‘acuh tak acuh’ perkembangan berbahasa pemerolehan
bahasa bergantung pada keluarganya masing-masing.
Pemerolehan Bahasa Anak-anak Usia I
Pada bulan-bulan awal kehidupan perilaku bayi-bayi pada umumnya
menangis, mendekut, mendenguk, menjerit, dan tertawa. Mereka seolah-olah
menghasilkan tiap-tiap jenis bunyi yang mungkin dibuat. Pangamat
perkembangan bahasa yang telah menandai ini sebagai tahap bayi menghasilkan
segala bunyi ujaran yang dapat ditemukan dalam segala bahasa di dunia. Hal yang
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menarik perhatian bahwa produksi-produksi seorang bayi ditandai dengan cara
ini, tetapi karakteristik tersebut mungkin tidak benar berdasarkan fakta-fakta
terutama sekali dalam kasus konsonan-suara konsonan yang amat rumit.
Bagaimanapun juga, hal yang penting bahwa suara-suara bayi yang masih kecil
itu secara linguistis tidaklah merupakan bunyi-bunyi ujaran, tetapi barulah
merupakan tanda-tanda akustik yang diturunkan oleh bunyi-bunyi kalau mereka
menggerakkan alat-alat bicaranya dalam setiap susunan atau bentuk yang
mungkin dibuat. Mereka “bermain” dengan alat-alat suara mereka, sebagaimana
mereka bermain dengan tangan dan kaki mereka, tetapi racauan/rabanan yaitu
mengeluarkan bunyi secara berulang-ulang tanpa mempunyai arti khusus
(Moeliono, 1988) mereka hendaknya jangan digolongkan sebagai performansi
linguistik (Tarigan, 1985:263-264).
Allport(1924 dalam Sulaiman, 1983:5) telah berkeyakinan bahwa anak-anak
itu mula-mula menyempurnakan suatu sistem fonemis dengan membandingbandingkan bunyi-bunyi yang didengarnya dengan bunyi-bunyi yang
dihasilkannnya dalam bentuk racauan. Dengan kata lain, mereka itu berusaha
merealisasikan bunyi-bunyi yang didengarnya dari orang-orang dewasa yang
melaksanakan tindakan bahasa dalam proses penyempurnaan dan menghasilkan
bunyi-bunyi yang terarah ke sistem fonemis bahasa ibunya.
Teori tersebut dipertegas oleh Mower (1954 dalam Sulaiman 1983:5) bahwa
perkembangan pada periode tersebut kurang jelas buktinya. Barulah pada akhir
periode racauan kedua agak jelas, dengan adanya suatu diskontinyuitas ujaran,
yang berarti bahwa preses tersebut merupakan bagian proses perkembangan
fonemis yang tersebunyi. Atas perkembangan penguasaan bunyi pada periode
permulaan usia setahun ini adalah dari belakang ke depan bagian rongga mulut
bagi fonasi golongan vokal.
Anak-anak yang berusia kurang dari 3 bulan mengeluarkan bunyi [ꬼ] yang
diikuti bunyi [a]. Ia menyembunyikan bunyi-bunyi yang termasuk golongan
konsonan seperti bunyi-bunyi [k,g], dan bunyi-bunyi yang termasuk ke dalam
golongan vocal seperri[i] dan [u]. Semua itu sebenarnya barulah merupakan
tahap-tahap permulaan belajar mengucapkan tutur bahasa, yang kemudian baru
pada periode racauan terjadilah bunyi-bunyi konsonan. Dengan kata lain, proses
bertambahnya bunyi-bunyi pada pariode tersebut lebih dikatakan bahwa proses
bertambahnya bunyi-bunyi pada periode tersebut lebih banyak terjadi untuk
golongan konsonan daripada golongan vocal. Hal itu disebabkan jumlah konsonan
lebih banyak daripada vokal (Sulaiman, 1983:5-6).
Pada akhir umur 6 bulan, anak mulai mencampur konsonan dan vocal
sehingga membentuk bubbling (Dardjowidjojo,2010:244 dalam Arsanti, 2014:37).
Celotehan dimulai dengan konsonan dan diikuti oleh sebuah vokal. Konsonan
yang keluar pertama adalah konsonan bilabial hambat dan bilabial nasal.
Vokalnya adalah /a/. Dengan demikian, struktur adalah KV. Ciri lain dari
celotehan adalah KV, kemudian diulang dengan struktur K1V1K1K papapa
mamama bababa yang diartikan sebagai kata ayah dan ibu.
Masa racauan anak-anak itu berlangsung selama lebih kurang 6 bulan pada
usia setengah tahun pertama. Pada periode tersebut anak-anak itu mengucapkan
variasi bunyi-bunyi itu semakin bertambah dalam berbagai kombinasi yang lebih
kompleks.
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Pada tingkat setengah tahun kedua usia I, anak mulai “mengoceh”. Pada
periode ini anak mengucapkan sejumlah besar bunyi ujar yang sebagian besar
tidak bermakna (Subyakto, 1992:78). Anak-anak tidak menghasilkan suatu kata
yang dapat dikenal, tetapi mereka berbuat seolah-olah mengatur ucapan-ucapan
mereka sesuai dengan pola suku kata. Banyak keunikan yang aneh-aneh, serta
“dekutan” yang mempunyai vokal hilang dari autput para bayi, dan mereka mulai
menghasilkan urutan-urutan KV (Konsonan Vokal: biasanya konsonan letup),
dengan satu suku kata yang sering diulang berkali-kali (Tarigan, 1985:264).
Sekalipun anak-anak tidak dapat dikatakan mempergunakan bahasa dalam
arti yang sebenarnya, poduksi saat ini seolah-olah jauh lebih dekat kepada ujaran
daripada yang mereka buat pada pereode setengah tahun pertama. Ciri-ciri yang
menarik pada periode ini ialah bahwa racauan tersebut seringkali dihasilkan
dengan intonasi kalimat, kadang-kandang dengan: (1) tekanan naik (tanya),
misalnya: “ma?, pa?, bu?, mbah?” yang maksudnya Ma/ Pa/Bu/Mbah (yang
maksudnya sambal menunjuk sesuatu); (2) tekanan turun (berita), misalnya: “Ma.,
Pa., Bu., Mbah.” Yang maksudnya adalah Ma/Pa/Bu/Mbah si X sedang/sudah
mimik/minum; (3) atau tekanan mendatar (perintah), misalnya: “Ma!, Pa!, Bu!,
Mbah!” maksudnya Ma/Pa/Bu/Mbah si X minta ini/itu (sambil menunjuk sesuatu
yang diinginkannya).
Akhir periode ini (sekitar akhir tahun pertama) anak-anak mulai
mengucapkan satu kata, yang berarti mengucapkan satu kata sama dengan satu
frasa, satu kalimat, dan sekaligus satu kata yang diucapkan anak merupakan satu
konsep yang lengkap. Misalnya: mula-mula anak mengucapakan (1) “Ma”,
memiliki konsep “Saya minta minum, minta makan, minta digendong (dengan
gerakan tangan diangkat, minta agar ditemani/ditunggui pada situasi berbahasa
pada anak”. Selanjutnya, anak itu berangsur-angsur dapat mengucapkan “Mama”
dengan memilki konsep seperti di atas. (2) Anak mengucapkan “Pa” memiliki
konsep”saya minta ditemani, minta digendong, minta diambilkan mainan(dengan
menunjuk sebuah mainan anak)”. Selanjutnya berangsur-angsur pula anak
tersebut dapat mengucapkan “Papa”.
Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa bunyi-bunyi yang tergolong
konsonan terutama dental dan labial terjadi pada usia 7 bulan. Akhir puncak yang
tinggi yang menunjukkan perubahan tipe-tipe fonetis serupa bunyi-bunyi
konsonan terjadi pada usia 9 atau 10 bulan, serta bunyi konsonan sebagian besar
terjadi pada usia 11 dan 12 bulan (Sulaiman, 1983:8).
Di samping kemampuan anak itu sendiri, perhatian orang tua sangat
berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa pada tahap ini. Ajakan orang tua
mulai dari meracau, pelatihan fonem-fonem depan, membiasakan dengan
pengucapan yang benar, pengucapan pasangan KV, sampai pada mulai
pengucapan kata.
Pemerolehan Bahasa Anak-anak Usia II
Seperti yang telah dikemukakan pada bab II C paragraph ke 3 dari bawah,
kata yang diucapkan dimulai dari bilabial dan vokal atau sebaliknya menuju ke
alat ucap ke belakang. Wakaupun semua banyi normal melalui periode pertama
dan kedua tahun I, dan mulai pengucapan satu kata selama pertengahan peride
pertama tahun kedua, ada sejumlah variabilitas lamanya pada tahap ini bagi anakanak yang normal. Meskipun demikian, anak-anak masih ada yang mengucapkan
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satu kata pada usia dua tahun, sedangkan yang lainnya maju pesat. Hal ini
bergantung pada intelegensi anak. Pada masa ini, anak-anak menyatakan makna
keseluruhan frasa atau kalimat -seperti yang telah diuraikan sebelumnya- dalam
satu kata yang diucapkannya itu.
Ucapan dua kata biasanya mulai menjelang akhir usia dua tahun, tetapi
tredapat sejumlah variasi perseorangan di antara anak-anak yang normal.
Misalnya, anak mengucapkan “bu/ma” dan “pipis” mungkin anak mengucapkan
“bu” menunjuk atau mengungkapkan, kemudian menunduk, ada jeda sebentar
dan berkata “pipis”. Maknaya akan terlihat dari urutan “bu/ma pipis” adalah
“bu/ma aku/sia anu pipis”. Akan tetapi, jelas anak itu telah mempergunakan dua
buah kata untuk menyatakan maksudnya. Selain itu, anak-anak akan mulai
merangkai ucapan-ucapan dua kata seperti bu/ma mimik, bu/ma maem, bu/ma
bubuk, pak mandi atau dibalik mandi pak, eek pak, serta pasangan-pasangan kata
lain.
Orang tua (orang yang lebih tua) membiasakan diri untuk melatih anak,
membimbing anak, memberi contoh dalam pengucapan yang benar, dan mau
membetulkan ucapan anak secara pelan-pelan. Usaha itu sangat berpengaruh
terhadap pemerolehan bahasa pada anak. Apabila pada kata yang diucapkan dua
sukau kata, anak mengalami kesulitan, setiap suku kata yang diucapkan
deperlambat, ada kesenyapan antarsuku kata,kemudian diulangi tanpa kesenyapan
(masih lambat). Pelatihan ini diakhiri dengan agak lambat. Pada suatu saat nanti,
anak sudah dapat mengucapkan dengan baik. Berilah pujian pada anak, misalnya:
“pintar anak bapak/papa”, atau “pintar anak ibu/mama!” Demikian pula, kata-kata
yang masih sulit pengucapannya. Orang tua/yang lebih tua harus sabar dan tekun
dalam melatih dan membimbing uacapan yang benar.
Pemerolehan Bahasa Anak-anak Usia III
Awal pemerolehan bahasa anak usia III menajutkan kebiasaan berbahasa
akhir pemerolehan Bahasa anak usia II. Anak mula mula belajar mengucapkan 2
kata. Anak mulai belajar mengucapkan 3 kata dalam satu kalimat. Anak
dibiasakan oleh orang tua/lebih tua menggunakan kalimat tanya dan kalimat
perintah dengan 3 kata. Seperti pertanyaan-pertanyaan berikut; “Adik/si Anu
minta minum? Adik/si Anu minta mainan?, Adik/si Anu minta minta ditemani?,
Adik/si Anu mau pipis?, Adik/si Anu mau pipis?, Adik/si Anu mau puf/eek?”
(pengucapan agak dijarangkan). Kalimat perintah seperti:” (dengan telunjuk orang
tua/lebih tua menunjuk bola/boneka/mainan yang lain).
Di samping itu, anak diajak/dinyanyikan lagu anak-anak yang masih
sederhana seperti lagu “Nina Bubuk”. Lirik lagu seperti berikut.
• Nina bubuk
• Oh nina bubuk
• Kalau tidak bubuk
• Digigit nyamuk
Kata nina bisa diganti dengan adik (kalau anaknya laki-laki). Lagu
sederhana ini pengantar tidak siang hari. Bisa juga lagu anak-anak yang lain
seperti “Cicak di Dinding” dan lirik laguanya seperti berikut.
• Cicak cicak di dinding
• Diam-diam merayap
• Dating seekor nyamuk
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• Hap lalu ditangkap
Awal pertengahan pertama anak usia III, anak mulai diberikan lagu anakanak 3-5 kata, agar anak terbiasa dengan rangkaian 3-5 kata dalam satu kalimat
seperti pada lagu “Satu-satu” berikut ini.
• Satu-satu aku sayang ibu
• Dua -dua juga sayang ayah
• Tiga-tiga sayang adik kakak
• Satu dua tiga sayang semuanya
Lagu itu di samping belajar berbahasa, juga belajar matematika dengan cara
orang tua/lebih tua menggerakkan jari-jari sesuai dengan lirik lagu yangb
bersangkutan.
Anak mulai bermain gawai(handphone). Gawai diutamakan unggahan
permainan untuk anak. Gawai sangat membantu perkembangan pemerolehan
bahasa anak. Ilustrasi sewaktu anak berain gawai membuka you tobe “Among
As”, penggalan kalimat-kalimat yang diucapkan anak sepserti kalimat-kalimat
berikut ini.
• Kita pakai yang ini saja
• Adik suka banget yang marah-marah
• Adik jadi lucuk bangat
• Adik jadi keren
• Tante ini bagaimana sih?
• Mana warganya alien
• Kakak tolong dong, adik ndak bisa!
• Adik dengan ini tadi
• Dipencet-pencet terus tombolnya
• Waduh si Kuning meninggal, aduh!
• Kita lagi-lagi ulang
• Mana temannya adik, kok hilang?
• Mana keluarganya adik?
• Mana temannya adik kok hilang?
• Temannya adik pastu di rumah.
• Tidak ada orang kita
• Dan kelurganya adik di sini
Orang tua/lebih tua tentunya ikut menyimak jalan cerita di you tobe, serta
melibatakan diri ikut bercerita di dalamnya. Betapa cepatnya anak
merangkai kata-kata sampai dengan 5 kata. Akan tetapi, orang tua harus
selalu memperhatikan anak sewaktu bermain menggunakan gawai.

Pemerolehan Bahasa Anak Usia IV
Awal anak usia IV masih berbahasa seperti pada akhir usia III.
Pekembangan selanjutnya, anak mulai bermain dengan teman-teman sebaya.
Kata-kata yang digunakan juga lebih kompleks, dan bergantung pada
kekompleksan permainan anak-anak. Perhatikan ilustrasi berikut.
Anak diajari menggambar dan sambal diucapkan pelan-pelanseperti berikut.
Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar
Diberi sudut, diberi sudut, diberi mulut
Enam, enam, diberi titik
Enam, enam, diberi sudut
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Lagu lanjutannya anak diberi pertanyaan
Mana rambutnya?
Oh diberi rambut dibagian kepala
Berapa rambutnya?
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh.
Selanjutnya dinyanyikan berulang-ulang.
Ilustrasi ke dua adalah anak bermain dakon. Satu dakon berisi sepuluh
kotak, dan dua kotak untuk hasil permainan. Satu kotak berisi lima biji.
Permainan dakon biasa dimainkan oleh dua anak, misalkan si A dan si B. si A
bermain dahulu. Si A memasukkan biji ke kotak sambil menghitung : satu, dua,
tiga, empat, lima, biji ke lima dimasukkan kotak ke lima, dan ikut dihitung lagi :
satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya. Si A bermain sampai habis.
Permainan digantikan oleh si B. si B biasanya mencari yang jumlahnya tujuh. Si
B bermain sambal menghitung : satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, kotak ke
tujuh dimasukkan, dan ikut dihitung: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan
seterusnya sampai si B tidak bisa bermain lagi. Begitu selanjutnya sampai biji-biji
di sepuluh kotak habis. Hasil di hitung sendiri-sendiri. Yang mendapat jumlah
lebih banyak dialah yang menang. Permainan-permainan yang lain juga bisa,
seperti : bermain kelereng, lompat tali “go back so door”. Kata-kata yang dipakai
anak bisa berupa kalimat tunggal, dan bisa berupa kalimat majemuk.
SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.
Pemerolehan bahasa anak-anak usia I, pada pertengah pertama, anak-anak
meracau, sedangkan pada pertengan kedua anak memasuki masa pertama
penguasaan tindak berbahasa. Pemerolehan Bahasa anak-anak usia II pada
umumnya anak mengucapkan satu kata pada tahap-tahap awal, dan berkembang
mengucapkan satu kata pada tahap-tahap awal, dan berkembang mengucapkan
dua kata menjelang berakhirnya usia II. Perkembangan selanjutnya anak usia ke
III, pada awalnya dua kata, perkembangan selanjutnya sampai akhir usia ke III
mengucapkan empat sampai dengan lima kata. Usia anak ke IV, anak sudah
bersosialisasi dengan teman sebaya. Anak bisa mengucapkan 6 kata ke atas dalam
kalimat tunggal dan kalimat majemuk.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) pergeseran watak tokoh
Cerita Bawang Putih dan Bawang Merah pada Era Digital, dan (2) pergeseran
pesan moral Cerita Bawang Merah dan Bawang Putih pada Era Digital.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data berupa kata,
kalimat, dan paragraf pada buku Cerita Rakyat Bawang Merah dan Bawang Putih
dan tuturan cerita ini pada amedia digital. Sumber data berupa buku yang
berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara karya Yudhistira, diterbitkan oleh
CV. Ita Surakarta pada tahun 2007 dan channel Youtube Bhocil TV dan channel
Verona The Series beralamatkan. Data-data dikumpulkan dengan membaca dan
menyimak cerita dan mencatat data yang dibutuhkan. Data-data divalidasi dengan
triangulasi teori dan kecermatan peneliti. Selanjutnya, data dianalisis dengan
teknik komparasi yaitu membandingkan watak dan pesan moral pada cerita
tradisional dengan watak dan pesan moral pada cerita digital. Hasil penelitian
ialah sebagai berikut. (1) Pergeseran watak tokoh Bawang Putih yakni di era lama
berwatak jujur, baik hati, sopan dan patuh pada orang tua, di era digital
mengalami pergeseran yang berwatak munafik, licik, sombong. (2) Pergeseran
watak tokoh Bawang Merah yakni di era lama berwatak serakah, semena-mena,
pemarah, dan semaunya sendiri, di era digital mengalami pergeseran yang
berwatak gigih, tidak serakah, berbakti, dan menghormati. (3) Tidak ada
pergeseran pesan moral dan cerita lama dan cerita digital. Pesan moralnya adalah
tetaplah berbuat baik meskipun tidak dihargai.
Kata kunci: Cerita Rakyat, Pergeseran, Pesan Moral, Watak
Abstract
This study aims to describe: (1) the shift in the character of the Garlic and
Bawang Merah story characters in the Digital Age, and (2) the shift in the moral
message of the Bawang Merah and Bawang Putih story in the Digital Age. The
approach in this research is a qualitative approach. The data are in the form of
words, sentences, and paragraphs in the book Folklore of Bawang Merah and
Bawang Putih and the stories of this story on digital media. The data source is a
book entitled Collection of Indonesian Folklore by Yudhistira, published by CV.
Ita Surakarta in 2007 and the Youtube channel Bhocil TV and the Verona The
Series channel at. Data were collected by reading and listening to stories and
recording the required data. The data were validated by triangulation theory and
the accuracy of the researchers. Furthermore, the data were analyzed using a
comparative technique, namely comparing the character and moral messages in
traditional stories with characters and moral messages in digital stories. The
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results of the study are as follows. (1) The shift in the character of Bawang Putih's
character, namely in the old era he was honest, kind, polite and obedient to
parents, in the digital era there was a shift that was hypocritical, cunning,
arrogant. (2) The shift in the character of Bawang Merah, namely in the old era
she was greedy, arbitrary, angry, and at her own will, in the digital era there was
a shift that was persistent, not greedy, devoted, and respectful. (3) There is no
shift in moral messages and old stories and digital stories. The moral message is
to keep doing good even if it is not appreciated.
Keywords: Folklore, Shift, Moral Message, Character
PENDAHULUAN
Indonesia adalah suatu negara yang sangat kaya dengan ragam suku dan
budaya. Karena suku dan budaya sangat banyak, hal ini menjadikan Indonesia
juga kaya akan cerita rakyat yang berbeda-beda. Cerita rakyat di Indonesia
disampaikan dengan berbagai cara, salah diantaranya yaitu berdongeng. Kalangan
masyarakat sudah terbiasa menyampaikan dongeng yang berisi kejadian pada
masa lampau, baik fiktik ataupun nyata, yang selanjutnya diceritakan secara tutuntemurun kepada setiap generasi penerus di suatu wilayah. Cerita rakyat
merupakan karya sastra yang ada di Indonesia.
Sastra merupakan bentuk kegiatan kreatif dan produktif dalam
menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai rasa estetis serta mencerminkan
realitas sosial kemasyarakatan. Jika ditinjau dari kata sastra dalam bahasa
Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yaitu akar kata sas dalam kata kerja
turunan berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Akhiran
–tra biasanya menunjukan alat, sarana. Oleh karena itu, sastra dapat berupa alat
untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau pengajaran Teeuw (2013:20).
Wellek dan Warren (2014:3), menyatakan bahwa sastra adalah suatu kegiatan
kreatif, sebuah karya seni. Sementara itu Semi (1988:7) menyatakan bahwa kata
sastra atau kesusastraan dapat ditemui dalam berbagai pemakaian yang berbedabeda. Hal ini menandakan bahwa sastra bukanlah suatu hal yang sederhana. Sastra
meliputi sejumlah kegiatan yang berbeda-beda. Apalagi bentuk karya sastra itu
bermacam-macam dan snagat banyak. Mulai dari yang tercipta sejak dahulu
hingga jaman karya sastra yang keluar di jaman digital seperti saat ini.
Salah satu karya sastra yang ada yaitu dongeng. Dongeng adalah cerita yang
tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal
Nurgiantoro (2005:198). Pendapat lain mengenai dongeng adalah cerita yang
tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh
KBBI (2007:274).
Sulistyarini dalam Primadata (2020) menyatakan bahwa dalam suatu
cerita rakyat terdapat nilai-nilai moral dan karakter. Melalui dongeng, cerita
rakyat yang berisi nilai-nilai luhur dapat disampaikan dengan lebih
ringan, sehingga anak-anak akan mudah menerima nilai-nilai positif dari suatu
cerita rakyat. Dongeng sendiri merupakan sebuah cerita yang disampaikan
sebagai hiburan dan kisah di dalamnya tidaklah selalu nyata (Rusyanti, 2013).
Dongeng juga dapat diartikan sebagai
suatu karya
sastra
berisi kejadian fiksi atau kejadian yang tidak benar-benar terjadi (Dudung, 2015).
Pada masyarakat Indonesia, penyampaian dongeng dilakukan untuk mengajarkan
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budi pekerti pada anak, serta menjaga eksistensi budaya yang ada dalam
masyarakat agar tidak luntur dan hilang seiring dengan perkembangan jaman.
Dongeng merupakan karya sastra yang sudah muncul sejak jaman dahulu.
Dongeng masih di kenal oleh masyarakat hingga jaman digital seperti saat ini.
Dongeng biasa di hantarkan oleh orang tua saat anaknya akan tidur maupun
sebagai cerita pada masa kanak-kanak, sebagai cerita untuk menarik perhatian
anak kecil di sore hari agar tidak bermain hingga larut magrib. Dongeng
mengalami perubahan mulai dari bentuk dongeng yang sekarang sudah jarang di
hantarkan lisan dari orang tua ke anaknya, cerita dongeng yang sudah banyak
diadopsi atau di tulis kembali dengan kondisi pada masa era digital atau
globalisasi dengan kecanggihan teknologi.
Cerita dongeng sangat terkenal pada jaman dahulu, bagi generasi milenial
mungkin masih merasakan hangatnya dongeng yang di sajikan oleh orang tua.
Pada generasi Z hingga generasi Alpa mungkin tidak begitu familiar dengan cerita
dongeng, apalagi dongeng lisan yang dihantarkan saat akan tidur. Lingkungan
sudah berubah dan melihat dongeng bisa melalui media elektronik maupun buku
dongeng yang sudah di buat semenarik mungkin dengan di bumbui visual sebagai
gambaran bayangan dari cerita dongeng. Dengan adanya hal itu Parkamin dan
Noorbari (1973:15) mengatakan bahwa cerita dongeng termasuk kesusastraan
lama yang dapat memberi pelajaran dan pendidikan.
Cerita dongeng sangat banyak jenisnya maka dari itu Nurgiyantoro
(2013:201) membagi jenis dongeng dilihat dari waktu kemunculannya yaitu
dongeng klasik dan dongeng modern. Dongeng klasik ialah cerita dongeng yang
telah muncul sejak zaman dahulu yang telah mewaris secara turun temurun lewat
tradisi lisan. Sedangkan dongeng modern adalah cerita dongeng yang sengaja
ditulis untuk maksud bercerita dan agar tulisannya itu dibaca oleh orang lain. Jadi
dongeng modern secara jelas ditunjukkan pengarang, penerbit, dan tahun.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Ada banyak sekali
cerita dongeng anak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu
dongeng yang paling populer adalah Bawang Merah Bwang Putih. Cerita ini
berasal dari Riau. Tak hanya di Indonesia di negeri tetangga seperti Malaysia
yang kental dengan budaya Melayu pun mengetahui cerita ini karena sangat
populer.
Dongeng yang mengisahkan tentang dua orang saudara yang memiliki sifat
begitu bertolak belakang ini sebenarnya memiliki beberapa versi. Namanya juga
cerita rakyat yang dulunya diceritakan secara lisan, maka adanya sedikit
perbedaan peristiwa adalah hal yang wajar. Dongeng Bawang Merah Bawang
Putih ini pada jaman dahulu biasa di sajikan dengan lisan sebagai cerita untuk
anak-anak. Di jaman sekarang banyak cerita ataupun tulisan yang kisahnya
hampir sama dengan dongeng Bawang Merah Bawang Putih atau bisa di katakan
jama sekarang sudah berinovasi untuk membuat kembali cerita tersebut dengan
versi yang sesuai dengan jaman yang sekarang.
Setiap dongeng memiliki watak dan pesan moral dalam setiap certita.
Menurut Sudjiman dalam Febriadiana (2018:347) watak adalah kualitas nalar dan
jiwa tokoh yang membedakannya dengan tokoh lain. Watak juga digunakan
dalam beberapa karya seni seperti cerita novel ataupun cerpen. Pengertian watak
tokoh dalam dongeng ialah suatu bentuk pemberian karakter kepada suatu tokoh
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tertentu untuk memberikan penegasan serta menjelaskan gambaran psikologis
seperti apa sesungguhnya tokoh yang dimaksudkan dalam sebuah cerita.
Setiap dongeng pasti ada pesan moral yang dapat dipetik hikmahnya tidak
terkecuali dongeng Bawang Merah Bawang Putih. Pesan moral dalam karya sastra
haruslah selalu ada, karena pembaca yang mengkhayati hasil sastra akan
merasakan suatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Menurut Hidayah, dkk
(2016:2) karya sastra diciptakan selain untuk memberikan hiburan atau
kesenangan, juga menjadi sarana penanaman nilai moral. Keberadaan nilai moral
dalam sastra diharapkan mampu memunculkan nilai-nilai positif bagi pembaca,
sehingga mereka peka terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan
kehidupan sosial dan mendorong untuk berperilaku yang baik.
Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah Noviana
(2015) meneliti tentang Perbandingan Perwatakan dan Nilai-Nilai Moral dalam
Dongeng Frau Holle dan Bawang Merah Bawang Putih : Kajian Sastra
Bandingan dengan hasil Perwatakan tokoh yang terdapat pada Dongeng Frau
Holle dan Bawang Merah Bawang Putih sebanyak 12 (dua belas) jenis watak
baik, yaitu, penurut, baik hati, rajin, tulus gigih atau pantang menyerah, santun,
tidak putus asa, empati, menghormati orang tua, berbakti, tidak serakah, dan jujur
serta ada 12 (dua belas) jenis watak jahat, yaitu munafik, pemarah, pemalas,
semena-mena, serakah, licik, semaunya sendiri, pamrih, tidak tahu terimakasih,
tidak sabar, sombong, dan masa bodoh. Ada 8 jenis nilai moral yaitu,
bertanggung jawab, berbakti, mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, pemalas,
saling menolong, menolong tanpa pamrih, semena-mena, dan serakah.
KAJIAN TEORI
1.
Cerita Rakyat
Cerita rakyat adalah sebagian kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki
Bangsa Indonesia. Pada umumnya, cerita rakyat mengisahkan tentang suatu
kejadian di suatu tempat atau asal muasal suatu tempat. Fungsi cerita rakyat
selain sebagai hiburan, juga bisa dijadikan suri tauladan terutama cerita rakyat
yang mengandung pesan-pesan pendidikan moral. (Semi dalam Gusnetti,
2015:184) menjelaskan bahwa cerita rakyat adalah sesuatu yang dianggap
sebagai kekayaan milik rakyat yang kehadirannya di atas dasar keinginan untuk
berhubungan sosial dengan orang lain.
2.
Pergeseran
Menurut Smith (Nursid, Sumaatmadja, 2000:68-69), menyatakan bahwa
makna dari pergeseran merupakan peningkatan kemampuan sistem sosial,
kemampuan sistem sosial memproses informasi-informasi, baik yang langsung
maupun tidak langsung dan proses modernisasi ini sesuai dengan pilihan dan
kebutuhan masyarakat.
Pergeseran menurut KBBI daring 2021 ialah peralihan. Pergeseran terjadi
karena ada hal- hal yang berubah. Pergeseran watak dan nilai pesan moral pada
cerita rakyat terjadi karena adanya perubahan zaman yang sebelumnya tentang
teknologi belum mumpuni sekarang abad 4.0 yang menuju 5.0 sudah
berkembang pesat dalam hal teknologi.
3. Perwatakan
Pada sebuah karya sastra, tokoh merupakan salah satu unsur yang sangat
penting untuk menghidupkan cerita. Dalam pembicaraan tokoh tidak akan
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lepas dari watak. Dengan memahami dan mengetahui watak atau karakter dari
setiap tokoh, kita mampu membedakan bagaimana karakter tokoh yang satu
dengan tokoh yang lain. Watak tokoh juga dapat kita ketahui malalui tingkah
laku setiap tokoh.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014:1476), tokoh adalah
pemegang peran (peran utama) dalam roman atau drama, sedangkan menurut
(Aminuddin dalam Milawasri, 2017:89), tokoh adalah pelaku yang mengemban
peristiwa dalam cerita fiksi (prosa) sehingga peristiwa itu mampu menjalin
suatu cerita yang utuh.
Penokohan dan perwatakan memiliki hubungan yang erat satu sama
lainnya. Penokohan berhubungan dengan cara pengarang menentukan,
memilih, kemudian menamai tokoh-tokohnya. Perwatakan berhubungan
dengan karakteristik tokoh. Meskipun keduanya memiliki tugas yang berbeda,
keduanya sama-sama menganalisa diri tokoh-tokoh dalam cerita rekaan
tersebut (Waluyo dalam Noviana, 2015:17).
Menurut Nurgiantoro (2012:176), tokoh dalam sebuah karya fiksi dapat
dibedakan menjadi lima jenis yaitu dilhat dari segi peranan atau tingkat
pentingnya tokoh yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan, berdasarkan fungsi
penampilan tokoh yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis, berdasarkan
perwatakan yaitu tokoh sederhana dan tokoh bulat, berdasarkan kriteria
berkembang dan tidaknya karakter tokoh yaitu tokoh statis dan tokoh
berkembang, dan berdasarkan pencerminan tokoh yaitu tokoh tipikal dan tokoh
netral.
Karakter tokoh dalam karya fiksi juga sering disebut dengan penokohan
atau perwatakan. Menurut Kosasih (2012:67), karakter tokoh adalah cara
pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam
cerita. Jadi, karakter tokoh adalah pelukisan karakter diri seorang tokoh yang
digambarkan oleh pengarang dalam sebuah karya sastra.
4.Nilai-nilai Moral
1.
Jenis-jenis Moral
Moral berasal dari nilai tentang sesuatu. Suatu nilai yang
diwujudkan dalam bentuk perilaku anak itulah yang disebut moral. Jadi
suatu moral melekat dengan nilai dari perilaku tersebut. Karenanya tidak
ada perilaku anak yang tidak bebas dari nilai. Hanya barangkali sejauh
mana kita memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam perilaku
seorang anak atau sekelompok anak memungkinkan berada dalam kondisi
tidak jelas. Dalam arti bahwa apa nilai dari suatu perilaku amat sulit
dipahami oleh orang lain daripada oleh dirinya sendiri. (Kesuma dkk,
2011:11).
Ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan
moral bangsa yang dibuat oleh Diknas. Mulai tahun ajaran 2011, seluruh
tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan bermoral
tersebut dalam proses pendidikannya. 18 nilai-nilai yang dikembangkan
dalam pendidikan budaya dan moral bangsa, yaitu:
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1. Religius
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama
yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan
hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai
orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan
pekerjaan.
3. Toleransi
Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis,
pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai
ketentuan dan peraturan. Perilaku yang menunjukkan upaya
sungguh-sungguh
dalam
mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan
tugas dengan sebaik-baiknya.
5. Kerja Keras
Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam
mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan
tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil
baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain
dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis
Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan
kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih
mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan
didengar.
10. Semangat Kebangsaan
Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan
kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air
Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan,
kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa,
lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan
sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta
menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/komunikatif
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Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan
bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai
Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa
senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar membaca
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan
yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16. Peduli lingkungan
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada
lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya
untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli sosial
Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang
lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung Jawab
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri,
masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan
Yang Maha Esa.
19. Cara Penyampaian Moral
Bentuk Penyampaian Nilai Moral Secara Langsung Bentuk penyampaian
nilai moral secara langsung, boleh dikatakan identik dengan cara pelukisan watak
tokoh yang bersifat uraian, telling, penjelasan, atau ekspository. Jika dalam teknik
uraian pengarang secara langsung mendeskripsikan perwatakan tokoh cerita yang
bersifat “memberi tahu” atau memudahkan pembaca untuk memahaminya, hal
yang demikian juga terjadi dalam penyampian moral. Artinya, moral yang
disampaikan, atau diajarkan, kepada pembaca itu dilakukan secara langsung dan
eksplisit. Pengarang, dalam hal ini, tampak bersifat menggurui pembaca, secara
langsung memberi nasihat dan petuahnya (Nurgiyantoro, 2013:461).
Bentuk Penyampaian nilai Moral Secara Tidak Langsung Bentuk
penyampaian nilai moral yang bersifat tidak langsung, pesan nilai moral hanya
tersirat dalam cerita, berpadu secara koherensif dengan unsur-unsur cerita yang
lain. Walau betul pengarang ingin menawarkan dan menyampaikan sesuatu, ia
tidak melakukannya secara serta-merta dan vulgar karena ia sadar telah memilih
jalur cerita.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur yang
menghasilkan data-data tertulis atau lisan tentang “Pergeseran Watak Dan Pesan
Moral Cerita Bawang Merah Dan Bawang Putih Pada Era Digital”.
Metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif merupakan suatu cara
untuk memecahkan permasalahan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini
dengan cara mendeskripsikan serta menggambarkan situasi subjek atau objek
penelitian.
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pergeseran watak tokoh
bawang putih dan bawang merah pada era digital serta bagaimana pergeseran
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pesan moral cerita bawang merah dan bawang putih pada era digital. Dengan
adanya rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pergeseran watak tokoh bawang putih dan bawang merah pada era
digital dan mendeskripsikan pergeseran pesan moral ceria bawang merah dan
bawang putih pada era digital. Metode yang digunakan ialah metode kuliatatif
dengan teknik pengumpulan data teknik pustaka, teknik simak, teknik catat, dan
teknik dokumentasi.
Data dalam penelitian ini adalah kata, kalimat, dan paragraf dalam cerita
Bawang merah dan bawang putih dalam buku yang berjudul Kumpulan Cerita
Rakyat Nusantara karya Yudhistira dan cerita di dalam youtube. Sumber datanya
adalah buku yang berjudul karya Yudhistira diterbitkan oleh CV. Ita Surakarta
tahun 2007, jumlah halaman 75, dan channel Youtube ANTV News Plus
https://www.youtube.com/watch?v=aQkg3hZPtLM
dan
https://www.youtube.com/watch?vJ8hT0qjv9m0.
Dalam suatu penelitian tentu diperlukan teknik dalam pengumpulan data,
teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara dengan
pendekatan pustaka, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan data-data berupa teks tertulis dari buku yang berkaitan dengan
objek yang akan diteliti. Kepustakaan adalah dilakukan mencari data atau
informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan
bahanbaham publikasi yang tersedia di perpustakaan (Ruslan, 2008:31). Teknik
pengumpulan data tentu harus sesuai berdasarkan dengan objek yang diteliti.
Dalam hal ini penulis melakukan teknik pengumpulan data pada buku yang
berjudul berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara dan channel Youtube ANTV
News Plus. Teknik Analisis Data Menurut Moleong (2005 : 248), teknik analisis
data adalah proses mengatur urutan data dan menggolongkannya ke dalam suatu
pola, kategori dan satuan uraian dasar.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan
analisis sastra bandingan, yaitu model analisis dengan membandingkan antara
karya sastra satu dengan yang lainnya dengan menganalisis persamaan dan
perbedaan watak tokoh dan pesan moral cerita pada kedua karya sastra tersebut.
Analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan
Pendekatan intrinsik yang merupakan bagian dari pendekatan sastra
bandingan yakni pendekatan watak tokoh dan pesan moral dengan menganalisis
apa saja watak tokoh yang ada di dalam cerita yang dahulu dengan yang sudah
digital serta pesan moral yang disampaikan oleh penulis era sebelum digital dan
saat digital dalam kedua karya sastra tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.
Deskripsi Data
Pergeseran watak tokoh bawang merah dan bawang putih pada era digital
mengalami perubahan. Pergeseran watak tokoh Bawang Putih yakni di era
lama berwatak jujur, baik hati, sopan dan patuh pada orang tua, di era digital
mengalami pergeseran yang berwatak munafik, licik, sombong. Pergeseran
watak tokoh Bawang Merah yakni di era lama berwatak serakah, semenamena, pemarah, dan semaunya sendiri, di era digital mengalami pergeseran
yang berwatak gigih, tidak serakah, berbakti, dan menghormati.
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2.

Hasil
2.1 Pergeseran Watak
Tabel 1: Pergeseran Watak Tokoh Bawang Putih Era Lama dan Bawang
Putih Era digital
Bawang Putih Era
No.
Watak
Bawang Putih Era Digital
Tradisional

Penurut

Mau menuruti semua
perintah ibu tirinya
mengerjakan semua
pekerjaan rumah

Tidak selalu menurut apa
yang diperintahkan oleh
orang tua

2.

Baik Hati

Mau menutupi perlakuan
buruk ibu dan saudara tiri
terhadapnya

Masih mau membantu
saudara tirinya

3.

Rajin

Mau membantu nenek
mengerjakan pekerjaan
rumah setiap hari

Rajin bekerja

4.

Tulus

Membantu nenek dengan
ikhlas dan tidak
mengharapkan imbalan

Tidak tulus karena
mengharap imbalan dari
saudaranya

5.

Gigih atau
pantang
menyerah

Berusaha mencari baju
yang hanyut

Berusaha menyelamatkan
perusahaan tempat ia
bekerja

6.

Santun

Berbicara sopan terhadap
orang lain walaupun
belum kenal

Berbicara sopan terhadap
orang yang dikenal saja

7.

Tidak putus asa

Tetap berusaha mencari
baju ibu tirinya yang
hanyut

Tetap berusaha menjadi
saudara yang baik terhadap
saudara tirinya

8.

Empati

Merasa iba dengan nenek

Merasa iba dengan
saudaranya

Menghormati

Tidak bisa menolak
permintaan nenek untuk
tinggal bersama nenek

Tidak menolak permintaan
ketika saudara tirinya
menyuruh melakukan
sesuatu

Berbakti

Mau membantu nenek
mengerjakan semua
pekerjaan rumah nenek

Mau membantu ibunya dan
saudaranya

1.

9.

10.
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11.

12.

Tidak
serakah

Lebih memilih labu yang
paling kecil padahal ada labu
yang lebih besar

Mau berbagi perusahannya
dengan saudaranya

Jujur

Mau menjawab semua
pertanyaan ibu tirinya tentang
apa yang sebenarnya terjadi
padanya

Mau menjawab semua
pertanyaan ibu tirinya tentang
apa yang sebenarnya terjadi
padanya

Tabel 2: Pergeseran Watak Tokoh Bawang Merah Era Lama dan Bawang
Merah Era digital
Bawang Merah Era
No.
Watak
Bawang Merah Era Tradisional
Digital
1.

Munafik

Berpura-pura baik didepan
Bawang Putih

Berbuat baik kepada
Bawang putih tapi
mengharap imbalan

2.

Pemarah

Berani memarahi Bawang Putih

Berani memarahi Bawang
putih

3.

Pemalas

Bawang merah hanya bermalasmalasan tidak mau membantu
nenek mengerjakan pekerjaan
rumah

Menunggu bantuan dari
Bawang putih

4.

Semenamena

5.

Serakah

Lebih memilih labu yang besar

Menginginkan semua
perusahaan yang dimiliki
Bawang putih

6.

Licik

Menyuruh Bawang putih untuk
pergi ke sungai karena takut
kalau Bawang putih akan
meminta bagian

Menyuruh Bawang putih
untuk melakukan apa
yang diminta

7.

Semaunya
sendiri

Bawang merah hanya asal-asalan
dalam mengerjakan pekerjaan
rumah

Bawang merah asalasalan dalam melakukan
pekerjaannya

Pamrih

Mau membantu pekerjaan rumah
nenek karena ingin mendapat
imbalan

Mau membantu Bawang
putih karena ingin
mendapatkan yang ia
mau

8.

Memberi pekerjaan Bawang putih
Mengatur urusan Bawang
dan memperlakukan Bawang
putih
putih seperti pembantu
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9.

Tidak tahu
terimakasih

Langsung pergi
meninggalkan nenek tanpa
mengucapkan terimaksih
setelah diberi labu

Telah dibantu pekerjaannya
oleh Bawang putih dan orang
lain ia langsung pergi begitu
saja

10.

Tidak sabar

Terburu-buru saat membelah
labu hadiah dari nenek

Selalu mendapatkan sesuatu
dengan cepat tanpa harus
bekerja keras

11.

Sombong

Tidak mau membantu orang
yang kesusahan

Selalu merasa dirinya yang
paling hebat di depan semua
orang

12

Masa bodoh

Tidak peduli dengan
keadaan orang lain yang
sedang tertimpa musibah

Tidak peduli saat orang lain
sedang kesusahan

2.2 Pergeseran Pesan Moral
Pergeseran pesan moral cerita bawang merah dan bawang putih tidak
mengalami pergeseran dari era lama ke era digital sekarang. Pesan moral dalam
cerita bawang merah dan bawang putih tersebut telah dikategorikan sesuai dengan
wujudnya, yaitu moralitas manusia dengan diri sendiri, moralitas manusia dengan
masyarakat, dan moralitas manusia dengan Tuhan. Dalam cerita tersebut
ditemukan dua jenis wujud moral yaitu wujud moral baik dan wujud moral buruk.
Tabel 3: Pergeseran Pesan Moral Dalam Cerita Bawang Merah Bawang
Putih Era Lama dan Bawang Merah Bawang Putih Era Digital
No.

Wujud
Moral

Ajaran Moral
Cerita
Bawang
Merah Cerita
Bawang
Merah
Bawang Putih Era Lama
Bawang Putih Era Digital

1.

Manusia
•
dengan diri •
sendiri
•
•

2.

Manusia
•
dengan
•
masyarakat
•
•

Bertanggung jawab
Berbakti
Mengerjakan sesuatu
dengan sepenuh hati
Rajin

•
•
•

Saling menolong
Menolong tanpa
pamrih
Semena-mena
Serakah

•
•
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•
•

Bertanggung jawab
Berbakti
Mengerjakan sesuatu
dengan sepenuh hati
Pemalas
Saling menolong
Menolong dengan
mengharap imbalan
Semena-mena
Serakah
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3.

Manusia
dengan
alam

-

4.

Manusia
dengan
Tuhannya

•

-

Manusia akan
mendapat hukuman atau
pahala sesuai dengan apa
yang dilakukan

3.

•

Manusia akan
mendapat hukuman atau
pahala sesuai dengan apa
yang dilakukan

Pembahasan
Dari penjelasan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam cerita
Bawang Merah Bawang Putih Era Lama terdapat tiga wujud moral, yaitu
moralitas manusia dengan diri sendiri, moralitas manusia dengan masyarakat dan
moralitas manusia dengan Tuhan. Moralitas manusia dengan diri sendiri terbagi
ke dalam dua aspek yaitu 3 moral baik (bertanggung jawab, berbakti, dan
mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati) dan 1 moral buruk (pemalas).
Moralitas manusia dengan masyarakat diantaranya saling menolong,
menolong tanpa pamrih, semena-mena dan serakah. Moralitas manusia dengan
Tuhan yaitu manusia akan mendapat hukuman atau pahala sesuai dengan apa
yang dilakukan. Dari kedua cerita tidak ditemukan wujud moral manusia dengan
alam.
Dalam cerita Bawang Merah Bawang Putih Era Digital terdapat tiga wujud
moral, yaitu moralitas manusia dengan diri sendiri, moralitas manusia dengan
masyarakat dan moralitas manusia dengan Tuhan. Moralitas manusia dengan diri
sendiri yaitu 4 moral baik (bertanggung jawab, berbakti, dan mengerjakan sesuatu
dengan sepenuh hati, dan rajin).
Moralitas manusia dengan masyarakat terbagi ke dalam dua aspek yaitu 1
moral baik (saling menolong) dan 3 moral buruk (menolong dengan mengharap
imbalan, semena-mena dan serakah). Moralitas manusia dengan Tuhan yaitu
manusia akan mendapat hukuman atau pahala sesuai dengan apa yang dilakukan.
Dari kedua cerita tidak ditemukan wujud moral manusia dengan alam .
Pergeseran watak tokoh Bawang Putih yakni di era lama berwatak jujur,
baik hati, sopan dan patuh pada orang tua, di era digital mengalami pergeseran
yang berwatak munafik, licik, sombong. Pergeseran watak tokoh Bawang Merah
yakni di era lama berwatak serakah, semena-mena, pemarah, dan semaunya
sendiri, di era digital mengalami pergeseran yang berwatak gigih, tidak serakah,
berbakti, dan menghormati. Tidak ada pergeseran pesan moral dan cerita lama dan
cerita digital.
Jadi, pergeseran cerita rakyat tersebut sesuai pernyataan tokoh berikut
yakni Cerita dongeng sangat banyak jenisnya maka dari itu Nurgiyantoro
(2013:201) membagi jenis dongeng dilihat dari waktu kemunculannya yaitu
dongeng klasik dan dongeng modern. Dongeng klasik ialah cerita dongeng yang
telah muncul sejak zaman dahulu yang telah mewaris secara turun temurun lewat
tradisi lisan. Sedangkan dongeng modern adalah cerita dongeng yang sengaja
ditulis untuk maksud bercerita dan agar tulisannya itu dibaca oleh orang lain. Jadi
dongeng modern secara jelas ditunjukkan pengarang, penerbit, dan tahun.
Pesan moralnya adalah tetaplah berbuat baik meskipun tidak dihargai. Jika
kita berbuat baik pasti kita akan mendapatkan balasan yang baik dikemudian hari.
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Tidak dihargai bukanlah hal yang tidak baik, mungkin dengan kita berbuat baik
meskipun tidak dihargai akan menjadikan orang yang tidak menghargai kita itu
bisa terketuk hatinya dengan berbuat baik di kemudian hari.
SIMPULAN
Pergeseran watak tokoh bawang putih dan bawang merah pada era digital
ditemukan bahwa pada tokoh bawang putih yaitu mengalami pergeseran yang
berwatak munafik, licik, dan sombong, sedangkan pada tokoh bawang merah
yaitu mengalami pergeseran yang berwatak gigih, tidak serakah, berbakti, dan
menghormati. Pada penelitian ini ditemukan bahwa ada pergeseran watak tokoh
bawang putih dan bawang merah. Pergeseran pesan moral cerita bawang merah
dan bawang putih pada era digital tidak mengalami perubahan atau pergeseran.
Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak ada pergeseran pesan moral yang
terjadi pada cerita bawang putih dan bawang merah.
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MENGENAL TEGALERIN
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1
Universitas Pancasakti Tegal
upstrimulyono@gmail.com
Abstrak
Salah satu genre baru dalam puisi tegalan adalah Tegalerin. Tegalerin digagas
oleh Lanang Setiawan dan Ria Candra Dewa pada 2021, tepatnya Oktober 2021.
Buku kumpulan puisi Tegalerin yang berjudul Para Widadari Tegalerin sebagai
tonggak kelahiran puisi tegalan Tegalerin baru akan terbit pada Oktober 2021.
Oleh karena itu, tulisan pendek ini ditulis dalam rangka memperkenalkan genre
baru puisi tegalan Tegalerin itu. Data dihimpun berdasarkan wawancara dengan
Lanang Setiawan via WA pada 01 Oktober 2021 dan naskah buku kumpulan puisi
tegalan Tegalerin yang dalam posisi proses terbit. Berdasarkan dua sumber itu
diketahui bahwa Tegalerin adalah genre baru puisi tegalan yang ditulis
berdasarkan soneta dengan perubahan dan variasi dalam pola tuang dan perimaan.
Kata kunci: Tegalerin, puisi, genre
PENDAHULUAN
Setelah menciptakan KUR 267 dan wangsi, kali ini Lanang Setiawan dan Ria
Candra Dewi memperkenalkan genre baru dalam puisi tegalan. Genre baru dalam
puisi tegalan dimaksud adalah Tegalerin. Istilah Tegalerin berasal dari kata Tegal
yang artinya wilayah Tegal wilayah Barat Provinsi Jawa Tengah. Akhiran –erin
mengandung pengertian ‘asli orang atau penduduk Tegal’. Hal ini diilhami oleh
kata Berlinerin yang artinya ‘penduduk asli Berlin’. Ahkirah –erin dalam bahasa
Indonesia, artinya ‘gadis yang cantik’. Sedangkan –erin dalam bahasa
karakteristik artinya ‘menyukai perubahan dan variasi’.
Salah satu ciri Tegalerin adalah mempunyai pola tuang 2-4: 2,4. Menurut
Lanang Setiawan angka 2-4: 2-4 menyimbolkan nama dua orang penggagasnya,
yaitu Lanang Setiawan dan Ria Candra Dewi. Kata Lanang terdiri atas dua (2)
suku kata sedangkan Setiawan terdiri atas empat (4) suku kata. Hal yang sama
juga berlaku untuk Ria Candra Dewi. Sebagaimana dikutip Purbatini (Setiawan,
2021: viii) Atmo Tan Sidik berpendapat bahwa puisi tegalan Tegalerin dilihat
dari pola tuangnya memiliki nilai filosifis yang tinggi. Angka 2 melambangkan
dua hal yang harus menjadi pegangan umat (Islam) jika ingin selamat hidupnya di
dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan Hadist Nabi. Di samping itu juga dua
kalimat syahadat. Angka 4 menggambarkan nilai karakter yang harus diteladani
dari Nabi Muhammad S.a.w, yaitu sidiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Sementara
itu, angka 24 menggambarkan kalimat laailahaillallah Muhammadar rasulullah
yang terdiri atas 24 huruf. Angka 24 juga menggambarkan usia keselamatan hidup
semua makhluk Tuhan, yaitu 24 jam.
Menurut Lanang Setiawan penciptaan Tegalerin diilhami oleh puisi baru
pengaruh dari Italia yang telah berkembang di Inggris dan Belanda, soneta.
Pengaruh soneta itu tidak dicerap begitu saja, melainkan dengan inovasi dan
perubahan di sana sini, misalnnya dalam hal bentuk tuang, jumlah baris, dan rima.
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Hal ini sesuai dengan namanya, yaitu Tegalerin yang berarti ‘puisi tegalan yang
penuh dengan inovasi dan perubahan terhadap konvensi yang ada’. Jadi, Tegalerin
adalah puisi tegalan yang ditulis mirip dengan soneta.
Di dalam Kamus Istilah Sastra, Sudjiman (1986: 61) menyebutkan bahwa
puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh aspek bunyi dan bentuk.
Termasuk aspek bunyi adalah rima, irama, dan matra. Termasuk bentuk adalah
baris dan bait. Menurut Pradopo (1987) puisi adalah jenis karya sastra yang dapat
digunakan untuk mengekspresikan pemikiran, membangkitkan perasaan, dan
merangsang imajinasi pancaindra dalam susunan berirama. Ide-ide tertentu, yang
tidak dapat diungkapkan melalui karya ilmiah bisa diungkapkan melalui puisi,
misalnya pemikiran atau impian hidup yang akan datang. Raden Ngabei Ronggo
Warsito misalnya, menuliskan ramalan-ramalannya tentang masa depan Indonesia
dalam bentuk puisi. Puisi juga dapat digunakan sebagai media membangkitkan
perasaan. Menghibur pembaca misalnya, dapat dilakukan melalui puisi. Puisi
dapat merangsang imajinasi pancaindra, dapat mengingatkan pengalaman
pembaca pada masa lalu. Membaca Nyanyi Sunyi karya Amir Hamzah pembaca
dibawa pada perasaat ketika ditinggal atau jauh dengan kekasih. Waluyo (1991)
mengemukakan bahwa puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat
dan diberi irama. Puisi itu bentuknya padat karena yang dipentingkat dalam puisi
adalah perasaan. Puisi menohok perasaan bukan pikiran. Penulisan puisi dibubuhi
unsur irama karena puisi untuk dibaca atau dibacakan. Di dalam bukunya yang
berjudul Kiat Pembacaan Puisi Teoiri dan Terapan, Gani (2014: 13)
menyebutkan bahwa secara etimologi dalam bahasa Yunani istilah puisi berasal
dari kata poesis yang artinya ‘penciptaan’. Yang dimaksud penciptaan di sini
adalah penciptaan dunia baru, yaitu dunia yang tidak ada dalam realitas sosial
alias adanya dalam dunia imajinasi.
Di muka disebutkan bahwa Tegalerin disusun berdasarkan puisi baru
pengaruh dari Italia, yaitu soneta. Mulyono (2020: 54) menyebutkan bahwa soneta
adalah puisi 14 baris yang berasal dari Italia. Kata soneta berasal dari bahasa Italia
sonneto yang artinya ‘bunyi’. Barangkali karena soneta ditulis dengan
memperhatikan unsur bunyi atau sangat menjaga rima. Kata soneta lahir pada
masa Renaisance, pada zaman kebangkitan kebudayaan Romawi dan Yunani
Kuno. Pujangga Italia pada masa itu ialah Dante, Petrarca, dan Boccaccio.
Menurut Mulyono (2000: 54) bentuk soneta adalah sebagai berikut:
1. Soneta ditulis terdiri atas dua suku karangan, masing-masing berbaris
empat (quatrain), dan dua suku karangan lainnya berbaris tiga (terzina);
2. Kedua quatrain merupakan satu kesatuan yang disebut oktaf;
3. Kedua terzina merupakan satu kesatuan yang disebut sextet;
4. Dalam oktaf umumnya terdapat lukisan (gambaran) alam atau kejadiankejadian alam.
Syarat-syarat soneta adalah sebagai berikut:
1. Terdiri atas 14 baris yang terbagi dalam
a.
2x quatrain + 2x terzina
b.
3x quatrain + 1x distichon
c.
2x quatrain + 2x distichon
d.
2 x quint
+ 2x distichon
Bentuk sajak dalam soneta adalah sebagai berikut:
a.
abba/abab/cdc/cdc, atau
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b.
c.
d.

abba/abba/ccd/ccd, atau
abab/abab/cdd/cdd, atau
abab/cdcd/cfcf/gg.
Wahyudi (dalam Sarumpaet, 2010: 97) menyebutkan bahwa bentuk soneta
dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu soneta pola Italia, pola Skespeare, dan pola
Spancer. Soneta Italia disusun dalam dua bait. Bait I terdiri atas delapan baris
dengan pola persajakan //abba abba// sedangkan bait II berpola sajak //cdecde//
atau //cdccdc//. Soneta pola Skespeare ditulis dalam dua bait dengan pola
persajakan bait I //abab cdcd efef// sedangkan bait II berpola sajak //gg//.
Sementara itu, soneta Spancer ditulis dalam dua bait dengan pola sajak sebagai
berikut. Bait I ditulis dengan pola sajak //abab bcbc cdcd//. Bait II terdiri atas dua
baris dengan pola sajak //ee//. Bagaimana dengan Tegalerin?
Tegalerin ditulis dalam empat bait, jumlah barisnya 12, dan persajakannya
bebas. Ini sesuai dengan prinsip penulisan Tegalerin itu sendiri yang menyukai
perubahan dan variasi. Sebagai contoh adalah Tegalerin karya Atmo Tan Sidik
yang berjudul “Sempurnane Urip”.
SEMPURNANE URIP
Gaweane: Atmo Tan Sidik
Tukang kinang
gambire ana
Sung! Ora hebat
wong sing ora zakat
Ora teteg turune
ora jejeg pagere
Amben
kayune nangka
Aja ketuwon
barang dunya lunga
Kenang cilaka
pada langka
Puisi Tegalerin karya Atmo Tan Sidik tersebut di atas ditulis dalam empat
bait. bait I terdiri atas dua baris, yaitu //Tukang kinang/gambine ana//. Bait II
terdiri atas empat baris, yaitu //Sung! Ora hebat/wong sing ora zakat/Ora teteg
turune/ ora jejeg pagere//. Bait III ditulis dalam dua baris, yaitu //Amben/kayune
nangka//. Sedangkan bait IV ditulis dalam empat baris, yaitu //Aja
ketuwon/barang dunya lunga/Kenang cilaka/pada langka//.
Hal yang sama juga bisa dicontohkan pada Tegalerin karya Lanang Setiawan
yang berjudul “Konsep Urip”. Tegalerin ini ditulis dalam empat bait, bait I terdiri
atas dua baris, bait II terdiri atas empat baris, bait III terdiri atas dua baris, dan bait
IV terdiri atas empat baris. Sementara itu, pola persajakannya juga bebas. Artinya
tidak mengikuti pola tertentu.
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KONSEP URIP
Gaweane: Lanang Setiawan
Kanda cut laka
gawe wong seneng aja bosen
Ilmu setitik
nabur bade aja bosen
Dudu bade maksiat
tapi badi ben wong dadi hebat
Wong sugih njeprah
sing kober gawe bungah embuh
Pahala ora mung sodakoh
ora sawa-sawa cut
Badai ilmu luwih segala-gala
nyipta wong pinter ngungkuli sahahahaha
Tegalerin karya Ria Candra Dewi yang berjudul “Bleh Peduli Sampeyan
Sapa” pun demikian. Ditulis dalam pola tuang yang sama, yaitu dalam empat bait.
bait I ditulis dalam dua baris, bait II ditulis dalam empat baris, bait III ditulis
dalam dua baris, dan bait IV ditulis dalam empat baris. Sementara itu, bentuk
persajakannya bebas.
BLEH PEDULI SAMPEYAN SAPA
Gaweane: Ria Candra Dewi
Maring sampeyan nyong ngabdi
aja ingkar janji
Nyong nbleh npeduli sampeyan sapa
maring sampeyang nyong wis niba tangi
Mung sampeyang sing tak impi-impi
aja dusta aja mbodoni
Wis tak putusi
sampeyan pejaning ati
Kembang melati kembang widadari
wis ngrogoh ati aja ngindari
Nyong sampeyan wis rembugan
nata urip nganti pungkasaning jaman
Berdasarkan tiga contoh Tegalerin dari penulis yang berbeda itu, kita
menjadi tahu bahwa Tegalerin ditulis dalam empat bait. Bait I terdiri atas dua
baris, bait II terdiri atas empat baris, bait III terdiri atas dua baris, dan bait IV
terdiri atas empat baris. Sementara itu, pola persajakan setiap barisnya ditulis
dengan tanpa aturan nyang ketat alias bebas.
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Jadi, walaupun dikatakan bahwa Tegalerin ditulis dengan diilhami oleh puisi
baru pengaruh Italia, yaitu soneta, namun pada kenyataannya sangat jauh berbeda
antara keduanya. Baik pada jumlah bait, jumlah baris dalam setiap baitnya,
maupun pola persajakannya. Soneta ditulis dengan aturan pola persajakan yang
sangat ketat, sementara itu Tegalerin pola persajakannya tanpa diikat. (Pemalang,
04 Oktober 2021).
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DARING DI ERA DISRUPTIF BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS
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Abstrak
Menulis artikel ilmiah (MAI) merupakan keterampilan berbahasa Indonesia yang
penting bagi mahasiswa. Penguasaannya dapat dilakukan melalui pembelajaran
berpendekatan proses. Pada era disruptif, problem penerapan pendekatan proses
dalam pembelajaran MAI memerlukan alternatif solusi secara mandiri yang tepat
dan bertahap. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan problem dan alternatif
solusi pembelajaran MAI berpendekatan proses yang dialami oleh mahasiswa
UNS. Untuk itu, metode penelitian berpendekatan kualitatif diterapkan dengan
metode survei. Melalui angket terbuka dan studi dokumentasi, data verbal
dikumpulkan. Setelah dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif ditemukan
bukti bahwa mahasiswa menghadapi problem, yakni (1) mengalami kebingungan
memilih kata yang tepat (VP-10); (2) memiliki referensi “sedikit’ (terbatas)’ (VP12); dan (3) mengalami kesulitan mencari ide yang akan ditulis (VP-5).
Berkenaan dengan itu, alternatif solusinya, yakni (1) membaca referensi yang
relevan (SVP-13); (2) mencari referensi artikel dalam jurnal (SVP-3); dan (3)
mencari suasana hati yang bagus untuk menulis (SVP-5). Berkenaan dengan
temuan itu, praktik membaca artikel ilmiah dari jurnal yang benar/resmi secara
intensif perlu dilakukan. Dengan begitu, pengayaan kosakata ilmiah, sekaligus
penemuan ide baru yang inspiratif dapat dikembangkan. Dengan demikian,
problem MAI menggunakan ragam bahasa Indonesia ilmiah bagi mahasiswa UNS
dapat ditindaklanjuti dengan alternatif solusi, yakni menerapkan pendekatan
proses dalam praktik MAI secara cermat.
Kata kunci: Pendekatan Proses, Pembelajaran Menulis, Artikel Ilmiah
Abstract
Writing scientific articles (MAI) is an important Indonesian language skill for
students. Mastery can be done through learning with a process approach. In the
disruptive era, the problem of applying the process approach in MAI learning
requires an appropriate and gradual alternative solution independently. This study
aims to describe the problems and alternative solutions for MAI learning with a
process approach experienced by UNS students. For this reason, the research
method with a qualitative approach is applied by the survey method. Through
open questionnaires and documentation studies, verbal data were collected. After
conducting a qualitative descriptive analysis, it was found evidence that students
faced problems, namely (1) experiencing confusion in choosing the right words
(VP-10); (2) has a “few” (limited)” reference (VP-12); and (3) having difficulty
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finding ideas to write about (VP-5). In this regard, the alternative solutions are (1)
reading the relevant references (SVP-13); (2) look for article references in
journals (SVP-3); and (3) finding a good mood for writing (SVP-5). With regard
to these findings, the practice of reading scientific articles from the right/official
journals intensively needs to be done. That way, the enrichment of scientific
vocabulary, as well as the discovery of new inspirational ideas can be developed.
Thus, the problem of MAI using a variety of scientific Indonesian languages for
UNS students can be followed up with alternative solutions, namely applying a
process approach in MAI practice carefully.
Keywords: Process Approach, Learning to Write, Scientific Articles
PENDAHULUAN
Munculnya era disruptif tidak perlu disesali, apalagi berkenaan dengan
pembelajaran keterampilan menulis ilmiah yang dapat berdampak langsung
terhadap pemberdayaan olah rasio dan/atau olah rasa dalam diri seseorang.
Sebaliknya, eksistensinya perlu disadari, bahkan disyukuri sebagai masa yang
dapat memicu kemandirian kreatif-adaptif seseorang saat mengungkapkan hasil
pemikiran dan/atau perasaannya kepada mitra sosial tentang beragam bidang
kehidupan sehari-hari. Bagi mahasiswa, bidang kehidupan yang dihadapi lazim
berkenaan dengan program studi yang dipilih dan ditekuni masing-masing. Pada
konteks bidang keilmuan itu, substansi tulisan memang berbeda. Akan tetapi,
ragam bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh mahasiswa, sama, yakni lazim
berupa ragam bahasa Indonesia ilmiah untuk penulisan ilmiah, misalnya MAI,
bukan ragam bahasa Indonesia populer. Ini berarti bahwa perencanaan dan
pengembangan keterampilan menulis ilmiah pun lazim bertolak dari modal
intelektual yang sama, yakni ragam bahasa Indonesia ilmiah, bukan ragam
lainnya, misalnya ragam jurnalistik atau ragam sastra.
Sebagai aktualisasi inteligensi verbal, tulisan ilmiah lazim dihasilkan
melalui pendekatan proses mental berkelanjutan, yakni peserta didik memikirkan
ide tulisan, merencanakan kerangka tulisan, mengembangkan gagasan dalam
tulisan, serta memublikasikan tulisan untuk mendapatkan respon dari relasi sosial.
Respon dimaksud berupa kritikan dari teman/guru/dosen atau saran dari
keluarga/pendidik/pembimbing. Bila kritik dan saran itu muncul, peserta didik
lazim berinstrospeksi untuk mencermati gagasan dan bahasa dalam tulisan agar
dapat direvisi sesuai dengan masukan yang diterimanya. Meskipun peluang itu
terbuka, seorang peserta didik lazim pula memiliki kemandirian berkreasi dan
beradaptasi sesuai dengan masalah yang dihadapinya masing-masing. Dengan
kata lain, ada problem penulisan yang dialami, serta ada alternatif solusi yang
ditempuhnya secara kreatif-mandiri dengan hasil yang beragam pula. Itu berarti
bahwa setiap peserta didik memiliki kebebasan menemukan solusi atas problem
penulisan ilmiah yang dilakukannya.
Benar bahwa peserta didik memiliki kemerdekaan berpikir, termasuk
kebebasan berkarya tulis ilmiah. Itu makin wajar terjadi pada era sekarang. Akan
tetapi, pembelajaran berbahasa Indonesia, khususnya pembelajaran ragam bahasa
Indonesia ilmiah perlu ditelaah untuk melacak dan memahami kompleksitas apa
saja, serta bagaimana solusi yang ditempuh oleh peserta didik. Mereka perlu
dimotivasi agar senantiasa percaya diri untuk berpikir dan berbahasa ilmiah. Hal
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ini perlu dilakukan bukan bermaksud mencampuri kebebasan berpikir dan
berkarya peserta didik terlalu dalam. Sebaliknya, dinamika pemikiran peserta
didik yang terungkap melalui artikel ilmiah justru perlu dipedulikan agar dapat
terhindar dari kemungkinan sesat isi argumentasi dan nalar kritisnya. Alasan
lugasnya, peserta didik memang memerlukan mitrakomunikan untuk
berkomunikasi tentang kesulitan yang dihadapinya. Alasan logisnya, melalui
tenaga kependidikan, pendidikan tinggi perlu mewaspadai dinamika penalaran
peserta didik, terutama pada era dilematika-disruptif yang fluktuatif dewasa ini.
Ada dua permasalahan penting yang perlu diteliti, yakni (1) bagaimana
problem penulisan artikel ilmiah melalui pendekatan proses dan (2) bagaimana
solusi problem penulisan artikel ilmiah yang dialami oleh mahasiswa Universitas
Sebelas Maret pada era disruptif? Bertolak dari rumusan masalah itu, penelitian
ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan problem penulisan artikel ilmiah melalui
pendekatan proses dan (2) mendeskripsikan solusi problem penulisan artikel
ilmiah yang dialami oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret pada era disruptif.
Sejalan dengan pemikiran itu, ada dua manfaat yang diperoleh, yakni (1) varian
problem MAI yang dialami oleh peserta didik dapat dipahami secara
komprehensif oleh pendidik untuk dijadikan dasar bertimbang dalam perumusan
alternatif pemikiran pembinaan dan pelatihan dalam pembelajaran MAI. Selain
itu, (2) varian alternatif solusi yang dipilih dan diterapkan oleh peserta didik dapat
dipergunakan sebagai dasar memberikan arahan yang efektif dan efisien, terutama
tentang pemilihan strategi penyelesaian atas varian problem yang dialaminya.
KAJIAN TEORI
Pendekatan Proses
Menulis merupakan proses berkomunikasi yang diawali oleh komunikan melalui
aktivitas memikirkan gagasan, merencanakan tulisan, dan aktivitas menulis yang
ditindaklanjuti dengan praktik memublikasikan tulisan sesuai dengan tujuan
komunikasi yang diinginkan penulis. Ada tahapan yang harus dilalui sebagai
suatu proses (Nurhadi, 1917:88). Jika ditelusuri, tahapannya memang relatif
melelahkan karena bermula dari pencarian ide (pramenulis), penulisan (saat
menulis), dan revisi (pascamenulis) hingga publikasinya (Turkenik, 1999:51).
Bertolak dari pemikiran itu dapat dipahami bahwa menulis lazimnya tidak serta
merta atau selangkah dua langkah selesai, apalagi menulis ilmiah. Agar dapat
diwujudkan isi tulisan ilmiah yang transparan (mudah dipahami pembaca), lugas
(satu pesan terang), logis (makna rasional di akal), baku (bahasa berkaidah baku),
dan sistematis (tersusun secara runtun), persiapan yang dilakukan harus benarbenar cermat. Sebagai contoh, pilih ide yang tepat setelah curah pendapat
dilakukan sesuai dengan fokus peminatan (Creme dan Lea, 2008:30). Bila ada
kekhilafan dan kesalahan pun harus diantisipasi agar itu tidak terjadi karena
berkenaan dengan kebenaran disiplin ilmu. Bila ada problem dalam MAI, sudah
tentu, masalah penulisan perlu segera dipahami untuk dicarikan solusi yang tepat
guna. Begitu praktiknya, problem penulisan dalam penerapan pendekatan proses
perlu segera diatasi dengan menerapkan solusi yang cermat sedini mungkin agar
dapat dihasilkan tulisan yang komunikatif.
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Pembelajaran Menulis
Berbahasa merupakan keterampilan yang dapat diajarkan dan dilatihkan. Dalam
hal pembelajaran, perubahan dari tidak tahu menjadi tahu; dari tidak terampil
menjadi terampil berarti telah berlangsung proses belajar dalam diri seseorang
(Al-Tabany, 2017:12). Tergantung pada tujuan yang akan dicapai, misalnya ingin
menguasai pengetahuan tentang bahasa, tentu lebih mengarah pada pentingnya
aktivitas pengajaran. Akan tetapi, ada juga tujuan ingin memiliki keterampilan
menulis, apalagi MAI, tentu cenderung memerlukan pelatihan intensif. Pada
praktiknya, peserta didik terposisikan sebagai subjek yang aktif, tidak hanya
mencari ide yang akan ditulis, tetapi justru sebagai aktor yang beraksi nyata, tulismenulis, mulai perencanaan, penulisan, bahkan pemublikasiannya secara bebas
dan mandiri (Rohmah, 2009:11). Pada konteks uraian itu, pembelajaran menulis
dapat dioptimalkan untuk melejitkan kompetensi peserta didik dalam mengungkap
pikiran
dan/atau
perasaannya
tentang
suatu
keilmuan
yang
terorganisasi/terstruktur secara sistematis (Boardman, 2008:11). Dengan begitu,
pembelajaran menulis menuntut keterlibatan intensif antarpihak, baik dari unsur
pendidik yang mahir bertindak sebagai pelatih menulis maupun unsur pendidik
yang berkompeten dalam mengarahkan peserta didik dalam menuangkan gagasan
ilmiahnya. Jika praktik berlatih menulis tidak berlangsung nyata, pembelajaran
menulis tergeser fokus capaiannya, yakni bukan untuk mencapai keterampilan
mengungkapkan gagasan ilmiah melalui tulisan, tetapi untuk menguasai
kemampuan berbahasa yang hanya baik dan benar melalui pemahaman tentang
konsep menulis. Jadi, bila praktik menulis terjadi pada diri peserta didik, proses
itu menandakan bahwa pembelajaran menulis benar-benar bermakna dan
bermanfaat karena dialaminya secara langsung dan nyata.
Artikel Ilmiah
Artikel ilmiah merupakan bentuk tulisan yang lazim berisi keilmuan tertentu.
Dengan gaya selingkung tertentu yang disepakati, artikel ilmiah lazim disusun
bersistematikakan judul, identitas, abstrak, kata kunci, pendahuluan,
pembahasan, dan penutup, serta daftar pustaka (Gusli, 2013:186). Substansi yang
terkandung dalam setiap komponen itu tentu sudah memiliki konvensi tertentu,
tidak dapat dicampur aduk dengan komponen dan struktur jenis tulisan yang lain.
Berkenaan dengan itu, ada kekhasan kata ilmiah yang melekat pada kata artikel.
Dalam hal ini, artikel ilmiah lazim berisi ilmu yang menjadi fokus pembahasan
secara komprehensif dan tuntas (Wibowo, 2011:106-107). Ini berarti bahwa judul
lazim mencerminkan isi artikel ilmiah; abstrak lazim menjadi inti sari tulisan
secara utuh; pendahuluan menggambarkan aktual tidaknya latar belakang
permasalahan; rumusan masalah menunjukkan pertanyaan yang sepatutnya
dijawab; pembahasan lazim berisi uraian faktual bertolak dari dasar ilmu/teori
yang dijadikan sebagai dasar rujukan; simpulan lazim mencerminkan sudut
pandang penulis tentang fokus permasalahan berbasis data yang dipaparkan secara
objektif. Begitu pula, saran. Adanya lazim menjadi alternatif solusi lugas-logis
atas simpulan yang dirumuskan. Untuk itu, multireferensi harus dicantumkan
secara lengkap dan utuh karena termasuk indikator kualitas artikel (Santoso,
2014:97). Meskipun demikian, ada unsur gaya selingkung yang mungkin belum
tercakup pada kriteria itu karena masih ada flekibilitas, misal jenis huruf dan
panjang
pendeknya
halaman.
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METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei. Subjek
penelitian, yakni mahasiswa Universitas Sebelas Maret dari beragam program
studi angkatan 2019 dan 2020. Dengan angket terbuka, kepada para mahasiswa
disampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang aktivitasnya ketika belajar/berkuliah
bahasa Indonesia, terutama saat berproses menghasilkan artikel ilmiah yang akan
digunakan untuk memenuhi tugas perkuliahan. Tanpa menyasar program studi
tertentu (rincian daftar asal program studi mahasiswa sengaja tidak diungkapkan
dalam artikel ini), angket yang disebarluaskan menggunakan program googledrive mendapatkan respon dari 46 mahasiswa. Keterbatasan itu patut dimaklumi
karena angket disebarluaskan dengan tujuan dan dalam waktu yang relatif
terbatas. Data verbal sebagai wujud respon mereka secara “merdeka”, selanjutnya
dianalisis secara deskriptif-kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut dipaparkan hasil penelitian yang berkenaan dengan (1) problem
penulisan artikel ilmiah melalui pendekatan proses dan (2) solusi problem
penulisan artikel ilmiah yang dialami oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret
pada era disruptif. Secara sistematis, struktur paparan ini terdiri atas pengantar,
grafik, dan penjelasan. Uraian disajikan dengan dasar-dasar teoretis yang
dipergunakan sebagai pijakan menelaah temuan-temuan penelitian. Sementara itu,
data otentik tentang kedua pokok paparan dicantumkan dalam lampiran.
Problem Proses MAI
Berkenaan dengan substansi pada Grafik 1., idealnya, seluruh data dideskripsikan
atau dinarasikan dan dijelaskan secara eksplanatif. Akan tetapi, keterbatasan ruang
menjadikan deskripsi dan narasi yang dicantumkan, hanya khusus tentang tiga
varian problem, dari peringkat kesatu, yakni VP-10; varian problem peringkat
kedua, yakni VP-12; dan varian problem peringkat ketiga, yakni VP-5.

Grafik 1.
Distribusi Varian Problem Proses MAI
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Fenomena “mengalami kebingunan memilih kata yang tepat” (VP-10)
dalam menulis memang wajar terjadi. Itu dipicu oleh keterbatasan kandungan
kosakata dalam bidang tertentu, sesuai dengan program keilmuan yang dipilih dan
ditekuni oleh seseorang peserta didik. Pada konteks keterbatasan itu, tidak benar
bila dikatakan bahwa seorang telah kehabisan kata-kata atau buntu sehingga
nyaris tidak ada kata yang dapat dituangkan dalam tulisan. Hal yang sebenarnya
terjadi, yakni seseorang telah mengosongkan otak karena tidak ada kemauan
untuk mengisinya secara tekun. Untuk itu, jalan yang dapat ditempuh, yakni
melibatkan otak dalam interaksi keilmuan dengan berbagai cara, misal
mendengarkan ahli berbicara tentang keilmuan tertentu; menyampaikan butir
keilmuan yan tersimpat dalam memori meskipun masih terbatas; membaca
multireferensi yang sengaja dicari dan disediakan; apalagi menuliskannya dalam
beragam bentuk, termasuk MAI. Khusus tentang kasus ini, problem “memiliki
referensi “sedikit’ (terbatas)” (VP-12) perlu diwaspadai. Bila diteruskan,
seseorang sebenarnya telah sengaja membiarkan gudang ilmunya kering/kosong.
Retorisnya, dengan apa otak akan diisinya bila bacaan ilmiah terbatas. Sebagai
dampak nyata, keterbatasan referensi menjadikan malas membaca. Akibatnya, ide
aktual pun sulit dilahirkan. Ke mana mencari ide yang akan dituliskan bila tidak
ada upaya menumbuhkembangkannya. Sebab itu, hindari terjadinya problem
kesulitan mencari ide yang ditulis (VP-5).
Solusi Problem Proses MAI
Berdasarkan Grafik 2., idealnya, seluruh data dideskripsikan atau dinarasikan dan
dijelaskan secara eksplanatif. Akan tetapi, keterbatasan ruang menjadikan
deskripsi dan narasi yang dicantumkan, khusus tentang tiga solusi problem MAI,
dari peringkat kesatu, yakni SVP-13; varian solusi problem peringkat kedua, yakni
SVP-3; dan varian solusi problem peringkat ketiga, yakni SVP-1.

Grafik 2.
Solusi Problem MAI
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Seperti terungkap sebelumnya bahwa solusi “membaca referensi yang
relevan (SVP-13) penting dilakukan oleh para ilmuwan “muda”. Itu tidak berarti
bahwa para ilmuwan, sebutlah senior, tidak membaca. Sebaliknya, bagi ilmuwan
sejati, perjuangan membaca tidak pernah dapat ditunda. Namun, tidak semua
bacaan perlu dibaca karena ada juga bacaan yang menyesatkan. Untuk itu,
ilmuwan perlu mencari referensi artikel dalam jurnal (SVP-3). Alasannya, artikel
ilmiah yang telah dipublikasikan oleh para ilmuwan dalam berbagai jurnal
cenderung berisi hasil pemikiran mutakhir tentan permasalahan hidup dan
kehidupan yang mutakhir. Dengan membacanya, seseorang ilmuwan dapat berada
pada posisi yang relatif sejajar dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta seni yang terus berubah, bertambah, dan berkembang semakin
dahsyat. Akan tetapi, pekerjaan membaca memang melelahkan fisik, bahkan
tidak jarang juga membebani pikiran dan perasaan seseorang. Jika membaca
sesuatu yang kompleks, seseorang dapat mengalami kejenuhan, bahkan
keputusasaan. Meskipun begitu, ada saran penting, yakni lakukanlah praktik
“mencari suasana hati yang bagus (SVP-5) bila membaca agar segenap pesan
dapat tersimpan secara mendalam.
SIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa
MAI tidak dapat dipisahkan dari (1) problem, baik dalam persiapan, penulisan,
maupun pemublikasiannya. Untuk itu, (2) solusi yang diperlukan sepatutnya tidak
ditunda-tunda. Pada kondisi kesulitan secara psikis maupun kelelahan secara fisik,
seseorang yang ingin dan akan menyelesaikan praktik MAI perlu memahami
bahwa pekerjaan menulis dapat diselesaikan dengan cermat melalui proses secara
bertahap. Asal rajin membaca, akal seseorang dapat melahirkan karya. Selamat
membaca.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pembelajaran HOTS dan TPACK
mahasiswa PPG Program Studi Bahasa Indonesia Universitas PGRI Semarang.
Eksplorasi yang dimaksud adalah diperolehnya pengetahuan tentang inovasi
pembelajaran HOTS dan TPACK oleh mahasiswa PPG program studi Bahasa
Indonesia menggunakan media digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif eksploratif. Sumber data adalah mahasiswa PPG Bahasa Indonesia di
UPGRIS. Jumlah mahasiswa 45 orang. Data berupa video dan angket. Teknik
analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian pembelajaran
HOTS: pendidik/mahasiswa melakukan inovasi baru pada tahap menggali
pengetahuan awal dikaitkan dengan pengetahuan baru, peserta didik melakukan
diskusi, mempresentasikan, menanggapi, dan memberi argumen. Dalam
penerapan pendekatan TPACK, pendidik sudah mengintegrasikan teknologi,
pedagogi, dan konten, Platform media yang digunakan beragam sesuai dengan
kondisi jaringan di lingkungan tempat kerja, yaitu zoom meeting, google meeting,
google classroom,dan WhatsApp Group (WAG). Materi yang disampaikan
meliputi: menganalisis teks berita, membuat teks cerita, menganalisis unsur
pembangun teks hikayat, membuat teks prosedur, menganalisis teks iklan, teks
pidato persuasif, dan teks tanggapan. Simpulan penelitian ini adalah
pendidik/mahasiswa sudah melakukan inovasi dalam pembelajaran HOTS dan
TPACK, pendidik yang mengajukan pertanyaan.
Kata kunci: Era Digital, Pembelajaran HOTS dan TPACK
Abstract
This study aims to explore HOTS and TPACK learning for PPG Students,
Indonesian Language Study Program, PGRI University Semarang. The
exploration in question is the acquisition of knowledge about HOTS and TPACK
learning innovations by students of the Indonesian Language PPG study program
using digital media. This study uses an exploratory descriptive approach. The data
source is Indonesian PPG students at UPGRIS. The number of students is 45
people. Data in the form of videos and questionnaires. The data analysis technique
used qualitative analysis. The results of HOTS learning research:
educators/students make new innovations at the beginning of new knowledge,
students discuss, respond, and give arguments. In implementing the TPACK
approach, educators have integrated technology, pedagogy, and content. The
media platforms used vary according to network conditions in the workplace,
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namely zoom meetings, google meetings, google classroom, and WhatsApp
Group (WAG). The material presented includes: analyzing news texts, making
story texts, analyzing the building blocks of saga texts, making procedural texts,
analyzing advertising texts, persuasive speech texts, and response texts. The
conclusion of this research is that educators/students have made innovations in
HOTS and TPACK learning, educators who ask questions.
Keywords: Digital Era, Innovation, HOTS and TPACK learning
PENDAHULUAN
Bidang pendidikan selalu mendapat perhatian pemerintah. Hal ini sebagai
wujud komitmen pemerintah terhadap masalah pendidikan. Bahkan pendidikan
sebagai investasi masa depan yang perlu perhatian secara khusus. Dalam rangka
mewujudkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah menyiapkan
generasi penerus dengan baik, salah satu programnya adalah Pendidikan Profesi
Pendidik (PPG). Sehubungan dengan PPG ada permasalahan yang harus diatasi,
permasalahan itu, di antaranya,
1. Kualifikasi di bawah standar (under qualification), dan (2) pendidikpendidik yang kurang kompeten (low competence). Selain itu, pendidik
di era revolusi industri 4.0 harus memiliki kemampuan melaksanakan
pembelajaran
yang
inovatif
dan
menyenangkan
dengan
mengintegrasikan critical thinking and problem solving, communication
and collaborative skill, creativity and inovative skill, information and
communication technology literacy, contextual learning skill, serta
information and media literacy (Dirjen GTK, 2021:10).
Harapan pemerintah dengan adanya program PPG, permasalahan yang
dihadapi tersebut dapat teratasi. Pendidik masa depan adalah pendidik yang
professional yang dapat menghasilkan lulusan unggul, kompetitif, dan
berkarakter. Untuk mencapai hasil tersebut pendidik harus memiliki pengetahuan
tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skill (HOTS).
Hal ini terwujud di dalam kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
pada tahun 2018, yaitu integrasi penguatan pendidikan karakter adan
pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS).
Program PPG diharapkan dapat menyiapkan pendidik yang dapat menjawab
permasalahan tersebut. Pendidik masa depan yang professional adalah pendidik
yang dapat menghasilkan lulusan unggul, kompetitif, dan berkarakter
(Ariyana,dkk., 2021:i).
Di dalam petunjuk teknis penyelenggaraan PPG dikatakan bahwa
kebijakan pemerintah dibuat karena hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa
peserta didik masih lemah pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti
menalar, menganalisis, dan mengevaluasi (Permendikbud, 2021:2). Makna
kebijakan ini berkaitan dengan pembelajaran berpikir tingkat tinggi atau HOTS.
Hal itulah yang dijadikan dasar untuk membekali mahasiswa PPG dengan
keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Dalam pembelajaran HOTS,
pendidik harus melibatkan peserta didik dengan apa yang mereka ketahui
sehingga peserta didik dapat membedakan gagasan secara jelas, dapat
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berargumen, mampu memecahkan masalah, mengkonstruksi penjelasan sebagai
wujud peserta didik bernalar (Wibawa dan Dinna Ririn Agustina, 2019:139). Oleh
karena itu, pendidik harus menguasai konten dan kemampuan mengelola
pembelajaran sehingga harapan tersebut dapat terwujud. Hal itu sesuai dengan
salah satu capaian program PPG, yaitu mampu merancang pembelajaran dengan
prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi
dan komunikasi atau Technological Pedagogical and Conten Knowledge (TPACK
dan pendekatan lain yang relevan (Dirjen GTK, 2021:13)
TPACK merupakan model pembelajaran yang menggabungkan berbagai
variable. Dalam realisasinya pendidik masih sulit untuk mengintegrasikan.
Sementara dalam penerapan, konten, pedagogi, dan teknologi dianggap terpisah
(Koehler and Punya Mishra. 2009:1). Dikemukakan pula oleh Heong et.al
(2011:121) bahwa kemampuan peserta didik masih rendah dalam menganalisis,
mengambil keputusan, dan pemecahan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa
kemampuan pendidik dalam membekali konten pada peserta didik masih rendah.
Tahun 2019 dunia menghadapi masa pandemi (COVID 19) semua
pembelajaran dilaksanakan secara daring sehingga pembelajaran dilakukan
melalui media digital. Bagaimana pendidik melaksanakan pembelajaran (PPL)
dengan menerapkan media digital, memadukan pembelajaran HOTS dan
menerapkan model TPACK. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dibahas
bagaimana kemampuan pendidik yang mengikuti PPG dalam melaksanakan
pembelajaran HOTS dan TPACK. Apakah pendidik-pendidik dapat melaksanakan
pembelajaran secara inovatif dengan media digital? Kedua hal itu diperlukan
bekal kemampuan yang kompleks, pengetahuan, kemampuan mengajarkannya,
kemampuan menyajikan dengan teknologi secara inovatif.
KAJIAN TEORI
Dalam pembelajaran selalu ada pembaharuan/inovasi sesuai dengan
perkembangan
teknologi, sementara eksplorasi merupakan kegiatan untuk
memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru atau penjelajahan lapangan
dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan) (Tim,
2009:381). Dalam hal ini eksplorasi dilakukan terhadap pembelajaran mahasiswa
PPG yang menerapkan pembelajaran HOTS dan TPACK.
Pembelajaran HOTS
HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi mencakup berpikir kritis
(criticial thinking), kreatif dan inovasi (creative and innovative), kemampuan
berkomunikasi (communication skill), kemampuan bekerja sama (collaboration)
dan kepercayaan diri (confidence) (Ariyana,dkk., 2018:2). Berpikir kritis
merupakan proses mental aktif yang membutuhkan kemampuan
mengkonseptualisasikan,
menerapkan, menganalisis,
mensintesis,
dan
mengevaluasi informasi untuk membuat penilaian dan simpulan (Sopiani, dkk.,
2019:330).
Higher Order Thinking Skills (HOTS) mengacu pada kemampuan untuk
menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dalam penalaran, refleksi,
pemecahan masalah, pengambilan keputusan, berinovasi dan menciptakan sesuatu
yang baru. Pembelajaran TPACKDalam UU Pendidik dan Dosen nomor 14 tahun
2005 termuat 4 kompetensi pendidik, yaitu pendidik harus memiliki kemampuan
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pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dari keempat kompetensi tersebut
tersurat kompetensi pedagogik dan profesional yang di dalamnya tersirat
kemampuan bagaimana mengajarkan materi /kontens kepada peserta didik, selain
itu tersirat pula kemampuan tentang konten itu sendiri. Kompetensi tersebut
diwujudkan dalam pembelajaran HOTS dan model pembelajaran TPACK. TPACK
merupakan gabungan antara pengetahuan teknologi (technological knowledge,
pengetahuan pedagogi (pedagogy knowledge) dan pengetahuan konten (content
knowledge), hubungan tersebutmenjadikan pembelajaran efektif dan berhasil
dengan baik (Sintawati dan Fitri Indriani, 2019:421). Gabungan ketiga komponen
tersebut ditunjukkan pada gambar berikut

Gambar: Kerangka TPACK dan komponen pengetahuannya
Matthew J, Koehler and Punya Mishra
(2009:63)
Dikatakan Matthew and Punya Mishra (2009:62); Koh (2016:114) kerangka
TPACK dibangun di atas deskripsi PCK Shulman (1987, 1986) untuk
menggambarkan bagaimana pemahaman pendidik tentang teknologi pendidikan
dan PCK berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan pengajaran yang efektif
dengan teknologi.
TPACK merupakan bentuk pengetahuan yang mencakup 3 komponen,
yaitu konten, pedagogi, dan teknologi. Ketiga komponen tidak dapat dimaknai
secara terpisah. TPACK merupakan interaksi antara konten, pedagogi, dan
pengetahuan. TPACK adalah dasar pengajaran efektif dengan teknologi, yang
membutuhkan pemahaman tentang reperesentasi konsep menggunakan teknologi;
Teknik pedagogis yang menggunakan teknologi dengan cara yang konstruktif
untuk mengajarkan konten; pengetahuan tentang apa yang membuat konsep sulit
atau mudah dipelajari; bagaimana teknologi dapat membantu mengatasi masalah
yang dihadapi siswa (Matthew dan Punya Mishra, 2009:66; ).
TPACK merupakan gabungan komponen konten, pedagogi, dan teknologi.
Pendidik harus memiliki kemampuan ketepatan dalam menentukan dan
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menggunakan teknologi sehingga mindset peserta didik dapat berubah. Oleh
karena itu, masing-masing komponen harus dipahami dan komponen secara
berpasangan juga dipahami. Pengetahuan konten pedagogi, pengetahuan konten
teknologi, pengetahuan pedagogi teknologi sehingga hubungan semua kompoenn
secara terintegrasi (TPACK).
Model Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) adalah
kerangka kerja yang memperlakukan integrasi teknologi dalam pendidikan
“sebagai cara berpikir tentang pengetahuan yang dibutuhkan pendidik untuk
memahami bagaimana untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif di dalam
kelas mereka” (Hülya Gür and Ayşen Karamete, 2015: 791).
Pembelajaran/Era Digital
Ya- Ting & Carolyn (2015:81) berpendapat bahwa pembelajaran digital pada
hakekatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi
digital secara inovatif selama proses belajar mengajar, dan sering juga disebut
sebagai Technology Enhanced Learning (TEL) atau e-Learning. Menurut
Williams (1999), pembelajaran digital dapat dirumuskan sebagai ‘a large
collection of computers in networks that are tied together so that many users can
share their vast resources’(kumpulan besar komputer dalam jaringan yang diikat
bersama sehingga banyak pengguna dapat berbagi sumber daya mereka yang luas)
(Muhtadi, 2020:81).
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif dengan
pendekatan kualitatif. Penelitian ini sebagai penelitian pendahuluan. Tujuan
penelitian untuk menjajaki fenomena baru yang mungkin belum ada atau belum
dilakukan sebelumnya. Selltiz, et.al., (dalam Mujianto, 2018:68) membagi desain
penelitian eksplorasi menjadi 3, yaitu desain untuk eksploratif dan formulative,
desain untuk studi deskriptif, dan desain untuk studi menguji hipotesis kausal.
Pada penelitian ini digunakan desain jenis deskriptif. Penelitian ini menggali
tentang kemampuan pendidik dalam menerapkan pembelajaran berbasis HOTS
dengan model TPACK selama melakukan pembelajaran pada program PPG tahun
2020. Sumber data adalah mahasiswa PPG Bahasa Indonesia di UPGRIS.
Populasi sekaligus sampel sejumlah 45 mahasiswa. Data berupa rekaman video
dan hasil angket. Teknik analisis data digunakan analisis kualitatif. Langkah
analisis data secara kualitatif, yaitu mengumpulkan video pembelajaran,
menyimak video pembelajaran, menganalisis penerapan HOTS dalam
pembelajaran, penerapan teknologi, kemampuan pedagogi dalam pembelajaran,
dan penguasaan konten.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis video pembelajaran dan angket, ditemukan
penerapan pembelajaran HOTS diuraikan kegiatan pembelajaran yang mencakup
tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiayan inti, dan kegiatan penutup.
Sementara Pada penerapan model TPACK dianalisis tentang teknologi, pedagogi,
penguasaan konten, model pembelajaran yang diterapkan, platform yang
digunakan, media pembelajaran, dan kendala yang dihadapi mahasiswa Ketika
melakukan pembelajaran. Hasil temuan tersebut disajikan sebagaimana tampilan
pada tabel 1 dan tabel 2 berikut.
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Tabel 1. Penerapan Pembelajaran Berbasis HOTS
Mahasiswa PPG Bahasa Indonesia Universitas PGRI Semarang
No.
Aspek
Pembelajaran Berbasis HOTS
Kegiatan
1
Pendahuluan 1.
Apersepsi mengaitkan dengan pengalaman atau
pengetahuan peserta didik,
2.
Apersepsi
dengan
menyampaikan
teori,
menyampaikan tujuan, tugas.
2
Inti
1.
Kegiatan yang dilakukan, yaitu mengamati gambar,
video, teks bacaan.
2.
Kegiatan berikutnya mengajukan pertanyaan atau
yang bertanya pendidik, mencari informasi, diskusi,
menanggapi, menjawab pertanyaan, menganalisis,
memberi penilaian, memberi contoh, praktik (menulis,
drama, membaca)
3

Penutup

Menyampaikan simpulan, refleksi, mengerjakan evaluasi,
penyampaian tugas untuk pengembangan

Tabel 2. Penerapan Pembelajaran dengan Model TPACK
Mahasiswa PPG Bahasa Indonesia Universitas PGRI Semarang
No.
Aspek
Pembelajaran Model TPACK
Keterlibatan
1
Teknologi
Teknologi digital sudah digunakan, tetapi masih pada
tingkat dasar, penguasaan masih sederhana, menurut
pendidik yang penting pembelajaran dapat berjalan.
2
Pedagogi
Masih terikat pada langkah yang kaku, penguasaan
komponen pedagogi dan konten belum terintegrasi.
3
Penguasaan
Penguasaan konsep, materi disampaikan berupa teori
konten
baru praktik, materi disampaikan dengan media PPT
interaktif, belum mengembangkan pemikiran kritis
4
Model
Discovery learning, problem based learning, tecnosain
Pembelajaran
5
Platform yang Zoom, Google Meet, WAG, Google Class Room,
digunakan
Kunjungan
6
Media
PPT interaktif, PPT teori, Video Tik Tok, Video
pembelajaran
dongeng
7
Kendala
Jaringan /sinyal, kuota, penguasaan IT
Berdasarkan kedua tabel di atas dapat dikatakan bahwa hasil penelitian
pembelajaran HOTS: pendidik/mahasiswa melakukan inovasi baru, yaitu pada
tahap menggali pengetahuan awal dikaitkan dengan pengetahuan baru. Kegiatan
ini sebagai jembatan menuju materi ini, sebagaimana dikatakan Ariyana,
dkk.(2021:36) bahwa sebagai jembatan (apersepsi) dilakukan dengan menggali
pengetahuan awal untuk dikaitkan ke dalam konteks pengetahuan yang baru. Pada
kegiatan ini sesuai dengan situasi pembelajaran HOTS, yaitu sejumlah keadaan
yang diciptakan dengan merujuk pada konteks kehidupan nyata (Ariyana, dkk.,
2021: 35). Namun, masih ada yang menyampaikan materi langsung (teoretis).
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Pada kegiatan inti pembelajaran, peserta didik difasilitasi pendidik dengan
melakukan kegiatan mengamati gambar, video, atau teks. Berdasarkan kegiatan
tersebut siswa diminta mengajukan pertanyaan. Kegiatan pembelajaran
dilanjutkan dengan diskusi bersama tim kelompok, mempresentasikan hasil
diskusi, menanggapi pendapat kelompok yang presentasi, menganalisis teks dan
paparan teman, memberikan argumen berdasarkan informasi yang diperoleh,
bahkan ada yang praktik drama dengan main peran. Hal inipun sebagai upaya
pembaharuan, mengingat ada 42% pendidik yang mengikuti PPG baru menerima
materi ini di PPG. Jika peserta didik sudah dapat memberi argumen, membuat
simpulan, menjelaskan, penilaian, mengkonfirmasi, maka peserta didik tersebut
sudah mencapai tingkat berpikir tinggi. Kegiatan tersebut sebagai luaran
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Ariyana,dkk., 2021: 36)
Penerapan pembelajaran berbasis HOTS bisa dikatakan berhasil apabila
peserta didik terlibat dengan apa yang mereka
ketahui dalam proses
pembelajaran tersebut. Hal inilah yang dimaksudkan dengan pembelajaran diawali
dengan apersepsi. Kemudian peserta didik mampu untuk membedakan ide atau
gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, mampu memecah kan masalah,
mampu mengkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis dan memahami hal-hal
kompleks menjadi lebih jelas, dimana kemampuan ini jelas memperlihatkan
bagaimana peserta didik bernalar” (Heong, et.al.(2011:7); Wibawa dan Dinna
Ririn Agustna, 2019”139). Pengembangan berpikir tingkat tinggi perlu
diperhatikan materi/konten dan peserta didiknya, jika belum siap perlu adanya
jembatan dari berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi.
Sementara
dalam
penerapan
model
TPACK
dikatakan
Ariyana,dkk.(2021:35) bahwa penerapan TPACK perlu penyiapan kondisi
lingkungan belajar yang mendukung terciptanya proses berpikir dan
tumbuhkembangnya sikap dan perilaku yang efektif. Ditambahkan Lewis & Smith
(1993) (dalam Ariyana, dkk. 2021:35) bahwa proses pembelajaran dapat
dilakukan dengan menjalin kegiatan berpikir dengan konten melalui kolaborasi
materi, membuat simpulan, membangun representasi, menganalisis dan
membangun hubungan antar konsep.
Dalam penerapan pendekatan TPACK, pendidik sudah mengintegrasikan
teknologi, pedagogi, dan konten tetapi terkesan terpisah. Sebagaimana dikatakan
Koehler, Matthew J. and Punya Mishra. 2009 bahwa TPACK merupakan
penggabungan berbagai variabel yang pendidik masih sulit untuk
mengintegrasikan. Suatu yang luar biasa, pendidik sudah dapat menerapkan
TPACK.Namun, anggapan pendidik bahwa pengetahuan, konten pedagodi,
teknologi terpisah. Hal ini yang menjadikan konsep TPCK kurang bermakna.
Teknologi yang digunakan pendidik adalah platform media yang beragam
sesuai dengan kondisi jaringan di lingkungan tempat kerja masing-masing, yaitu
zoom meeting, google meeting, google classroom,dan WhatsApp Group (WAG).
Dalam praktik penggunaan teknologi tersebut juga masih taraf belajar, hampir
semua pendidik mengalami hambatan, baik itu jaringan atau kekurangpahaman
terhadap media tersebut. Hambatan tersebut di antaranya, komunikasi pendidik
dan siswa putus. Siswa masih di layar tetapi pendidik yang terpental keluar
sehingga peserta didik menunggu; penggunaan zoom yang belum tahu mana yang
diklik, akhirnya bertanya dulu pada ahlinya; gmeet juga demikian, pendidik belum
dapat memutar video pembelajaran akhirnya siswa diberi materi berupa
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file/kopian diberikan melalui group whatapp. Hal tersebut juga dialami oleh
siswa, siswa yang belum tahu ketika diminta menutup mikrofon, akhirnya suara di
kelas tidak jelas. Dalam hal ini, para mahasiswa/pendidik dalam penerapan
TPACK cenderung melihat teknologinya saja bukan bagaimana menggunakannya.
Hal ini akibat pengenalan tentang teknologi sebagai media pembelajaran belum
memadai. Banyak faktor yang menentukan pemahaman dan penerapan teknologi
dalam pembelajaran suatu materi (Koehler, 2006:1018). Hasil penelitian lain juga
menegaskan bahwa sejumlah besar pendidik tetap tidak siap untuk menggunakan
komputer dalam mengajar.
Berkenaan dengan materi yang disampaikan meliputi : menganalisis teks
berita, membuat teks cerita, menganalisis unsur pembangun teks hikayat,
membuat teks prosedur, menganalisis teks iklan, teks pidato persuasif, dan teks
tanggapan. Penyajian materi ada beberapa pendidik yang dapat menyajikan
pembelajaran sangat interaktif dan menuntut peserta didik sebagaimana indikator
yang direncanakan di RPP (Yermiantoko, 2020:27-28). Apersepsi yang
mengahdirkan video untuk diamati dan dikomentari, peserta didik juga antusias
menanggapi selanjutnya peserta didik diminta untuk menunjukkan kemampuan
berakting (dibuat video) memerankan lakon yang dibuat bersama kelompoknya.
Pada kondisi yang demikian, pendidik mengajak peserta didik untuk
menggunakan teknologi juga, peserta didik dapat membuat karena pendidikpun
dapat menerapkan teknologi secara baik. Namun, masih ada pendidik yang belum
mengajak peserta didik ke arah berpikir kritis tinggi dan menuntut peserta didik
menerapkan teknologi, ini diduga pendidik juga kurang menguasai teknologi.
Kaitannya dengan penggunaan teknologi atau media digital, pengakuan
pendidik memang ada yang baru taraf berlatih. Pendidik yang memiliki
keterampilan di bidang IT, maka dalam pembelajaranya sangat mendukung.
Peserta didik dalam pemanfaatan media digital sangat senang, sebagaimana
penelitian Ya- Ting & Carolyn (2015:81) pembelajaran berbasis permainan digital
lebih unggul pada kelompok eksperimen di SMK.
Dalam pembelajaran berbasis HOTS dan TPACK, mahasiswa banyak
memetik manfaatnya, siswa dapat kreatif, aktif, berpikir kritis, dapat mengikuti
teknologi yang digunakan pendidik, pembelajaran lebih mudah, dapat
memecahkan masalah, dan lain-lain.
SIMPULAN
Simpulan dari penelitian ini adalah pendidik/mahasiswa sudah melakukan
inovasi dalam pembelajaran, baik dalam melakukan apersepsi, HOTS dan TPACK.
Walaupun inovasi masih dalam proses belajar. Pada inti pembelajaran, pendidik
dominan yang mengajukan pertanyaan. Namun, pelaksanaan sintaks model sudah
dapat berjalan lancar, demikian juga penggunaan media pembelajaran dan
pengelolaan bahan sudah baik. Pembelajaran berbasis HOTS dan TPACK sangat
bermanfaat bagi pendidik dan peserta didik. Hal ini berarti pendidik sudah dapat
memanfaatkan media digital untuk menunjang pembelajaran inovatif berbasis
HOTS dan TPACK.
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Abstrak

Lazimnya kajian pragmatik dilakukan pada tuturan verbal atau tuturan nyata secara
langsung. Hal ini dapat dipahami karena entitas utama dalam kajian pragmatik adalah
tuturan atau ujaran. Tetapi pada penelitian ini fokus permasalahannya adalah bagaimana
jika kajian pragmatik diterapkan pada tuturan dalam karya sastra baik yang tertulis,
maupun yang dilisankan. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan data pragmatik
yang ditemukan pada karya sastra berjenis puisi maupun prosa, baik yang ditulis ataupun
yang berwujud audiovisual. Selain itu untuk mengetahui, adakah perbedaan di antara data
tuturan langsung maupun tuturan tertulis atau yang berupa audiovisual. Metode penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif dipilih agar diperoleh gambaran yang jelas
tentang kajian pragmatik terhadap karya sastra. Tuturan tertulis ditemukan dalam karya
sastra puisi, seperti puisi, pantun, maupun lirik lagu. Sementara itu pada jenis prosa
ditemukan di dalam cerpen dan novel. Di samping yang tertulis, ditemukan pula pada
karya sastra yang berbentuk video, atau filem. Perbedaan terletak pada konteks tuturan.
Pada tuturan langsung, konteks tuturan terdapat di sekitar peristiwa tutur. Pada tuturan
tertulis peneliti harus mencermati cerita sebelumnya yang dipaparkan oleh penulis cerpen
atau novel, serta pemarkah bahasa seperti tanda baca, penggunaan kata atau istilah unik
tertentu. Berbeda dengan tuturan dalam video atau film, peneliti harus mencermati
suasana, waktu, irama tuturan, maupun kinesik penutur.
Kata kunci: Kajian Pragmatik, Karya Sastra, Konteks, Peristiwa Tutur dan Kinesik
Abstract

Usually, pragmatic studies are carried out on verbal speech or direct real speech. This can
be understood because the main entity in pragmatic studies is speech or speech. In this
study, however, the focus of the problem is what if pragmatic studies are applied to
speech in literary works, both written and spoken. The purpose of this research is to
describe pragmatic data found in poetry and prose literary works, both written and audiovisual. In addition, this study is also to find out if there is a difference between direct
speech data and written speech or in the form of audio-visual. A descriptive research
method with a qualitative approach is chosen to obtain a clear picture of the pragmatic
study of literary works. Written speech is found in literary works of poetry, such as
poems, pantun, and song lyrics. Meanwhile, the type of prose is found in short stories and
novels. In addition to what is written, it is also found in literary works in the form of
videos or films. The difference lies in the context of the speech. In direct speech, the
context of the speech is around the speech event. In a written speech, the researcher must
pay attention to the previous story described by the author of a short story or novel, as
well as language markers such as punctuation marks, the use of certain unique words or
terms. In contrast to speech in videos or films, the researcher must pay close attention to
the atmosphere, time, rhythm of speech, and kinesics of the speaker.
Keywords: Pragmatic Studies, Literary Works, Context, Speech And Kinesics Events
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PENDAHULUAN
Bahasa bisa dikatakan sebagai perangkat vital manusia. Keberadaan
bahasa sejalan dan selama peradaban manusia. Tanpa bahasa sangat mungkin
tidak akan pernah ada kehidupan, karena dengan bahasa itulah manusia menjaga
keberlansungan hidup dirinya maupun alam sekitarnya. Mungkin kta kurang
menyadari jika bahasa itu ada sejak mula turunnya manusia di dunia. Begitu
pentingnya bahasa ini, hingga Allah mengilhamkan ini pada Adam sebagai kalifah
pertama di Planet Bumi (QS 2: 30-33). Oleh sebab itu penting manusia
mempelajari bahasa.
Pargmatik adalah cabang Ilmu linguistik yang mempelajari bagaiman
bahasa itu digunakan dalam berkomunikasi (Leech, 1983: 1). Lebih tepatnya,
mengapa seseorang menggunakan bahasa (seperti) itu. Sebab pragmatik
mempelajari tuturan seseorang dalam waktu tertentu (Mey 1993:10). Oleh
karenanya, Wijana (2014)) bahkan mengatakan Pragmatik mengajarkan santun
berbahasa. Artinya, jika seseorang memahami pragmatik, seharusnya tidak perlu
terjadi kesalahpahaman.atau kegagalan komunikasi.
Karya sastra adalah salah satu bentuk ekspresi bahasa, yang memiliki
kecenderungan tertentu. Seperti misalnya licentia poetica atau kebebasan
berbahasa. Penyair, atau pengarang tidak terikat oleh aturan penggunaan bahasa,
apakah itu diksi, bunyi (bisa berwujud rima pada puisi), bahkan tatabahasa. Apa
saja dan dengan cara apapun pengarang atau penyair bisa menuangkan ekspresi
imajinasinya melalui karya-karyanya. Karena itu, mencermati karya sastra dari
kacamata Pragmatik merupakan hal yang menarik untuk dilakukan.
Lazimnya, ancangan Pragmatik dipakai untuk meneroka sebuah tuturan
verbal secara langsung. Tetapi pada penelitian ini pengamatan dilakukan terhadap
karya sastra. Artinya, penelitian ini berwujud prosa seperti cerpen, dan novel;
serta berwujud puisi seperti puisi lama, maupun puisi baru, bahkan lagu dan
tembang baik yang berupa tulisan, maupun berupa audio-visual.
Penelitian ini didasarkan atas fakta, banyak ditemukan penelitian
pragmatik mahasiswa yang kering. Menurut penulis selama ini beberapa
penelitian pragmatik yang mengkaji karya sastra sebagai datanya masih belum
bisa menunjukkan kekhasan tuturan. Data pada umumnya diambil tanpa
memperhitungkan konteks, yang merupakan bagian penting dari sebuah penelitian
pragmatik. Sebagaimana dikemukakan Purwo (1990:16), kajian pragmatik tidak
bebas konteks. Selain itu, pencermatan terhadap data hanya dilakukan secara
parsial, tidak menyeluruh. Di antaranya penelitian Khristina (2021) yang hanya
mengkaji tindak tutur, demikian pula dengan Herma (2021) bahkan lebih
mengerucut pada Tindak Tutur Direktif, dan Tidak Tutur Ekspresif. Pada
penelitian ini kajian dilakukan secara holistik. Dengan demikian pemahaman
tentang data akan lebih komprehensif, dan hakikat kajian pragmatik, mengapa
penutur (pengarang dan penyair) bertutur demikian dapat dijelaskan.
Atas dasar alasan di atas, permasalahan penelitian ini – bagaimana wujud
data pragmatk pada karya sastra, dan apa bedanya dengan tuturan verbal secara
langsung dapat dijawab. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif memungkinkan paparan lebih detil (Moleong, 1998:2-5).
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KAJIAN PUSTAKA
Beberapa kajian pragmatik yang dilakukan mahasiswa masih sangat
sederhana, selain dari objek kajian yang tidak problematis, subjek kajiannya pun
hanya berfokus pada salah satu ruang lingkup saja. Kesalahan dalam
pengumpulan dan pengelolaan data, menyebabkan data kurang valid. Beberapa di
antaranya bahkan menggunakan metode analisis yang biasa digunakan dalam
penelitian Bahasa secara structural. Karena keterbatasan ruang, di sini hanya akan
dipaparkan beberapa di antaranya.
Herma (2021) mengakhiri studi dengan menulis skripsi berjudul ‘Tindak
Tutur Direktif dan Ekspresif pada Novel Surat Kecil Untuk Tuhan’. Judul novel
menyiratkan kemudahan penemuan data. Dari 123 data tuturan, hampir semua
menggambarkan secara eksplisit Tuturan Direktif dan Tuturan Ekspresif.
Meskipun metode analisis yang digunakan Deskriptif Kualitatatif, tetapi
analisisnya sangat tipis. Herma memaparkan hanya didasarkan pada wujud
lahiriah data. Keterkaitan hubungan antara data dengan konteks belum teramati
dengan baik. Inilah yang dikatakan analisis masih kering. Ia kurang
memanfaatkan factor eksternal, seperti tanda baca, diksi sebagaimana laiknya data
tertulis. Meskipun demikian penataan data cukup cermat, sehingga layak sebagai
sebuah penelitian pragmatik.
Agak berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kristina (2021).
Skripsinya yang berjudul ‘Tindak Tutur Dialog Interaktif Dalam Acara Si Otan
Episode Si Cantik Dari Borneo’ lebih menggambarkan problematika dalam suatu
peristiwa tutur. Pemilihan subjek penelitian berupa film video, memungkinan
peneliti lebih mudah menemukan konteks tuturan yang sangat berperan dalam
penafsiran maksud tuturan. Objek kajian tidak dibatasi pada tindak tutur tertentu
meskipun masih dalam satu lingkup kajian, sehingga peneliti memerlukan
kecermatan untuk memilah data pada tahap klasifikasi. Jika masih ditemukan
kekurangan pada pembahasan, uraian tentang mengapa penutur mengekspresikan
maksudnya belum digarap dengan baik. Hasil penelitiannya menunjukkan semua
jenis tindak tutur ditemukan atas dasar aktivitas tuturan.
Sebelumnya penelitian hampir serupa dilakukan pula oleh Sutrisno (2007)
yang meneliti Penggunaan Implikatur dan ‘Tindak Tutur dalam Acara Talk Show
Mata Najwa di Metro TV’. Sari (2012) meneliti ‘Tindak Tutur dan Fungsi
Tuturan Ekspresif dalam Acara Galau Nite di Metro TV’. Kedua penelitian ini
dilakukan pada subjek talk show. Artinya, objek tuturan berupa percakapan.
Hasilnya dapat diperhitungkan dengan jelas berupa tuturan ekspresif yang
berfungsi mengritik, memuji, mengeluh, berterima kasih dan meminta maaf. Pada
Mata Najwa, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan banyak berupa implikatur.
Rupanya tuturan Najwa memang ditujukan untuk memancing respons mitra
bicara. Sayangnya dari keduanya tidak banyak dijelaskan apa yang menjadi alasan
Host mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berimplikasi. Skripsi Setyanto
(2015) mengkaji tindak ilokusi pada film. Judul skripsinya, ‘Tindak Tutur Ilokusi
Dialog Film 5 cm’ Karya Rizal Mantovani (Sebuah Tinjauan Pragmatik). Setelah
melalui transkripsi ditemukan semua jenis tindak tutur (assertif, direktif, komisif,
deklaratif, dan ekspresif). Masih sama dengan keempat penelitian di atas,
Setyanto juga hanya selesai pada klasifikasi data berdasarkan kategori tindak
tutur.
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KAJIAN TEORI
Pragmatik lahir sebagai bentuk ketidakpuasan para ahli bahasa, atas fakta
bahwa bahasa bukan sekedar bentuk dan isi. Bahasa sebagai bentuk hanya
berhenti pada penyampaian informasi, tanpa memperhatikan besarnya kuasa
bahasa hingga bisa menimbulkan efek pada para penggunanya. Mey mengatakan
bahwa pragmatik dapat menjelaskan perbedaan hubungan aktivitas berbahasa
seseorang dengan yang lainnya melalui bahasa dan para penggunanya (1993:3-4).
Menurutnya pragmatics is where the action is, but what is the action?
Sebagaimana ditegaskan Levinson dalam Pragmatics (1991:5) yang menyatakan
Pragmatics is the study of language usage.
Berkaitan dengan ini perlu kiranya dipahami, bahwa selain pragmatik,
dalam studi linguistik ada pula semantik yang sama-sama mengkaji makna.
Bedanya, jika semantik mempelajari makna secara internal yang ditunjukkan pada
kata-kata yang dimaksud, sedangkan pragmatik mempelajari makna eksternal,
yaitu makna yang diperoleh berdasarkan kondisi di mana kata-kata tersebut
digunakan (Wijana, 2009:3-4: Subroto, 2011:10-12). Parker (1986: 1) mengatakan
pragmatics is is the study of how language is used to communicate. Demikian
pula Yule (2006:4), menurutnya pragmatik adalah studi tentang makna
kontekstual. Jelas dari beberapa pendapat itu dapat dikatakan, (1) pragmatik
mempelajari bahasa dalam pemakaian secara nyata; (2) kontekstual menunjuk
pada pemakaian bahasa dalam suatu peristiwa tutur tertentu dan (3) makna yang
dimaksud melibatkan makna dalam penafsiran penutur maupun mitra tutur.
Dalam kajian pragmatik, tuturan merupakan entitas utama. Searle (1975)
menyebutnya sebagai unsur yang paling kecil dalam berkomunikasi. Berkaitan
dengan itu, seperti dikemukakan oleh Austin (1962) dalam bukunya yang terkenal
What to Do Things with Words, bahwa ketika seseorang menyatakan sesuatu
sesungguhnya ia sedang melakukan tindakan itu. Menurutnya tindak bahasa dapat
dibedakan atas dua macam, yaitu Tindak Tutur Konstantif, dan Tindak Tutur
Performatif. Tuturan konstantif adalah tuturan yang dapat dibuktikan benar atau
salah, seperti misalnya: Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah; atau
Menteri Kesehatan RI sekarang masih dijabat oleh Dokter Terawan. Selanjutnya
Searle mengembangkan hipotesa bahwa setiap tuturan mengandung tindakan, ke
dalam tiga jenis tindakan yang berbeda, yaitu tindak lokusi (locutionary act),
tindak ilokusi (ilocutionary act), serta tindak perlokusi (perlocutionary act)
(Nadar, 2009:14-16). Tindak lokusi adalah tindak menyatakan sesuatu. Adapun
tindak ilokusi, oleh Searle (1990:357-363) dikategorikan dalam lima macam, (1)
tindak tutur (tt) representataif atau tt assertif, tt direktif, tt deklaratif, tt komisif
dan tt ekspresif. Wijana (1996:17-21) menjelaskannya dengan contoh sebagai
tindakan menyatakan sesuatu, tindakan melakukan sesuatu, dan tindakan
memengaruhi seseorang. Wijana masih mengembangkannya ke dalam tt langsung
dan tt tidak langsung serta tt lateral dan tt tidak lateral (Ibid.hal.30-36).
Selain tindak tutur, ruang lingkup kajian pragmatic meliputi deiksis,
implikatur, prinsip percakapan, dan praanggapan. Implikatur menurut Grice
(1975) adalah hal yang mungkin dimaksudkan oleh penutur berbeda dengan apa
yang dituturkan (Yule dan Brown, 1996:31). Sementara yang diamaksud dengan
Praanggapan secara pragmatis adalah hal yang dipikirkan penutur mengenai apa
yang kemungkinan akan diterima oleh mitra tutur tanpa penolakan, karena di
antara, keduanya telah memiliki kesalingpahaman atau pengertian dasar bersama
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yang diasumsikan juga terlibat dalam menunjukkan ciri-ciri praangapan
(Ibid.hal.29). Adapun yang dimaksud dengan Prinsip Kerja Sama (PK) adalah
segala sesuatu yang mengatur lalu lintas pembicaraan. Menurut Allan (1986:10
dalam Wijana, 2009:41-42), baik penutur maupun lawan tutur sama-sama
menyadari adanya kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya dalam penggunaan
bahasa dan interpretasinya. Setiap peserta tutur bertanggung jawab terhadap
tindakan maupun penyimpangan terhadap kaidah kebahasaan dalam suatu
interaksi lingual. PK masih terbagi dalam beberapa maksim, yaitu (1) maksim
kualitas, (2) maksim kuantitas, (3) maksim relevansi, dan (4) maksim cara.
Adapun PS atau Prinsip Kesantuanan terdiri dari (1) maksim kebijaksanaan, (2)
maksim penerimaan, (3) maksim kemurahan, (4) maksim kerendahan hati, (5)
maksim kecocokkan, dan (6) maksim kesimpatian. Menurut Wijana (Ibid.hal.51),
tidak selamanya berbicara berkaitan dengan masalah tekstual, tetapi adakalanya
juga berkaitan dengan masalah interpersonal. Bila dalam retorika tekstual
pragmatik membutuhkan prinsip kerja sama (cooperative principle), sebagai
retorika interpersonal pragmatik membutuhkan prinsip kesantunan (politeness
principle). Keduanya, PK dan PS merupakan kaidah kebahasaan yang mengatur
percakapan. Dalam pragmatik disebut Prinsip Percakapan (conversational
principle).
Berdasarkan paparan di atas kiranya patut jika dikatakan pragmatik
merupakan ilmu yang strategis dan penting untuk dipelajari. Lebih-lebih di era
komunikasi yang multidimensi seperti sekarang ini. Karya sastra merupakan salah
satu media komunikasi yang bersifat abadi. Karena karya sastra adalah dokumen
sebagai wujud pengejawantahan semua peristiwa alam, dan tentu alam beserta
segenap isinya melalui ketajaman pena penulis, atau pengarang (S. Suharyanto,
1981). Dalam wujudnya hingga sekarang ini berupa puisi (termasuk lagu,
tembang), dan prosa (bisa berupa dongeng, cerpen, novel, roman), baik yang
berupa tulisan maupun yang kemudian difilmkan (seperti video, you tube,
sinetron, dll).
Karya sastra hadir dengan bahasa yang berbeda dari tulisan biasa. Bahasa
sastra penuh ambiguitas, dan homonim. Rene Wellek mengatakan bahasa sastra
itu ekspresif dan pragmatis, penuh asosiasi dan sangat konotatif (1995:15-16, lihat
Utami, 2015). Meskipun demikian, karya sastra yang bermedia bahasa indah dan
lembut ini, berfungsi mendidik dan menghibur para pembaca dan penikmatnya
(Teeuw, 1984:22; Pradotokusumo, 2005:1).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yang bersifat
lentur dan terbuka (Sutopo, 2006:14 dalam Utami, 2016). Analisis dengan
pendekatan pragmatik memungkinkan pembahasan selaras, serasi dan seimbang
(Soeparno, 2008:1-5). Pengambilan data dilakukan dengan membaca karya sastra
yang menjadi sumber data secara berulang-ulang. Hal ini dilakukan agar tidak
terjadi kekeliruan dalam pengambilan data yang tidak pragmatis. Selanjutnya
mulai dilakukan proses klasifikasi. Data yang sudah terkumpul diberi tanda sesuai
dengan unsur pragmatik yang terkandung di dalamnya. Penandaan ini bisa
sekaligus memberikan kode data yang akan dimanfaatkan pada proses analisis.
Terdapat perbedaan terhadap sumber data yang berwujud audio-visual. Pada data
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semacam ini semua langkah tadi harus diawali dengan proses transkripsi data. Hal
ini diperlukan untuk merujuk konteks yang diperlukan dalam proses analisis.
PEMBAHASAN
Beberapa contoh karya sastra yang dikaji dengan dengan menggunakan
ancangan Pragmatik, dapat dilihat pada deskripsi data berikut ini.
a. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian,
Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
b. DI KEBON BINATANG
Seorang wanita muda berdiri terpikat memandang ular yang melilit
sebatang pohon sambil menjulur-julurkan lidahnya, katanya
kepada suaminya, “Alangkah indahnya kulit ular itu untuk tas
dan sepatu!”
Lelaki muda itu seperti teringat sesuatu, cepat-cepat menarik lengan
Istrinya meninggalkan tempat terkutuk itu.
(Damono, Akuarium, hlm. 17 dalam Pradopo, 2014:11)
c. Semoga kelak dikau dewasa, jadilah orang yang berguna,
Junjung orang tua dan negaramu,
Doa Ibu selalu hanya bagimu.
(Titiek Puspa)
d. Nora gampang wong ngaurip/Yen tan weruh urip ira/Uripe padha lan
kebo/
Angur kebo dangingipun/Kalap yen pinangannya/Pan manungsa
dangingira/
Yen pinagan pasthi karam/ (Darusuprapto, 1985: 84)
Puisi sebagai karya seni itu puitis, bisa membangkitkan perasaan, menarik
perhatian, menimbulkan tanggapan yang jelas, dan secara umum menimbulkan
keharuan (Pradopo, 2014: 13). Tentu demikian pula dengan pantun, lagu, atau
tembang dalam bahasa Jawa. Daya pragmatis bisa ditangkap dari keseluruhan
bentuk (wujud, kata-kata, maupun rima atau irama. Tetapi bisa pula daya
pragmatis hanya tersirat pada kata-kata tersurat.
Berbeda dengan puisi atau tembang yang dipandang sama seperti lagu
(Gertz, 1981:375). Data (e), (f) dan (g), berwujud tuturan dalam cerpen, novel,
dan you tube. Pada puisi maksud tuturan bisa segera diketahui. Konteks tuturan
pada puisi secara tersirat sudah terkandung pada kata-kata, bahkan melalui rima
atau irama. Sementara pada karya sastra berupa prosa (cerpen, novel), konteks dan
maksus tuturan ditemukan di dalam hubungan di antara unsur pembangun
wacana. Perhatikan contoh berikut.
e. “Ini bahaya! Bahaya! Bagaimana bisa masuk?!” ucap seseorang, gelisah.
f. Dia tidak memarahi anaknya, tapi dia jadi menangis berhari-hari dan terus
menyalahkan diri sendiri. Sang papa berusaha memberi penghiburan,
katanya ini bukan akhir segalanya. “Masih banyak sekolah lain,” kata
papanya (Madasari, 2019: bag.1, hal. 13)
g.
“Paman mau dapat apa di sungai kecil ini. Paling Cuma
dapat ikan Lele! Hiii…hiii…Wih, Paman dapat ikan tuh. Wah, itu kan
ikan Buntal. Paman dapat lagi tuh. Ikannya banyak juga. Ternyata sekali
mengangkat jarring, minimal lima ikan Buntal bisa diangkat. Hebat! Tapi
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ini jenis ikan Buntal apa ya? (Kristina, 2021).Data (a) adalah salah
satu jenis puisi lama. Pantun empat baris ini sangat kita kenal.
Baris pertama
dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi.
Sepintas tampaknya di antara kedua bagian ini tidak ada kaitannya,
kecuali rima yang bisa dirasakan (ua-ua/ab-ab) ketika dibaca, tetapi
setelah dicermati maknanya sangat dalam. Penutur dalam hal ini
Penyair, menyusun pantun ini sebagai tuturan (selanjutnya disebut
t) yang mengandung nasihat. Nasihat bisa disampaikan langsung
maupun tidak langsung. Pantun kuatrin ini adalah bentuk
penyampaian nasihat secara tidak langsung. Maksud atau isi
nasihat pada pantun di atas adalah untuk meraih kebahagian atau
kesuksesan, sesorang haruslah bersusah-susah dulu. Orang sering
mengatakannya dengan melalui berbagai ujian. Ujian, atau susah
payah pada pantun ini digantikan dengan kata-kata bersakit-sakit
dahulu, sedangkan kebahagiaan atau kesuksesan diungkapkan
dengan kata-kata bersenang-senang kemudian. Kaitannya dengan
Pragmatik, t yang berjenis Direktif (menasihati), dan Ekspresif
(menyindir) ini biasanya dilakukan oleh penutur (P), yaitu orang
tua, atau orang yang lebih tua kepada mitra tutur (Mt), yaitu anak
atau orang yang lebih muda. Bisa juga terjadi pada relasi atas
bawah (pimpinan pada anak buah). Dimensi Pragmatik ditunjukkan
melalui cara pengungkapan yang implisit – terdapat maksud lain di
balik tuturan.
Sementara pada data (b), sajak Sapardi Joko Damono (SJD) bergaya
bercerita. Penyair menuturkan kisah sepasang suami istri muda yang sedang
berekreasi di sebuah kebun binatang, lebih tepatnya di depan kandang Ular.
Secara ekspresif sang istri menyampaikan kekagumannya sekaligus
mengungkapkan apa yang terlintas di pikirannya. Secara spontan pula sang suami
merespons t istrinya dengan tindakan serta-merta menarik lengan istrinya,
mengajaknya menjauh dari tempat itu. Secara pragmatik peristiwa tutur tersebut
dapat dijelaskan, keinginan sang istri (P) menyiratkan permintaan, sedangkan
suami (Mt) atas dasar pengetahuannya hal itu tidak mungkin dapat dipenuhi.
Peristiwa tutur ini dapat dianalogikan ketika di suatu peristiwa tutur seseorang
mengucapkan, “Panas sekali ya hari ini.” Tuturan yang sepintas hanya berupa
pernyataan ini, sebenarnya tersirat maksud perintah atau permintaan. Mt yang
cerdas akan meresponnya dengan mengambil Remote dan menyalakan atau
mengurangi temperature AC. Sama halnya dengan Pantun di atas, dalam kajian
pragmatik tuturan P dipersepsikan mengandung Implikatur. Daya pragmatik yang
terkandung pada t P mendorong Mt bergerak melakukan suatu tindakan sebagai
bentuk respons. t Ilokusi P melahirkan tindakan Perlokusi. Demikian pula pada
sajak SJD, tindakan Mt merupakan respons terhadap t P yang berdaya pragmatik
(ilokusi). Jika tindakan Mt dieksplisitkan merupakan bentuk t Perlokusi.
Maksud dan tujuan tuturan seorang penutur bisa diungkapkan dengan
berbagai cara. Seperti halnya pada (a) dan (b) yang disamapaikan secara implisit
melaui pantun dan puisi, pada (c) dan (d) t disampaikan dengan media lagu dan
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embang. Bedanya pada lagu (c), Pengarang yang sekaligus Penyanyinya
menuturkan secara tersurat. Harapan dan doa seorang Ibu dituangkan dalam katakata atau lirik lagu yang sangat bisa dipahami oleh Mt (pendengar, penikmat
lagu). /Semoga kelak dikau dewasa/jadilah orang yang berguna/junjung orang tua
dan negaramu/doa Ibu slalu hanya bagimu/.Sangat jelas apa yang diharapkan oleh
ibu (P) kepada putranya. t Direktif ini dituangkan dalam sebuah lagu. Jika
dicermati lagu ini dinyanyikan ketika seorang Ibu bermaksud menidurkan
anaknya. Ini dapat diketahu dari lirik-lirik pada bait sebelumnya, /Nak, sayang,
hari sudah malam/ tidakkah kau lelah bermain/ajaklah bonekamu tidur, sayang/
nanti
Bu
nyanyikan,
lagu
amat
merdu/
la..la..laa..la,
hm..hm..hm..hm..hm..hm/lagu ini hanya untukmu/tenang dan nyenyakkan
tidurmu, sayang/ Ibu kan menjaga tidurmu/
Konteks tuturan pada ketiga data di atas, digambarkan melalui kata-kata
pada Pantun, dan lirik Lagu, serta cerita Penyair dalam sajaknya. Melalui konteks
yang tersirat (a), dan (b), serta tersurat pada (c), dapat diketahui situasi tuturnya
(SPEAKING) (Wardaugh, 1986: 349-350). Berbeda dengan (d) larik-larik baris
pada pada Tembang Asmaradana yang tidak bisa diketahui konteksnya hanya dari
teks. Karena konteks t (d) berada di luar (eksternal). Sebagaimana dikatakan
Zamzani (dalam Wachid, lamanbadanbahasa, Artikel 3308), Tembang di atas
menunjukkan pemakaian bahasa secara spesifik, terkait faktor-faktor nonbahasa
yang merupakan kondisi sosial dan budaya lokal yang bersifat spesifik (lihat
Darusuparapto, 1985: 9). Tembang menjadi media wewarah yang disusun dalam
sebuah Serat (Suratno, 2009:1-3).
/Nora gampang wong ngaurip/ ‘Tidak mudah orang hidup atau hidup itu
tidak mudah’; /Yen tan weruh urip ira/ ‘jika tidak kau ketahui (bagaimana
sesungguhnya) hidupmu’; /Uripe padha lan kebo/ ‘Hidupnya sama dengan
Kerbau’; /Angur Kebo dagingipun/ ‘masih mendingan daging Kerbau’; /Kalap
yen pinangannya/ ‘bisa dimakan jika dikehendaki’; /Pan manungsa uripira/ ‘tapi
hidup manusia’; /Yen pinangan pasthi karam/ ‘kalaupun diinginkan sudah pasti
haram’. Larik-larik baris pada pada Tembang Asmaradhana ini, sebenarnya
adalah nasihat Sinuhun Paku Buwono IV kepada para putra-putrinya. Karena
keelokan budi pekerti Sang Raja, semua petuahnya yang tertuang dalam Serat
Wulang Reh, akhirnya menjadi pedoman hidup pula bagi masyarakat di luar
tembok Keraton.
Meskipun arti kata-kata pada Tembang tersebut bisa kita peroleh melalui
Kamus (makna semantis), tetapi tidak serta-merta dapat dipahami maksud
tuturannya. Untuk dapat memahaminya diperlukan Interpretasi Teks (Palmer,
2005: 16-17) dengan teknik heurmenetik. Sebagaimana prinsip heurmenetik
interpretasi Paul Ricour (Ibid, Wachid), untuk menangkap makna dalam teks
diperlukan konteks-konteks, yaitu penjelasan (explanation) berkaitan dengan
faktor internal teks, serta pemahaman (understanding) berkaitan faktor eksternal
teks yang diacu oleh teks. Fakta ini semakin memperjelas Pragmatik sebagai
kajian yang bersifat triadik (Leech, 1983:6).
Penentuan suatu data bisa dikategorikan sebagai data pragmatik
sebenarnya bisa dilihat pada struktur tuturan. Seperti pada (e), “Ini bahaya!
Bahaya! Bagaimana bisa masuk?!” ucap seseorang gelisah. Beberapa pertanyaan
bisa dijadikan instrument untuk mengujinya, ‘apanya yang bahaya?’, ‘mengapa
masuknya dipersoalkan?’, ‘mengapa seseorang menuturkan kalimat itu, hingga
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membuat orang lain gelisah?’ Pada data (e) ini t salah satu tokoh dalam Cerpen Ia
Tahu Cara Memusnahkannya (ITCM) dapat dirunut pada kondisi yang
digambarkan Pengarang di dalam cerpennya. Konteks t pada kalimat di atas
adalah Percakapan beberapa warga masyarakat di suatu kampung tentang
kematian Pak Senin yang mendadak. Praanggapan ditemukan di sini. Warga
menengarai Pak Senin meninggal karena Covid-19, karena sebelumnya ia
membeli obat di warung Mah Ipah untuk mengobati batuk-batuk dan panas
badannya serta sesak napas. Padahal sebelum ia menghilang dan akhirnya
ditemukan telah tergeletak meninggal, ia baru saja mengangkut berkarung-karung
beras ke lumbung kampong. Mereka khawatir keringat Pak Senin menempel di
karung-karung itu, dan merembes ke dalam mencemari beras. Dari penjelasan
konteks, dapat diketahui bahwa yang dimaksud bahaya oleh P adalah masuknya
wabah Covid-19 ke kampung mereka. Dari t P yang sarat daya pragmatik akan
melahirkan respons berupa tindakan yang harus segera diambil oleh Mt (warga:
tokoh tetua kampung (Pak Damang, maupun warga lainnya secara umum). t
berdaya ilokusi akan direspons dengan tindakan perlokusi. t ekspresif di atas
secara struktural didukung unsur suprasegmental (tanda baca tanda seru yang
menuntun pengucapan), penekanan dengan deiksis ‘ini’ semakin mendukung
pemaknaan maksud. Meskipun subjek yang dimaksud dilesapkan, Pembaca
paham apa yang dimaksud. Pada data semacam ini, analisis baru dapat dilakukan
apabila cerita secara keseluruhan dibaca dengan cermat. Bandingkan dengan data
berikut (h).
h. O1: “Apa kabar, Win? Tambah cakep aja. Sama anak-anak?”
O2: “Lho…, tidak tahu, ta?!”, membuat bingung Bimo.
O1: “Memangnya kenapa?! Wiwin pasti sudah bahagia dengan anak-anaknya
kan?” ucap Bimo bernada tanya dengan sedikit sinis.
O3: “Ahhh…belum.”, jawab Wiwin lirih, hampir tak terdengar.
Data (h) meskipun hanya petikan dari sebuah peristiwa tutur, situasi
tuturnya sangat jelas sehingga bisa dengan cepat dianalisis. Turn talking (ganti
gilir bicara) bisa menuntun peneliti dalam analisisnya. Relevansi antara t O1, O2,
dan O3 dapat membangun topik pembicaraan, sekaligus menentukan konteksnya.
Dalam analisi Pragmatik, (h) merupakan perwujudan pembangkitan data yang
berfungsi menjelaskan analisis data sebelumnya dengan cara analogi, subsitusi,
pelesapan, dan sebagainya.
Bagaimana dengan data (f)?
f. Dia tidak memarahi anaknya, tapi dia jadi menangis berhari-hari dan terus
menyalahkan diri sendiri. Sang Papa berusaha memberi penghiburan, katanya ini
bukan akhir segalanya. “Masih banyak sekolah lain,” kata Papanya (Madasari,
2019:13).
Berbeda dengan t yang diambil dari Cerpen ‘Ia Tahu Cara
Memusnahkannya’ (Kompas Minggu, 8 Agustus 2021, hal. 10). Tuturan Papa (P)
dalam pethilan novel Mata Rahasia di Pulau Gapi, pembaca tidak perlu membaca
keseluruhan isi novel hanya untuk mengetahui mengapa P berkata demikian.
Karena penjelasan itu bisa diperoleh dari paparan di paragraph sebelumnya.
Perhatikan! Sang Mama pulang ke rumah dengan menangis histeris. Tidak
diterima di sekolah favourit adalah salah satu aib yang paling memalukan di
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zaman ini. Bagaimana mungkin anak satu-satunya, yang sejak kecil dia sayang,
dan banggakan, yang telah ia beri segalanya, yang telah ikut berbagai les
pelajarangagal diterima di SMP favourit? Baginya kegagalan Ini bukan hanya kegagalan
Matara, tapi juga kegagalannya sebagai orangtuanya.
Ucapan t mengandung daya pragmatik yang tinggi. Ungkapan ilokusi yang
sebenarnya lebih ditujukan pada Matara, mengusik perasaan Mama (Mt). Dan itu
membuatnya meraung histeris. Bagi Mt ucapan P, justru diterima sebagai
sindiran. Jika dieksplisitkan barangkali P akan melanjutkan tuturannya seperti
pada pembangkitan data berikut.
i. “Apa belajar mesti harus di sekolah favorit?!”, dan mungkin masih banyak
lagi tuturan lain yang relevan dengan konteks di atas. Melalui petikan
paragrap di atas dapat diinterpretasikan mengapa P bertutur demikian.
Karena ia tidak menginginkan Matara menjadi korban egoisme sang
Mama.
Jika (f) adalah data yang diambil dari sebuah novel, berbeda dengan data
(g) yang ditemukan dari video you tube. Data ditemukan melalui proses
transkripsi yang sebelumnya didahului dengan melihat dengan cerman adeganadegan dalam film. Cara ini memungkinkan peneliti menemukan unsur pragmatik
yang terdapat di dalam tuturan, sehingga bisa menemukan maksud tuturan. Film
bisa dikatakan merupakan tiruan kejadian nyata. Unsur segmental maupun unsur
suprasegmental pada tuturan dapat membantu peneliti menguraikan analisisnya
secara lebih detil.
g. “Paman mau dapat apa di sungai kecil ini. Paling cuma dapat
Ikan Lele! Hiii…hiii…Wih, Paman dapat ikan tuh. Wah, itu kan ikan
Buntal. Paman dapat lagi tuh. Ikannya banyak juga. Ternyata sekali
mengangkat jarring, minimal lima ikan Buntal bisa diangkat. Hebat!
Tapi ini jenis ikan Buntal apa ya?” (Kristina, 2021).
Konteks tuturan pada peristiwa tutur (g) sangat jelas. Si Otan sedang
berada di pinggir sungai kecil menyaksikan Paman yang sedang menjaring Ikan. t
Otan menyiratkan dugaannya bahwa di sungai kecil itu tidak mungkin terdapat
ikan yang patut dijadikan hasil tangkapan. Dalam benak Otan yang terpikir di
sungai kecil tentulah hanya ikan-ikan kecil, atau paling sebesar Ikan Lele. Tetapi
perkiraannya keliru, karena ternyata Paman berhasil menjaring Ikan Buntal.
“Hiii…hiii….”, olok-olok Otan (P) pada Paman berubah menjadi pujian,
“Hebat!” Kedua t ekspresif tersebut memang memiliki substansi yang berbeda. t
yang semula mengungkapkan keraguan, beralih menjadi kekaguman. Teori
Wijana, mendeskripsikan t Otan “Hiii…hiii…” sebagai tt langsung lateral,
demikian pula dengan “Hebat!”. Kedua t tersebut menyiratkan ketulusan P.
Tetapi t “Paman mau dapat apa di sungai kecil ini. Paling Cuma dapat Ikan
Lele!”, kalimat pertama merupakan pertanyaan retoris yang tidak memerlukan
jawaban. t deklaratif bertanya, yang diikuti t menyindir.
Selain praanggapan, pada data (g) menunjukkan adanya deiksis lokasi
‘ini’, ‘itu’, dan ‘tuh’ yang memperjelas kejadian nyata peristiwa tutur Otan
melihat atau mengikuti Paman memancing atau menjaring ikan. Data (g) juga
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menunjukkan bahwa t ekspresif mudah ditentukan, karena adanya pemarkah
berupa kata seru ‘wih’, dan ‘wah’.
KESIMPULAN
Hasil analisis pragmatik pada karya sastra di atas dapat disimpulkan
sebagai berikut. Pertama, wujud karya sastra sebagai data pragmatik menentukan
cara pengolahan data, dan analisisnya. Pada karya sastra tertulis yang berbentuk
Puisi seperti puisi lama (pantun), maupun puisi baru seperti sajak, lagu dan
tembang, konteks serta maksud tuturan ada yang diperoleh melalui makna kata
yang tersirat maupun tersurat. Contohnya pada Pantun kwatrin, dan sajak SJD.
Tetapi pada Tembang Asmaradhana yang penuh dengan kata-kata arkaik, maksud
tuturan tersirat sementara konteks tuturan yang turut membangun penyampaian
maksud terdapat di luar data (eksternal). Ini berbeda dengan Lagu Titiek Puspa,
yang disampaikan secara cablaka. Adapun data yang berupa tuturan dari petikan
Cerpen, Novel maupun Film (Video you tube), konteks dan maksud tuturan
ditemukan melalui pembacaan dan menyaksikan filmnya. Bedanya jika pada
cerpen, peneliti harus membaca secara keseluruhan cerita, sedangkan pada novel
peneliti cukup membaca penceritaan pada paragrap sebelumnya pada bagian atau
bab tertentu di mana data ditemukan. Pada film, peneliti lebih mudah menentukan
konteks maupun maksud penulis cerita atau skenario film, karena film menyerupai
kenjadian senyatanya, Maksud tuturan tidak hanya tersirat maupun tersurat pada
tuturan, melainkan juga dibantu kinesik para pelaku (aktris atau aktor). Secara
linguistik disebut unsur segmental dan unsur suprasegmental.
Kedua, perbedaan data verbal tertulis dengan data tuturan verbal lisan
terletak pada media penyampainya. Pada data tertulis, peneliti harus lebih cermat
memperhatikan makna kata sesuai dengan situasi tutur yang dideskripsikan oleh
pengarang. Tanda baca, pemarkah berupa diksi, maupun deiksis adalah hal yang
harus diperhatikan. Demikian pula halnya dengan kohesi maupun koherensi antar
unsur di dalam tuturan maupun wacana. Akan tetapi pada film, peneliti bisa
langsung mengikuti alur cerita untuk menafsirkan pesan yang hendak
disampaikan penulis cerita atau skenario film. Hal yang membedakan pada
keduanya adalah cara penemuan dan pengolahan data. Pada data tertulis, peneliti
melakukannya dengan membaca dengan cermat dan menandai bagian tertentu
yang dimaksud sebagai data. Pada film, peneliti tidak cukup menyaksikan,
melainkan harus merekam ulang, untuk menuliskan transkripsi cerita film. Dari
transkripsi ini, peneliti bisa melakukan pemilihan atau pemilihan data.
Ketiga, analisis pragmatik akan lebih bermakna dan berisi jika dilakukan
secara holistik. Peneliti akan lebih bebas mengungkapkan hasil pengamatannya,
jika dilakukan secara menyeluruh, dan bukan hanya secara parsial yang fokus
pengamatannya tertentu. Artinya, laporan penelitian lebih luwes, detil dan intens.
Keempat, sebagai laporan penelitian yang menggunakan Metode Deskriptif
Kualitatif, laporan penelitian akan lebih mudah dipahami dan lebih informatif, jika
ditulis dengan gaya bercerita.
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Abstrak
Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) memiliki karakteristik
yang berbeda dengan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asli. Agar
pembelajaran BIPA dapat berhasil, diperlukan berbagai faktor pendukung yang
sesuai dengan karakteristik pembelajaran BIPA. Salah satu faktor pendukung
dalam pembelajaran BIPA adalah buku teks seperti buku Sahabatku Indonesia.
Kualitas buku Sahabatku Indonesia dalam mendukung pembelajaran BIPA, salah
satunya dapat dilakukan dengan mengukur keterbacaan wacana yang ada di
dalamnya. Keterbacaan wacana yang sesuai dengan jenjang yang diikuti oleh para
pemelajar BIPA akan sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran BIPA
tersebut. Dalam mengukur tingkat keterbacan wacana buku teks Sahabatku
Indonesia, peneliti menggunakan alat uji keterbacaan grafik Fry. Grafik Fry
dipilih karena beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh formula keterbacaan
lain. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data penelitian
adalah buku Sahabatku Indonesia untuk BIPA 3 dan buku Sahabatku Indonesia
untuk BIPA 4. Data penelitian, yaitu teks-teks wacana yang sesuai dengan
kekhasan setiap formula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 wacana
yang ada pada buku BIPA 3, tujuh wacana dapat diukur dengan formula grafik
Fry. Dari tujuh wacana itu, lima wacana kurang sesuai digunakan pada jenjang
BIPA 3 ini karena lebih sesuai untuk tingkat BIPA 1 dan BIPA 2. Hasil penelitian
pada buku BIPA 4, yaitu ada tujuh wacana yang sesuai untuk digunakan dalam
pembelajaran BIPA. Tiga wacana lain pada buku BIPA 4 kurang sesuai
digunakan pada jenjang ini karena lebih sesuai untuk tingkat BIPA 1 dan BIPA 2.
Hasil tersebut berimplikasi terutama kepada para pengajar BIPA agar lebih cermat
dalam pemilihan bacaan yang sesuai untuk pemalajar tingkat BIPA 3 dan BIPA4.
Kata kunci: Keterbacaan, Wacana, Sahabatku Indonesia, Grafik Fry
PENDAHULUAN
Bahasa Indonesia yang saat ini digunakan sebagai bahasa komunikasi
sehari-hari di Indonesia, memiliki sejarah yang panjang. Sejarah lahirnya bahasa
Indonesia tidak lepas dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Salah satu
butir dalam Sumpah Pemuda tersebut, yaitu butir ketiga berbunyi, “Kami putra
dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Dalam
butir ketiga tersebut tersirat adanya bahasa yang digunakan sebagai sarana
pemersatu bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia (Dewi, dkk., 2020: 16).
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Sejak peristiwa Sumpah Pemuda tersebut, bahasa Indonesia mengalami
kemajuan yang sangat pesat. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa
nasional dan juga bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional
maupun bahasa negara tersebut, bahasa Indonesia memiliki masing-masing fungsi
yang berbeda.
Saat ini, bahasa Indonesia tidak hanya dikenal sebagai bahasa nasional.
Namun, bahasa Indonesia juga mulai dikenal di dunia internasional. Bahasa
Indonesia mulai dipandang dan diperhatikan di hampir seluruh dunia. Pada laman
Badan Bahasa (http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/info_bipa,
diakses pada 26 Januari 2021) disebutkan bahwa hingga saat ini bahasa Indonesia
telah diajarkan kepada orang asing di berbagai lembaga, baik di dalam maupun
luar negeri. Tidak kurang dari 45 lembaga yang mengajarkan Bahasa Indonesia
bagi Penutur Asing (BIPA) di dalam negeri baik di perguruan tinggi maupun
lembaga kursus. Di luar negeri, BIPA diajarkan oleh tidak kurang 130 lembaga
(yang ada di perguruan tinggi, pusat kebudayaan asing, KBRI, dan lembaga
kursus) di 36 negara.
Keberhasilan pembelajaran BIPA pada berbagai lembaga seperti
disebutkan di atas tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor pendukungnya.
Salah satu faktor pendukung dalam pembelajaran BIPA tersebut, yaitu buku teks.
Muslich (dalam Rahmawati 2010:106) mengatakan bahwa buku teks adalah buku
yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang
disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi
pembelajaran, dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Menurut Sitepu
(2012:13), buku teks sebagai kumpulan kertas berisi informasi, tercetak, disusun
secara sistematis, dijilid serta bagian luarnya diberi pelindung yang terbuat dari
kertas tebal, karton, atau bahan lain. Jika dibandingkan dengan sumber yang lain,
pemelajar akan lebih banyak memahami bahan belajar tersebut dari buku.
Informasi yang didapat saat membaca buku dapat dibaca berulang kali dan dapat
didiskusikan. Buku teks tersebut biasanya disusun dan ditulis oleh para pakar, di
bidangnya masing-masing. Pesan yang disampaikan melalui buku perlu ada
rancangan, susunan dan disajikan walau dalam bentuk yang tidak menarik secara
visual namun tetap dapat dimengerti. Oleh karena itu, buku teks sangat
diharapkan untuk menjadi pedoman bagi pemelajar dan juga pengajar dalam
kegiatan pembelajaran.
Salah satu jenis buku teks yang dirancang untuk pembelajaran BIPA yaitu,
buku teks Sahabatku Indonesia. Menurut Muliastuti (2017:5), yang dimaksud
dengan buku Sahabatku Indonesia adalah buku teks yang disusun dan diterbikan
oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai penyedia
bahan ajar dan bahan pendukung pembelajaran BIPA. Buku teks tersebut dipakai
di lembaga-lembaga penyelenggara program BIPA.
Dalam proses pembelajaran, pemilihan bahan bacaan atau wacana dalam
buku teks berpengaruh terhadap minat baca pemelajar. Adapun bagi pengajar,
pemilihan bahan bacaan tersebut sangat penting sebagai penentu kriteria materi
bacaan yang tepat bagi pemelajar. Salah satu kriteria pemilihan materi bacaan
pada buku teks, yaitu dengan menggunakan formula keterbacaan. Menurut
Hardjasujana, dkk (1999:10), yang dimaksud dengan keterbacaan adalah istilah
dalam bidang pendidikan membaca yang memperhatikan tingkat kesulitan materi
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yang harus dibaca. Aspek keterbacaan berkaitan dengan tingkat kemudahan
bahasa (kosa kata, kalimat, paragraf, dan wacana) bagi pembelajar, sesuai dengan
jenjang kemudahan membaca bentuk tulisan atau tipografi, lebar spasi, dan aspekaspek grafik lainnya, kemenarikan bahan ajar sesuai dengan minat pendidikannya.
Selain itu, tingkat keterbacaan juga harus sesuai dengan tingkat kemampuan dari
pemelajar.
Buku Sahabatku Indonesia diterbitkan dengan tujuh seri sesuai dengan
jenjang pada pembelajaran BIPA, yaitu Sahabatku Indonesia untuk level BIPA 1,
Sahabatku Indonesia untuk level BIPA 2, Sahabatku Indonesia untuk level BIPA
3, Sahabatku Indonesia untuk level BIPA 4, Sahabatku Indonesia untuk level
BIPA 5, Sahabatku Indonesia untuk level BIPA 6, dan Sahabatku Indonesia
untuk level BIPA 7. Ketujuh seri buku tersebut berisi bahan ajar BIPA secara
umum. Selain buku yang bersifat keterampilan dan pengetahuan umum tersebut,
terdapat juga buku-buku untuk masing-masing keterampilan berbahasa
(keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan
keterampilan menulis) yang sesuai dengan berbagai level BIPA. Substansi pada
masing-masing buku di atas mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
kursus dan pelatihan BIPA yang tercantum dalam peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2007 (Direktorat Pembinaan Kursus dan
Pelatihan, 2016).
Dalam penelitian ini, peneliti memilih buku teks Sahabatku Indonesia
untuk level BIPA 3 dan buku teks Sahabatku Indonesia untuk level BIPA 4 yang
berisi bahan ajar BIPA secara umum. Level BIPA 3 dan level BIPA 4 merupakan
tingakatan menengah pada jenjang BIPA. Pada BIPA 3, pemelajar diharapkan
mampu mengungkapkan pengalaman, harapan, tujuan, dan rencana secara singkat
dan koheren dengan disertai alasan dalam konteks kehidupan dan tugas kerja
sehari-hari. Pada BIPA 4, pemelajar diharapkan mampu melaporkan hasil
pengamatan atas peristiwa dan mampu mengungkapkan gagasan dalam topik
bidangnya, baik konkret maupun abstrak dengan cukup lancar tanpa kendala yang
mengganggu pemahaman mitra tutur (Direktorat Pembinaan Kursus dan
Pelatihan, 2016: 8).
Peneliti memilih buku teks Sahabatku Indonesia untuk BIPA 3 dan BIPA
4 dengan alasan sebagai berikut. Peneliti ingin mengetahui tingkat keterbacaan
pemelajar dalam memahami kalimat-kalimat yang berkaitan langsung dengan
pokok bahasan yang terdapat dalam wacana kedua buku tersebut. Tingkat
keterbacaan wacana kedua buku itu dapat menjadi pertimbangan bagi para
pengajar BIPA dan lembaga penyelenggara kursus atau pelatihan BIPA dalam
menentukan bahan ajar yang sesuai dengan tingkatan BIPA. Tingkat keterbacaan
wacana kedua buku tersebut juga akan mencerminkan taget tujan dalam
pembelajaran BIPA.
Tingkat keterbacaan suatu teks dapat diukur dengan menggunakan formula
(rumus) keterbacaan. Formula keterbacaan digunakan sebagai alat untuk
mengukur dan mengetahui tingkat kesulitan dalam memahami suatu bacaan.
Dalam penelitian ini, peneliti memilih formula keterbacaan grafik Fry sebagai alat
ukur keterbacaan. Adiningsih (2021) memaparkan bahwa grafik yang dirumuskan
oleh Edward Fry ini berfokus pada dua hal, yaitu panjang pendek kalimat dan
tingkat kerumitan atau panjang pendeknya kata. Formula grafik Fry memang
dirancang untuk uji keterbacaan wacana berbahasa Inggris. Karena adanya
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perbedaan pola suku kata bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, perhitungan
grafik Fry pada teks berbehasa Indonesia perlu ditambah satu langkah lagi.
Setelah hasil perhitungan suku kata diperoleh, perlu dikalikan dengan angka 0,6
pada perhitungan teks berbahasa Indonesia.
Peneliti menganggap bahwa adanya penyesuaian perhitungan pada teks
berbahasa Indonesia seperti diuraikan di atas menjadi kelebihan perhitungan
dengan menggunakan grafik Fry. Belum semua fomula keterbacaan yang awalnya
dirancang untuk perhitungan teks bahasa Ingrris, mendapat penyesuaian dalam
perhitungan bahasa Indonesia seperti pada grafik Fry. Dengan memilih formula
grafik Fry yang memang sudah mendapat penyesuaian ini, peneliti meyakini
bahwa hasil pehitungan mendekati tepat.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah
penelitian sebagai berikut. Bagaimanakah tingkat keterbacaan wacana dalam buku
teks Sahabatku Indonesia BIPA 3 dan buku teks Sahabatku Indonesia BIPA 4 jika
diukur dengan formula keterbacaan grafik Fry? Penghitungan tingkat keterbacaan
tersebut diharapkan dapat memberikanmanfaat baik secara teoretis maupun secara
praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
perkembangan keilmuan bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia bagi
penutur asing. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menambah
khasanah keilmuan keterbacaan wacana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut. Pertama, bagi pemelajar BIPA agar
dapat belajar bahasa Indonesia dengan bahan ajar dan teks yang sesuai dengan
tingkat yang sedang dipelajarinya. Kedua, bagi pengajar atau instruktur BIPA,
hasil penelitian ini dapat menjadi dalam pemilihan wacana dari buku Sahabatku
Indonesia untuk pembelajaran BIPA sesuai dengan tingkat pemelajarnya. Ketiga,
bagi penyusun atau penerbit buku, hasil penelitian ini dapat menjadi
pertimbangan, terutama dalam hal pemilihan teks atau wacana yang sesuai dengan
tingkat pemelajar.
METODE
Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis deskriptif
kuantitatif. Hal ini karena peneliti memaparkan data-data atau kenyataan terhadap
suatu kejadian pada populasi tertentu. Yang dideskripsikan dalam penelitian ini
adalah keterbacaan buku teks Sahabatku Indonesia untuk BIPA 3 dan buku teks
Sahabatku Indonesia untuk BIPA 4. Data penelitian ini menggunakan perhitungan
angka-angka persentasi dan ditafsirkan dengan menggunakan kalimat sesuai
karakteristik penelitan kualitatif (Arikunto, 2002).
Sumber data penelitian ini adalah buku Sahabatku Indonesia untuk BIPA 3
dan buku Sahabatku Indonesia untuk BIPA 4. Data penelitian, yaitu teks-teks
wacana dalam kedua buku tersebut. Teks wacana tersebut diuji keterbacaanya
sesuai dengan kekhasan formula grafik Fry.
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur
fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2010:102). Instrumen
penelitian ini adalah human instrument. Dalam hal ini peneliti menjadi intrumen
penelitian. Dasar penentuan ini adalah peneliti memiliki bekal yang memadai
dalam menganalisis dan menginterpretasi data temuan penelitian. Hal itu sesuai
dengan pendapat Moleong (2007:168) yang menyatakan bahwa peneliti sebagai
instrumen adalah peneliti melakukan seluruh tahapan penelitian mulai dari
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perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya
menjadi si pelapor hasil penelitiannya.
Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan sesuai dengan langkahlangkah uji keterbacaan grafik Fry. Langkah-lagkah dalam uji keterbacan grafik
Fry tersebut sebagai berikut (Abidian, 2012: 55). 1) Memilih seratus kata dari
wacana yang akan diukur keterbacaannya. 2) Menghitunglah jumlah kalimat yang
terdapat dalam keseratus kata terpilih tersebut. Jika kalimat akhir tidak tepat pada
titik, perhitungannya adalah jumlah kalimat lengkap ditambah jumlah kata pada
kalimat terakhir yang masuk pada kata keseratus dibagi jumlah keseluruhan kata
kalimat terakhir. Misalnya dari keseratus kata yang telah dipilih ada tujuh kalimat
lengkap dan pada kalimat terakhir kata yang masuk keseratus kata ada delapan
kata sedangkan jumlah kata dalam kalimat itu seluruhnya adalah enam belas kata,
jumlah kalimatnya adalah 7 + 8/16 = 7,5 kalimat. 3) Menghitung jumlah suku kata
dari keseratus kata yang telah dipilih. Karena jumlah suku kata bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris berbeda, jumlah suku kata yang telah dihitung tersebut
selanjutnya harus dikalikan 0,6. 4) Memasukkan hasil perhitungan di atas ke
dalam Grafik Fry. Pembacaan hasil akhir merupakan pertemuan antara garis
diagonal dan vertikal yang dihasilkan dari jumlah suku kata dan jumlah kalimat.
Gambar grafik Fry seperti tertera di bawah ini.

Gambar 1: Gambar Grafik Fry
Pada gambar tersebut, angka-angka vertikal merupakan angka-angka untuk
menjukkan rata-rata jumlah kalimat per seratus kata terpilih. Angka-angka yang
tersusun pada baris horizontal menunjukkan data jumlah suku kata per seratus
kata terpilih. Angka-angka yang terdapat pada tengah grafik merupakan angka
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untuk menunjukkan perkiraan hasil tingkat keterbaan yang sudah diukur. Angka
satu menujukkan bahwa teks wacana sesuai unuk pembana kelas satu.
Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik simak dan teknik
catat. Teknik simak adalah teknik yang menjadi objek penelitian yang tujuannya
untuk mendapatkan data secara konkret (Sudaryanto, 1993:135). Metode simak
merupakan metode yang digunakan dalam penyediaan data dengan cara
melakukan penyimakan penggunaan bahasa (Mahsun 2006:92). Metode ini
memiliki teknik lanjutan yaitu teknik catat. Hal-hal yang telah disimak kemudian
ditarnskripsikan menjadi data tulis yang dapat diidentifikasi.
Pada analisis data ini, peneliti melakukan penghitungan pada data-data yang ada
pada setiap teks wacana. Penghitungan dilakukan sesuai dengan langkah kerja
dalam formula keterbacaan grafik Fry. Hasil perhitungan selanjutnya
diinterpretasi menggunakan tabel interpretasi Fry, seperti di bawah ini. Tabel
interpetasi tersebut disusun dengan berdasarkan pada kompetensi pada setiap
tingkatan BIPA yang sudah ditentukan pada Standar Kompetensi Lulusa (SKL)
BIPA dan padanannya dengan kompetensi pada kelas umum.
Tabel 1: Hasil Interpretasi Grafik Fry
No. Hasil Angka Penafsiran yang
Tingkat yang Sesuai
Diperolah
1
1,2,3,4,5,6
BIPA 1 dan BIPA 2
2
(1,2,3,4,5,6) dan 7,8,9
(BIPA 1, BIPA 2) serta BIPA 3, BIPA 4
3
(1,2,3,4,5,6,7,8,9) dan 10,11,12 (BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3, BIPA 4) serta
BIPA 5, BIPA 6, BIPA 7
4 (1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12) dan BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3, BIPA 4) serta
13,14,15
BIPA 5, BIPA 6, BIPA 7
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab-bab pada buku Sahabatku Indonesia baik pada buku BIPA 3 dan
BIPA 4 mengangkat topik-topik tertentu. Pada kedua buku tersebut terdapat
sepuluh bab dengan judul topik yang berbeda-beda. Pada buku BIPA 3 diangkat
topik tentang ucapan selamat, harapan, dan doa (unit 1); pelestarian alam (unit 2);
film favorit (unit 3); makanan sehat (unit 4); aktivitas sehari-hari (unit 5); surat
keluhan (unit 6); pahlawan Indonesia (unit 7); peristiwa alam (unit 8); dongeng
favorit (unit 9); hari libur (unit 10). Adapun pada buku BIPA 4 diangkat topiktopik mengenai profesi (unit 1); surat pembaca (unit 2); tempat bersejarah (unit
3); media dan berita (unit 4); hari besar nasional (unit 5); pariwisata (unit 6);
kesehatan (unit 7); cerita rakyat (unit 8); lingkungan (unit 9); tokoh nasional (unit
10). Berdasarkan topik-topik tersebut, dalam setiap bab pada buku BIPA 3 dan
BIPA 4 terdapat subunit yang berisi pengembangan keempat keterempilan
berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis), pengetahuan
kebahasaan, dan wawasan keindonesiaan sesuai dengan topik yang diangkat. Pada
bagian pengembangan keterampilan membaca, ditampilkan wacana-wacana
tertentu sesuai dengan topik yang diangkat. Wacana-wacana inilah yang menjadi
fokus penelitian untuk diuji tigkat keterbacaanya.
Pada buku Sahabatku Indonesia BIPA 3 ditemukan wacana yang
berjumlah sepuluh. Dari sepuluh wacana tersebut tiga wacana tidak dapat dihitung
dengan formula keterbacaan grafik Fry karena jumlah kata dalam ketiga wacana
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tersebut tidak mencapai 100 kata. Pada uji keterbacaan dengan formula grafik Fry,
salah satu hal yang dipersayaratkan adalah perhitungan 100 kata yang terdapat
dalam wacana. Ketiga wacana yang tidak memenuhi persyaratan perhitungan
grafik Fry, yaitu wacana berjudul “Selamat Wisuda” (nomor wacana 1), wacana
berjudul “Obesitas” (nomor wacana 4), dan wacana berjudul “Pengaduan
Kerusakan Barang” (nomor wacana 6). Ketujuh wacana lain dalam buku ini
memenuhi persayaratan perhitungan grafik Fry. Ketujuh wacana tersebut, yaitu
“Asap Rokok” (nomor wacana 2), “Athirah” (nomor wacana 3), “Berlibur ke
Pantai” (nomor wacana 5), “Raden Ajeng Kartini” (nomor wacana 7), “Longsor”
(nomor wacana 8), “Asal-Usul Burung Cendrawasih” (nomor wacana 9), dan
“Liburan ke Pulau Rangit” (nomor wacana 10).
Jumlah wacana pada buku Sahabatku Indonesia BIPA 4 juga sepuluh
wacana. Kesepuluh wacana pada buku ini dapat diuji keterbacaanya denggan
formula Fry. Judul-judul wacana dalam buku ini sebagai berikut: “PNS, Profesi
Paling Diminati” (nomor wacana 1), “ Lebih dari 1 Bulan Paket Belum Sampai,
Hingga Kini Belum Ada Kabar” (nomor wacana 2), “ Demi Bangsa” (nomor
wacana 3), “Pendidikan Karakter dan Revitalisasi Pendidikan” (wacana nomor 4),
“Pesta Rakyat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia” (wacana nomor 5),
“Angkat Ekonomi Pedesaan Melalui Musik” (wacana nomor 6), “Penyakit Asma
pada Remaja” (wacana nonor 7), “Danau Toba” (wacana nomor 8), “Diet Plastik
Warga Kota” (wacana nomor 9), dan “ Bacharudiin Jusuf Habiebie” (wacana
nomor 10).
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wacana pada buku Sahabatku
Indonesia BIPA 3 dan BIPA 4 yang dapat dihitung sesuai karakteristik uji
keterbacaan grafik Fry berjumlah 17 wacana. Tingkat keterbacaaan ketujuh belas
wacana tersebut diperoleh dengan mengikuti langkah-langkah uji keterbacaan
grrafik Fry. Berdasarkan perhitungan jumlah kaliamt per 100 kata dan
perhitungan jumlah suku kata per 100 kata didapatkan angka penafsiran yang
berbeda-beda. Angka penafsiran yang diperoleh berdasarkan perhitungan tersebut
ditampilkan pada kedua tabel di bawah ini.
Tabel 2: Hasil Perhitungan dengan Grafik Fry pada Buku Sahabatku
Indonesia BIPA 3
Jumlah
Nomor
Kalimat
Jumlah Suku Kata
Angka
Judul Wacana
Wacana
per 100
per 100 kata
Penafsiran
kata
Wacana 2

“Asap Rokok”

11,1

140

4,5,6

Wacana 3

“Athirah”

11,6

136

3,4,5

Wacana 5

“Berlibur ke
Pantai”
“Raden Ajeng
Kartini”

11,6

142

4,5,6

11,7

150

6,7,8

Wacana 7
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Wacana 8

“Longsor”

8,6

138

5,6,7

Wacana 9

“Asal-Usul Burung Cendrawasih”

12,8

124

1,2,3

Wacana 10

“Liburan ke Pulau Rangit”

11

127

2,3,4

Tabel 3: Hasil Perhitungan dengan Grafik Fry pada Buku Sahabatku
Indonesia BIPA 4
Jumlah
Jumlah
Nomor
Kalimat
Angka
Judul Wacana
Suku Kata
Wacana
per 100
Penafsiran
per 100 kata
kata
Wacana 1 “PNS, Profesi Paling
Diminati”

7,8

Wacana 2 “Lebih dari 1 Bulan Paket
Belum Sampai, Hingga
Kini Belum Ada Kabar”

135

1,2,3
9

120

Wacana 3 “Demi Bangsa”

12,3

141

Wacana 4 “Pendidikan Karakter dan
Revitalisasi Pendidikan”

5,3

154

Wacana 5 “Pesta Rakyat di Hari
Kemerdekaan Republik
Indonesia”

6,5

142

Wacana 6 “Angkat Ekonomi
Perdesaan melalui
Musik”

6,6

157

Wacana 7 “Penyakit Asma Pada
Remaja”

5,4

147

Wacana 8 “Danau Toba”

10,3

131

Wacana 9 “Diet Plastik Warga
Kota”

6,7

141

“Bacharuddin Jusuf
Habibie”

9,3

137

Wacana
10

5,6,7

4,5,6
9,10,11
6,7,8

9,10,11

8,9,10
3,4,5
6,7,8
5,6,7

Sebagai contoh sekaligus bukti perhitungan sehingga didapatkan angka
penafisran di atas, berikut ditampilkan secara lengkap langkah-langkah dan hasil
perhitungan pada wacana “Asap Rokok” (BIPA 3) dan wacana “PNS, Profesi
Paling Diminati” (BIPA 4). Wacana bernomor 2 pada buku BIPA 3 dengan judul
“Asap Rokok” memiliki hasil analisis sebagai berikut. Kata ke-100 pada wacana
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jatuh pada kata ke-1 dari 9 kata. Perhitungan kalimat tidak utuh adalah 1:9 = 0,1.
Dengan demikian, perhitungan kalimat utuhnya adalah 11 + 0,1 = 11,1.
Berdasarkan perhitungan jumlah suku kata, diperoleh hasil 233. Kemudian,
jumlah suku kata dikalikan 0,6 sehingga diperoleh hasilnya 233 x 0,6 = 139,8 dan
dibulatkan menjadi 140. Dari kedua hasil tersebut, diperoleh informasi jumlah
kalimat dan jumlah suku kata sebesar 11,1 dan 140.
Grafik Fry (gambar 2) berikut ini menunjukkan titik temu kedua hasil
yang diperoleh. Titik temu tersebut jatuh pada tingkat pembaca 5. Mengacu pada
teori grafik Fry, peringkat kelas pembaca ini dikurangi satu tingkat dan ditambah
satu tingkat. Hasil yang diperoleh adalah 5-1 = 4 dan 5+1 = 6. Untuk itu, wacana
kode teks 2 berada pada tingkat pembaca 4, 5, dan 6. Grafik Fry ditampilkan
sebagai berikut.

Gambar 2 : Hasil Titik Temu Wacana Berjudul “Asap Rokok” (BIPA
3) pada Grafik Fry
Wacana bernomor 1 pada buku BIPA 4 dengan judul “PNS, Profesi Paling
Diminati” memiliki hasil analisis sebagai berikut. Kata ke-100 pada wacana jatuh
pada kata ke-16 dari 21 kata. Dengan demikian, perhitungan kalimat tidak utuh
adalah 16 : 21 = 0,76 dibulatkan menjadi 0,8. Kemudian, jumlah perhitungan
keseluruhan adalah 7 + 0,8 = 7,8. Dapat disimpulkan bahwa hasil kalimat utuh
menjadi 7,8. Untuk perhitungan suku kata, hasil keseluruhan suku kata dikalikan
rumus grafik Fry sebesar 0,6. Perhitungan suku kata yakni 224 × 0,6 = 134,4
dibulatkan menjadi 135. Dari kedua hasil tersebut, diperoleh informasi jumlah
kalimat dan jumlah suku kata sebesar 7,8 dan 135.
Grafik Fry berikut ini (gambar 3) menunjukkan titik temu kedua hasil
yang diperoleh. Titik temu tersebut jatuh pada tingkat pembaca 6. Mengacu pada
teori grafik Fry, peringkat kelas pembaca ini dikurangi satu tingkat dan ditambah
satu tingkat. Hasil yang diperoleh adalah 6 –1 = 5 dan 6 + 1 = 7. Untuk itu,
wacana kode teks 2 berada pada tingkat pembaca 5, 6, dan 7.
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Gambar 3: Hasil Titik Temu Wacana Berjudul “PNS, Profesi Paling
Diminati” (BIPA 4) pada Grafik Fry
Hasil perhitungan di atas selanjutnya diinterpretasikan menggunakan tabel
interpretasi Fry untuk menentukan wacana yang sesuai untuk jenjang BIPA 3.
Dari hasil interpretasi mengunakan tabel tersebut diperoleh hasil sebagai berikut.
Pada buku BIPA 3, dari tujuh wacana dapat diukur dengan formula grafik Fry,
dua wacana sesuai digunakan untuk jenjang BIPA 3 dan lima wacana kurang
sesuai digunakan pada jenjang BIPA. Hasil interpretasi pada buku BIPA 4, yaitu
ada tujuh wacana yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran BIPA. Tiga
wacana lain pada buku BIPA 4 kurang sesuai digunakan pada jenjang ini. Secara
lengkap, hasil interpretasi disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4: Hasil Interpretasi dengan Grafik Fry pada Buku Sahabatku
Indonesia BIPA 3
Nomor
Wacana

Judul
Wacana

Angka
Penafsiran

Keterangan

Wacana 2

“Asap
Rokok”

4,5,6

sesuai untuk BIPA 1 dan BIPA 2,
kurang sesuai untuk BIPA 3

Wacana 3

“Athirah”

3,4,5

sesuai untuk BIPA 1 dan BIPA 2,
kurang sesuai untuk BIPA 3
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Wacana
5

“Berlibur ke Pantai”

4,5,6

sesuai untuk BIPA 1 dan BIPA 2,
kurang sesuai untuk BIPA 3

Wacana
7

“Raden Ajeng Kartini”

6,7,8

Wacana
8

“Longsor”

5,6,7

Wacana
9

“Asal-Usul Burung
Cendrawasih”

1,2,3

sesuai untuk BIPA 1 dan BIPA 2,
kurang sesuai untuk BIPA 3

Wacana
10

“Liburan ke Pulau
Rangit”

2,3,4

sesuai untuk BIPA 1 dan BIPA 2,
kurang sesuai untuk BIPA 3

sesuai untuk BIPA 3
sesuai untuk BIPA 3

Tabel 5: Hasil Interpretasi dengan Grafik Fry pada Buku Sahabatku
Indonesia BIPA 4
Nomor
Angka
Judul Wacana
Keterangan
Wacana
Penafsiran
Wacana 1

“PNS, Profesi Paling
Diminati”

5,6,7

sesuai untuk BIPA 4

Wacana 2

“Lebih dari 1 Bulan Paket
Belum Sampai, Hingga
Kini Belum Ada Kabar”

1,2,3

sesuai untuk BIPA 1
dan BIPA 2, kurang
sesuai untuk BIPA 4

Wacana 3

“Demi Bangsa”

4,5,6

sesuai untuk BIPA 1
dan BIPA 2, kurang
sesuai untuk BIPA 4

Wacana 4

“Pendidikan Karakter dan
Revitalisasi Pendidikan”

9,10,11

sesuai untuk BIPA 4

Wacana 5

“Pesta Rakyat di Hari
Kemerdekaan Republik
Indonesia”

6,7,8

sesuai untuk BIPA 4

Wacana 6

“Angkat Ekonomi
Perdesaan melalui Musik”

9,10,11

sesuai untuk BIPA 4

Wacana 7

“Penyakit Asma Pada
Remaja”

8,9,10

sesuai untuk BIPA 4
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Wacana
8

“Danau Toba”

3,4,5 sesuai untuk BIPA 1 dan BIPA 2,
kurang sesuai untuk BIPA 4

Wacana
9

“Diet Plastik Warga
Kota”

6,7,8 sesuai untuk BIPA 4

Wacana
10

“Bacharuddin Jusuf
Habibie”

5,6,7 sesuai untuk BIPA 4

Berdasarkan hasil interpretasi di atas, pada buku BIPA 3, wacana yang
sesuai untuk digunakan pada jenjang ini ada dua. Wacana tersebut berjudul “R.A.
Kartini” dan “Longsor”. Pada jenjang BIPA 3 ini, kompetensi yang diharapkan
untuk dimiliki para pemelajar, yaitu mampu mengungkapkan pengalaman,
harapan, tujuan, dan rencana secara singkat dan koheren dengan disertai alasan
dalam konteks kehidupan dan tugas kerja sehari-hari (Tim Penyusun, 2019).
Kedua wacana yang sesuai tersebut dianggap mampu mendukung kompetensi
yang diharapkan tersebut.
Adapun wacana yang kurang sesuai untuk jenjang BIPA 3 ada lima.
Kelima wacana tersebut sebagai berikut: 1) wacana yang berjudul “Asap Rokok”
memiliki angka penafsiran 4,5,6, 2) wacana berjudul “Athirah” memiliki angka
penafsiran 3,4,5, 3) wacana berjudul “Berlibur ke Pantai” memiliki angka
penafsiran 4,5,6, 4) wacana berjudul “Asal-Usul Burung Cendrawasih” memiliki
angka penafsiran yang diperoleh, yaitu 1,2,3, dan 5) wacana berjudul “Liburan ke
Pulau Rangit” memiliki angka penafsiran, 2,3,4. Kelima wacana tersebut berada
pada angka penafsiran untuk jenjang BIPA 1 dan BIPA 2 sehingga terlalu mudah
untuk para pemelajar BIPA 3. Kelima wacana tersebut diangggap kurang
mendukung kompetensi yang diharapkan pada jenjang BIPA 3 ini.
Kompetensi yang diharapakan pada jenjang BIPA 4, yaitu pemelajar
mampu melaporkan hasil pengamatan atas peristiwa dan mengungkapkan gagasan
dalam topik bidangnya, baik konkret maupun abstrak, dengan cukup lancar tanpa
kendala yang mengganggu pemahaman mitra tutur (Tim Penyusun, 2019).
Berdasarkan perhitungan dan interpretasi dengan grafik Fry, wacana yang sesuai
untuk mendukung kompetensi tersebut, yaitu wacana berjudul “PNS, Profesi
Paling Diminati”, “Pendidikan Karakter dan Revitalisasi Pendidikan”, “Pesta
Rakyat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia”, “Angkat Ekonomi Perdesaan
melalui Musik”, “Penyakit Asma Pada Remaja”, “Diet Plastik Warga Kota”, dan
“Bacharuddin Jusuf Habibie”. Tiga wacana lain kurang sesuai digunakan pada
jenjang BIPA 4. Wacana yang berjudul, “Lebih dari 1 Bulan Paket Belum
Sampai, Hingga Kini Belum Ada Kabar”, “Demi Bangsa”, dan “Danau Toba”
memiliki rentang penafsiran yang lebih cocok digunakan untuk jenjang BIPA 1
dan BIPA 2. Dengan demikian, ketiga wacana tersebut terlalu mudah untuk
dipelajari pada jenjang BIPA 4 dan kurang mendukung kompetensi yang
diharapkan pada jenjang ini.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan hal sebagai berikut. Pertama, ada
empat wacana yang sesuai untuk digunakan pada jenjang BIPA 3 dan tiga wacana
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yang kurang sesuai digunakan pada jenjang ini. Kedua, ada enam wacana yang
sesuai untuk digunakan pada jenjang BIPA 4 dan empat wacana yang kurang
sesuai untuk digunakan pada jenjang ini. Hasil tersebut berimplikasi terutama
kepada para pengajar BIPA. Para pengajar BIPA dituntut agar lebih cermat dalam
pemilihan bacaan yang sesuai untuk pemalajar tingkat BIPA 3 dan BIPA 4
sehingga kompetensi yang diharapkan pada kedua jenjang ini dapat dicapai
dengan baik oleh para pemelajar.
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Abstrak
Penelitian ini disusun dengan dua tujuan, pertama, memaparkan kemampuan
menulis karangan narasi pribadi mahasiswa PBSI USD bermedia Storybird.
Kedua, mendeskripsikan tipe-tipe kesalahan kebahasaan yang terdapat dalam hasil
karangan narasi pribadi mahasiswa PBSI USD bermedia Storybird. Penelitian ini
termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini
adalah mahasiswa PBSI USD yang mengikuti perkuliahan Pembelajaran Berbasis
TIK. Sumber data dalam penelitian ini adalah adalah hasil karangan narasi
pengalaman pribadi yang dibuat oleh mahasiswa PBSI USD yang mengikuti
perkuliahan Pembelajaran Berbasis TIK dengan menggunakan media Storybird.
Data penelitian ini ialah isi karangan narasi mahasiswa yang memuat orientasi,
komplikasi, evaluasi (jika ada), resolusi, koda, kebahasaan karangan narasi, dan
ejaan. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tes
menulis narasi pengalaman pribadi menggunakan media Storybird. Terdapat dua
hasil yang didapatkan dari penelitian ini. Pertama, kemampuan menulis narasi
pengalaman pribadi mahasiswa PBSI USD dengan menggunakan media Storybird
berada di kategori sedang dengan rata-rata sebesar 19,02, simpangan baku sebesar
1,82, dan berada di interval skor 18,11-19,92. Kedua, ada lima tipe kesalahan
yang terdapat dalam hasil karangan narasi pengalaman pribadi, yaitu: 1) kesalahan
tataran fonologis, 2) kesalahan tataran morfologis, 3) kesalahan tataran sintaksis,
4) kesalahan tataran semantik, dan 5) kesalahan tataran ejaan.
Kata kunci: Kemampuan Menulis, Narasi, Pengalaman Pribadi, Storybird
Abstract
This research was structured with two objectives, the first, to describe the ability
to write personal narrative essays of PBSI USD students with Storybird media.
Second, describe the types of linguistic errors found in the personal narrative
essays of PBSI USD students using Storybird media. This research was
quantitative descriptive research. The population in this study were PBSI USD
students who took ICT-Based Learning lectures. The source of data in this study is
the result of a personal experience narrative essay made by PBSI USD students
who attend ICT-Based Learning lectures using Storybird media. The research data
are the student narrative essays which contain orientation, complications,
evaluation (if any), resolution, code, narrative essay language, and spelling. The
data collection of this research was a personal experience narrative writing test
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using the Storybird media. There are two results obtained from this study. First,
the ability to write narratives of personal experiences of PBSI USD students using
Storybird is in the medium category with an average of 19.02, the standard
deviation of 1.82, and it is in the score interval of 18.11-19.92. Second, there are
five types of errors found in the results of personal experience narrative essays,
namely: 1) phonological level errors, 2) morphological level errors, 3) syntactic
errors, 4) semantic level errors, and 5) spelling errors.
.
Keywords: Writing Skills, Narrative, Personal Experience, Storybirds
PENDAHULUAN
Menulis tidak hanya sebagai sarana untuk berkomunikasi saja, tetapi juga
sebagai media untuk belajar, berpikir, dan menghasilkan ide (Widodo, 2008).
Menulis dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang paling sulit dikuasai,
bahkan oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan (Iskandarwassid & Sunendar,
2011). Keterampilan menulis ini pun menjadi tuntutan keterampilan berbahasa
yang perlu dikuasai mahasiswa di tingkat perguruan tinggi, terlebih mahasiswa
PBSI.
Tuntutan kemampuan menulis mahasiswa PBSI merupakan keharusan yang
perlu dimiliki para lulusannya. Kemampuan menulis ini pun harus disesuaikan
dengan kebutuhan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dan kebutuhan
zaman ini. Oleh karena itu, focus penelitian ini lebih kepada kemampuan menulis
narasi pengalaman pribadi bermedia Storybirds.
Ada empat alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Keempat alasan
tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, peneliti ingin mencoba berkontribusi
untuk Program Studi PBSI Universitas Sanata Dharma. Kontribusi yang dimaksud
terutama berkaitan dengan peningkatan mutu dan variasi penelitian di program
studi tersebut. Dalam hal ini di Prodi PBSI FKIP USD mahasiswa yang
menempuh perkuliahan Pembelajaran Berbasis TIK mendapatkan materi
perkuliahan menulis naratif dengan bermedia Storybirds dan belum banyak dikaji
oleh peneliti lain.
Alasan kedua adalah penulisan karangan narasi menjadi salah satu bagian
aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam perkuliahan
pembelajaran berbasis TIK di Program Studi PBSI Universitas Sanata Dharma.
Tidak hanya itu, kemampuan ini menjadi tuntutan yang tertuang dalam Rencana
Pembelajaran Semester (RPS). Menurut RPS yang digunakan, mahasiswa
diharapkan mampu membuat cerita narasi yang sifatnya fiksi maupun nonfiksi.
Hal ini merupakan bentuk luaran perkuliahan saat mahasiswa menggunakan
aplikasi Storybird.
Alasan ketiga adalah penulisan karangan narasi harus dikuasai oleh calon
guru bahasa Indonesia khususnya pada pengajaran KD 3.6 dan 4.6 pada satuan
pendidikan SMP/MTs. Menurut kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia untuk
SMP/MTs, materi mengenai karangan narasi ekspositoris/pengalaman pribadi
terdapat pada Kompetensi Dasar (KD) 3.6 dan 4.6. Oleh sebab itu, tuntutsn
penguasaan materi ini menjadi jelas khususnya bagi lulusan prodi PBSI FKIP
USD.
Alasan keempat yaitu aplikasi Storybird perlu dikuasai sebagai baigian
implementasi penggunaan teknologi untuk penguasaan pembelajaran menulis.
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Aplikasi berbasis web ini dapat digunakan sebagai media pendukung proses
pembelajaran di dalam kelas dan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan
literasi digital bagi para calon guru bahasa Indonesia. Aplikasi Storybird ini
memiliki beberapa keunggulan, antara lain: (1) meningkatkan kreativitas, hal ini
dapat terjadi karena dalam Storybird disediakan berbagai macam pilihan
ilustrasi/gambar yang dapat digunakan untuk melengkapi tulisan, (2)
mempermudah guru untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembelajaran
menulis karena Storybird membuat pemelajar lebih tertarik dan tidak mudah
bosan, (3) mengasah dan meningkatkan bakat siswa dalam membuat cerita
bergambar. Storybird memiliki beberapa fasilitas yang menarik untuk
dipergunakan khususnya dalam mengembangkan kemampuan menulis. Fasilitas
itu antara lain adanya picturebook, longform story, comics, flash fiction, dan
poetry. Kelima fasilitas itu mempunyai kegunaannya masing-masing dan dapat
digunakan sebagai daya pengembang bakat menulis siswa nantinya.
Sehubungan dengan keempat alasan tersebut di atas, peneliti berupaya
memaparkan tingkat kemampuan menulis karangan narasi pengalaman pribadi
mahasiswa Prodi PBSI FKIP USD. Hal ini dilakukan dengan harapan hasil kajian
dapat menjadi masukan dan perbaikan dalam pengembangan perkuliahan menulis
dan perkuliahan Pembelajaran Berbasis TIK. Selain itu, peneliti berupa
menemukan tipe-tipe kesalahan kebahasaan yang terdapat dalam hasil karangan
narasi pengalaman pribadi mahasiswa PBSI USD bermedia Storybird yang
berguna bagi masukan perkuliahan menulis dan perkuliahan Pembelajaran
Berbasis TIK.
KAJIAN TEORI
Ada dua ulasan kajian teori yang disampaikan melalui tulisan ini. Kajian
itu meliputi konseptual tulisan narasi dan aplikasi Storybirds. Konseptual menulis
naratif berkaitan dengan kemampuan penulis dalam mengisahkan suatu peristiwa.
Secara lebih lanjut, karangan narasi diartikan sebagai bentuk wacana yang
berusaha mengisahkan suatu peristiwa sehingga pembaca seolah-olah mampu
melihat ataupun mengalami sendiri peristiwa yang dialami penulisnya tampak
seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa tersebut (Keraf,
2008). Yang menjadi kekhasan atau penciri sebuah tulisan narasi terletak pada
paparan perbuatan atau tindakan tokoh yang terjadi dalam satu rangkaian waktu.
Kemampuan menceritakan suatu peristiwa dengan melibatkan tokoh-tokoh
pendukung peristiwa tidaklah mudah terlebih urutan cerita disesuaikan dengan
rangkaian waktu yang memperjelas gambaran setiap urutan peristiwa.
Sebuah tulisan narasi memiliki sejumlah penciri. Ciri-ciri itu meliputi (1)
berupa paparan cerita berupa pengalaman atau peristiwa, 2) kejadian atau
pengalaman berupa fakta, imajinasi, ataupun gabungan keduanya, 3) paparan
peristiwa didukung dengan adanya konflik, dan 5) memiliki nilai estetika, dan 5)
paparan cerita disajikan dalam susunan yang kronologi (Semi, 2009). Selain
kelima ciri tersebut, Keraf menambahkan tiga ciri tulisan naratif, yaitu terkait
latar, alasan pendukung terjadinya peristiwa, dan adanya tokoh yang
pengkisahannya (Keraf, 2008). Secara tegas Keraf (2008) menyampaikan bahwa
tulisan narasi yang baik mampu menghadirkan latar tempat dan latar waktu dalam
pendukungan penceritaannya. Penceritaan latar waktu, latar tempat, latar pemicu
peristiwa, dan gambaran tokoh yang rinci mampu memberikan gambaran yang
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jelas kepada pembaca bagaimana peristiwa itu terjadi dan dalam situasi dan
kondisi seperti apa peristiwa itu terjadi.
Dalam pengembangan tulisan naratif, penulis perlu memikirkan jenis
narasi apa yang akan disusunnya. Mengutip pendapat Keraf (2008), ada dua narasi
yang dapat dikembangkan penulis, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif.
Narasi ekspositoris menuntut penulis mampu memaparkan kejadian nyata atau
sebenar-benarnya atau pengalaman nyata dari penulis. Untuk narasi sugestif, jenis
ini lebih mengungkapkan tulisan yang mengandung unsur atau daya imajinasi
penulis atau fiksi.
Dalam konteks penelitian ini narasi pengalaman pribadi menjadi fokus
utamanya. Narasi ini mengungkapkan pengalaman pribadi penulisnya dan dalam
konteks ini mahasiswa PBSI FKIP USD sebagai empunya pengalaman tersebut.
Untuk dapat menentukan apakah tulisan narasi pengalaman pribadi sudah
tercermin dalam karya mahasiswa, diperlukan pedoman penentunya. Pedoman
penentuan kualitas tulisan narasi didasarkan pada dua kajian teori. Dikaitkan
dengan syarat sebuah tulisan narasi yang meliputi struktur tulisan narasi. Struktur
penulisan narasi yang menjadi dasar penilaian teks narasi diambil dari Djatmika
(2018). Struktur tersebut meliputi 1) orientasi, 2) komplikasi, 3) evaluasi, 4)
resolusi, dan 5) koda. Paparan kelima bagian itu sebagai berikut (Djatmika, 2018),
pertama orientasi berkaitan dengan paparan latar tempat dan waktu atas peristiwa
yang akan diceritakan dalam teks narasi tersebut. Tidak hanya latar tempat dan
waktu, pengenalan para pelaku cerita pun disampaikan di bagian ini. Kedua,
komplikasi berkaitan dengan penceritaan permasalahan yang dialami pelaku.
Ketiga adalah bagian evaluasi. Bagian ini tidak harus muncul dalam teks narasi.
Bagian ini menceritakan bagaimana upaya pelaku atau tokoh dalam melakukan
kilas balik peristiwa yang dialaminya atau bagian dari refleksi atas kejadian yang
kemudian mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi itu. Keempat adalah
resolusi yang merupakan bagian di saat pelaku sudah menemukan jalan keluar
pasti atau dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Kelima, koda
berkaitan dengan bagian penulis dalam menyampaikan hal-hal apa yang menjadi
penekanan dalam cerita yang disampaikannya ataupun cerita narasi yang diakhiri
dengan pesan moral penulis.
Untuk menghasilkan karangan narasi yang baik pula, terdapat persyaratan
komponen yang harus hadir dalam teks tersebut. Teks yang baik harus memiliki
komponen isi, organisasi isi, gramatika, diksi, dan ejaan (Kundharu & Slamet,
2012). Komponen isi, meliputi unsur relevansi, pengembangan tesis, keeskplisitan
analisis, dan ketepatan dalam simpulan. Komponen organisasi isi, meliputi
keutuhan teks, keberpautan, pengembangan gagasan atau pikiran pokok paragraf
dan organisasi keseluruhan karangan
1. organisasi isi, meliputi keutuhan, perpautan,
pengembangan gagasan atau pikiran pokok paragraf
dan organisasi keseluruhan karangan,
2. gramatika atau tata bahasa, meliputi ketepatan
bentukan kata dan keefektifan kalimat,
3. diksi, meliputi ketepatan penggunaan kata berkenaan
dengan gagasan yang dikemukakan, kesesuaian
penggunaan kata dengan konteks dan kebakuan kata.
4. ejaan, meliputi penulisaan huruf, kata, dan tanda baca.
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METODE
Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Daniel
(Suharsaputra, 2014) berpendapat bahwa penelitian kuantitatif merupakan metode
penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan menggunakan data-data
numerik, yang kemudian oleh peneliti data itu dianalisis dan umumnya
menggunakan statistik. Oleh karena itu, data kemampuan mahasiswa PBSI yang
diwujudkan dalam angka tersebut termasuk ke dalam penelitian deskriptif
kuantitatif.
Populasi penelitian adalah mahasiswa PBSI yang mengambil mata kuliah
Pembelajaran Berbasis TIK. Jumlah data penelitian ini adalah 37 data yang
merupakan karya narasi mahasiswa.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data
penelitian ini adalah sebagai berikut ini. Pertama, menentukan karangan narasi
yang menjadi objek penelitian ini. Kedua, penyusunan instrumen tes dan format
penilaian. Ketiga, menyebarkan tes kepada para mahasiswa selaku subjek
penelitian. Keempat menilai hasil karya mahasiswa dengan memberi skor mentah.
Kelima, mengubah skor mentah menjadi skor jadi. Keenam, menentukan tingkat
kemampuan menulis mahasiswa dalam menulis narasi pengalaman pribadi
bermedia Storybirds. Keenam, peneliti menentukan faktor-faktor kesalahan dalam
penulisan teks narasi ini.
Teknik analisis data yang dilakukan peneliti meliputi lima tahapan. Pertama,
menentukan karangan yang memuat narasi pengalaman pribadi. Kedua, menilai
karya mahasiswa dengan mengikuti rubrik penilaian yang sudah ditentukan
sehingga diperoleh skor mentah. Ketiga, data skor tersebut ditabulasi dengan
menggunakan perhitungan. Keempat, hasil perhitungan tersebut kemudian
ditentukan skor rata-rata dan perhitungan skor simpangan baku. Kelima, hasil
perhitungan tersebut dimasukkan dalam konversi skala lima seperti dalam tabel 1
berikut bawah ini.
Terkait dengan perhitungan skor rata-rata dan simpangan baku,
dipergunakan rumus sebagai berikut ini.
1. Rumus perhitungan skor rata-rata (mean)

2.

Keterangan:
X
= mean (rata-rata)
f = frekuensi
𝑥= skor kemampuan menulis
karangan narasi n
= jumlah
data/mahasiswa
Rumus perhitungan simpangan baku

Keterangan:
S
= simpangan baku
n = jumlah data/mahasiswa
∑𝑓(𝑥2) = jumlah skor yang dikuadratkan
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∑𝑓𝑥
= jumlah
kemampuan menulis narasi

skorPedoman

konversi

penentu

tingkat

Tabel 1
Pedoman Konversi Skala Lima
Skala Angka

Interval
Skor
21,75-24,00

Kategori
Sangat Tinggi

X + 1,5s = 19,02 + (1,5 × 1,82) =
21,75
19,93-21,74

Tinggi

18,11-19,92

Sedang

16,29-18,10

Rendah

0-16,28

Sangat Rendah

X + 0,5s = 19,02 + (0,5 × 1,82) =
19,93
X − 0,5s = 19,02 − (0,5 × 1,82) =
18,11
X − 1,5s = 19,02 − (1,5 × 1,82) =
16,29
0
(Nurgiyantoro, 2013)
4.

Pedoman penilaian narasi
Pedoman penilaian yang dipergunakan dalam penelitian ini
disesuaikan dengan tuntutan penilaian yang terdapat dalam RPS mata
kuliah Menulis Kreatif dan Pembelajaran Berbasis TIK. Acuan penilaian
dapat dilihat pada lampiran.
Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan alat tes sebagai
bagian langkah pengumpulan data. Alat tes ini berisi pedoman prosedur
pengerjaan penulisan teks narasi tersebut. Adapun bentuk tes yang dimaksud
tergambar sebagai berikut ini.
Buatlah sebuah karangan narasi pengalaman pribadi dengan ketentuan
sebagai berikut:
a.
karangan narasi yang dibuat harus berisikan unsur- unsur teks narasi
b.
tema karangan narasi yang dibuat adalah berkaitan dengan pengalaman
paling berkesan dalam hidup Anda,.
c.
karangan narasi dibuat menggunakan fasilitas picture book yang terdapat
dalam media Storybird,
d.
tidak boleh ada unsur plagiarisme.
e.
Tuliskan nama, kelas, dan NIM Anda di bagian cover.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Ada dua paparan data temuan penelitian ini. Yang pertama adalah data
terkait tingkat kemampuan menulis narasi pengalaman pribadi mahasiswa PBSI
FKIP USD. Kedua, data terkait dengan faktor kesalahan yang terdapat pada
tulisan narasi tersebut. Berikut ini paparan temuan data tersebut.
Berdasarkan hasil perhitungan skor mentah ditemukan data bahwa terdapat
satu mahasiswa yang mendapatkan nilai terendah dan empat mahasiswa
mendapatkan skor tertinggi. Skor terendah yang diperoleh adalah lima belas dan
skor tertinggi adalah dua puluh. Data tersebut ditabulasikan sebagai berikut ini.
Tabel 2. Perhitungan Skor Mentah
No
Skor (x)
Frekuensi (f)
fx
f(x2)
1
15
1
15
225
2
16
2
32
512
3
17
4
68
1156
4
18
6
108
1944
5
19
11
209
3971
6
20
5
100
2000
7
21
4
84
1764
8
22
4
88
1936
Jumlah
n = 37
704
13508
Berdasarkan data tabulasi di atas, diperoleh perhitungan nilai rata-rata dan
nilai simpangan baku. Untuk nilai rata-rata dengan menggunakan rumus pada
bagian metode di atas, didapatkan nilai perhitungan sebesar 19.02 dan nilai
simpangan baku sebesar 1,82. Dari perhitungan nilai rata-rata dan simpangan
baku, dilakukan perhitungan dengan penggunaan sksla penentuan tingkat
kemampuan menulis narasi seperti tergambar pada tabel berikut ini.
Tabel 3. PAP Tingkat Kemampuan Menulis
Skala Angka
Interval
Kategori
Skor
21,75-24,00
Sangat Tinggi
X + 1,5s = 19,02 + (1,5 × 1,82) =
21,75
19,93-21,74
Tinggi
X + 0,5s = 19,02 + (0,5 × 1,82) =
19,93
18,11-19,92
Sedang
X − 0,5s = 19,02 − (0,5 × 1,82) =
18,11
16,29-18,10
Rendah
X − 1,5s = 19,02 − (1,5 × 1,82) =
16,29
0
0-16,28
Sangat Rendah
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Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa tingkat kemampuan
menulis narasi pengalaman mahasiswa PBSI berada pada kategori sedang. Hal ini
disebabkan oleh nilai perhitungan 19,02 berada pada rentang nilai 18,11 s.d.
19,92. Dengan demikian, kemampuan menulis mahasiswa belum sesuai dengan
capaian pembelajaran yang ditentukan dan diperlukan upaya khusus untuk
menwujudkan kemampuan menulis narasi pada kategori tinggi.
Untuk data tipe-tipe kesalahan penulisan teks narasi, peneliti
memperoleh lima kesalahan dalam penulisan teks narasi. Kesalahan itu meliputi
1) kesalahan berbahasa pada tataran fonologi, 2) kesalahan berbahasa pada tataran
morfologi, 3) kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis, 4) kesalahan berbahasa
pada tataran semantik, dan 5) kesalahan berbahasa penerapan kaidah ejaan bahasa
Indonesia.
PEMBAHASAN
1.
Tingkat Kemampuan Menulis Mahasiswa PBSI FKIP USD
Tingkat kemampuan menulis mahasiswa PBSI FKIP USD tergolong pada
rentang sedang. Tingkat sedang diperoleh dari sejumlah temuan. Temuan tersebut
adalah 1) satu mahasiswa memperoleh skor terendah, yaitu lima belas, 2) dua
mahasiswa mendapatkan skor enam belas, 3) empat mahasiswa memperoleh skor
tujuh belas, 4) enam mahasiswa memperoleh skor delapan belas, 5) sebelas
mahasiswa mendapatkan skor sembilan belas, 6) lima mahasiswa memperoleh
skor dua puluh, 7) empat mahasiswa mendapatkan skor dua puluh satu, dan 8)
empat mahasiswa memperoleh skor dua puluh dua. Penentuan skor yang
diperoleh mahasiswa berdasarkan penilaian setiap aspek keterampilan menulis
karangan narasi.
Pada bagian orientasi atau pendahuluan, mahasiswa dituntut untuk dapat
memaparkan tokoh dan latar dengan jelas. Nama tokoh atau pihak yang
mengalami peristiwa dalam karangan narasi digambarkan secara rinci dan mampu
menarik perhatian. Paparan bagian ini akan mampu mengundang pembaca atau
menarik perhatian pembaca sehingga pembaca mampu membuat komitmen untuk
menyelesaikan membaca teks narasi tersebut (Pangaribuan et al., 2019).
Kenyataannya, bagian orientasi yang memenuhi kriteria tersebut hanya diperoleh
dari dua puluh tulisan mahasiswa. Untuk itu, penulisan bagian orientasi perlu
mendapat perhatian dalam keterampilan menulis karena tujuh belas mahasiswa
belum mampu menulis bagian orientasi dengan baik.
Bagian klimaks menuntut mahasiswa untuk menggambarkan tokoh yang
terlibat dalam konflik. Karena itu, paparan rangkaian alur klimaks yang jelas
sebagai penanda adanya konflik dalam cerita perlu disampaikan secara jelas
kepada pembaca. Paparan memadai dari tulisan narasi akan membuat pembaca
terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut sehingga seolah-olah pembaca
mengalami, melihat, dan merasakan peristiwa tersebut (Agustina & Mairu, 2018).
Berpedoman pada hal tersebut, mahasiswa sudah cukup mampu
memberikan gambaran jelas terkait konflik cerita. Hal ini dibuktikan dengan tiga
puluh tulisan mahasiswa yang memaparkan tokoh dan pelibatan konflik secara
jelas dan tujuh mahasiswa yang kurang mampu memaparkan dengan jelas.
Bagian evaluasi menjadi bagian yang cukup menantang terlebih bila
mahasiswa mampu menyusun tulisan peristiwa kilas balik secara baik. Dalam
karangan narasinya, mahasiswa berupaya menyampaikan tokoh cerita yang
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melakukan ulas balik peristiwa yang dialami dan mencoba menemukan solusi dari
permasalahan yang dihadapinya.
Terkait bagian evaluasi, peneliti menemukan sembilan karangan narasi yang
baik pengambaran evaluasinya sesuai tuntutan. Selain itu, ada dua puluh teks
narasi yang tidak menghadirkan bagian evaluasi dan delapan teks terdapat bagian
evaluasi yang tidak purna karena penceritaan tokoh tidak sampai pada penemuan
solusi dari permasalahannya. Hal ini menjadi masukan bahwa pelatihan menulis
narasi bagian evaluasi perlu mendapatkan penekanan.
Bagian resolusi menjadi bagian penting dalam tulisan narasi. Resolusi
dalam tulisan narasi baik disajikan dengan paparan penyelesaian konflik secara
menarik, jelas, dan tidak terduga oleh pembaca. Namun, tulisan narasi yang
memenuhi kriteria ini tidaklah mudah dihasilkan. Hal ini memerlukan kecakapan
penulis untuk dapat menggambarkan rangkaian peritiwa secara menarik.
Hasil temuan penulisan narasi mahasiswa PBSI cukup baik. Hal ini
dinyatakan dari hasil analisis bahwa terdapat dua puluh tujuh mahasiswa yang
mampu memaparkan konflik ceritanya terpecahkan secara menarik, jelas, dan
tidak terduga. Sepuluh mahasiswa saja yang penyampaian solusi permasalahan
cerita tergolong biasa dan dapat diduga pembaca.
Bagian akhir struktur narasi adalah koda. Bagian ini menuntut penulisnya
menyampaikan amanat dan nilai-nilai positif yang terkandung dalam tulisannya.
Bagian koda dipandang penting karena bagian ini menjadi sarana penulis
menyajikan penyelesaian cerita kepada pembacanya disertai dengan
pemaknaannya (Pangaribuan et al., 2019). Oleh karena itu, tunttutan penyusunan
koda perlu dilatihkan pula dalam keterampilan menulis.
Hasil temuan penelitian ini terkait bagian koda adalah sebagai berikut. Para
mahasiswa PBSI FKIP USD ini mampu menyusun koda dengan baik. Ketiga
puluh tujuh mahasiswa mampu menyampaikan amanat dan nilai positif dalam
karangannya. Karena itu, penulisan koda dalam keterampilan menulis narasi
pengalaman ini sudah cukup memadai.
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui alasan mengapa tingkat
kemampuan menulis narasi pengalaman pribadi mahasiswa tergolong sedang. Ada
dua alasan kemampuan menulis narasi termasuk kategori sedang, yaitu 1) kurang
mampu menyusun bagian orientasi cerita secara menarik dan penggambaran
tokoh kurang jelas dan 2) belum maksimal dalam penggambaran bagian evaluasi.
2.
Tipe-tipe Kesalahan Penulisan Teks Narasi
Terdapat lima tipe kesalahan kebahasaan dalam penulisan teks narasi.
Berikut ini pembahasan setiap tipe kesalahan yang dimaksud. Pertama, kesalahan
berbahasa tataran fonologi. Wujud kesalahan tataran fonologis yang banyak
ditemukan dalam tulisan adalah perubahan fonem yang tidak baku. Sebagai satu
buktinyan adalah pengunakan kata bernafas. Fonem /p/ digantikan fonem /f/
sehingga kesalah terjadi. Pembenaran penulisan adalah bernapas. Berikut ini
salah satu contoh bentuk kesalahan tataran fonologi.
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Gambar 1
Tipe Kesalahan Tataran Fonologis
Kedua, tipe kesalahan tataran morfologi banyak pula ditemukan pada hasil
tulisan narasi mahasiswa. Tipe kesalahan ini terjadi karena penghilangan imbuhan
pada kata dasar. Sebagai salah satu contohnya adalah kesalahan akibat
penghilangan prefix ber-. Kata main pada konteks kalimat yang tepat adalah
bermain.
Tipe kesalahan kebahasaan ketiga berada pada tataran sintaksis. Salajh
satu bukti tipe kesalahan ini adalah penggunaan preposisi di dalam satu kalimat
yang menunjukkan kurang mampunya mahasiswa membedakan fungsi preposisi
di yang menunjukkan tempat bukan waktu. Berikut ini contoh kesalahan yang
dimaksud.

Gambar 2
Contoh Tipe Kesalahan Tataran Sintaksis
Keempat adalah tipe kesalahan tataran semantik. Tipe kesalahan ini terjadi
penggunaan kata yang tidak tepat secara pemaknaan. Sebagai contoh penggunaan
kata pukul dan kata jam. Keduanya merupakan penunjuk waktu tetapi secara
penggunaan memiliki perbedaan hingga merujuk pada maknanya.
Kelima adalah kesalahan dalam penggunaan ejaan. Kesalahan penulisan
ejaan banyak terjadi pada karangan narasi mahasiswa. Hal yang sama ditemukan
oleh Oktofiani, dkk (2020). Dalam penelitiannya, terungkap bahwa kesalahan
penulisan huruf kapital banyak terjadi pada tulisan narasi mahasiswa (Oktafiani et
al., 2020). Dalam penelitian ini peneliti menemukan sejumlah kesalahan yang
sama dalam tataran ejaan. Kesalahan ini terjadi akibat ketidakcermatan dalam
penulisan. Berikut ini beberapa contoh kesalahan dalam tataran ejaan.
Tabel 3. Bentuk Kesalahan Tataran Ejaan Narasi Mahasiswa PBSI FKIP USD
Bentuk Kesalahan
Perbaikan
natal
Natal
aku hanya bekerja selama 6 bulan
Aku hanya bekerja selama enam
bulan.
Aku mengenalnya melalui dunia
Aku mengenalnya melalui dunia
maya
maya.
pulau Jawa
Pulau Jawa
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gio (nama orang)
Gio (nama orang)
“sampai kapan rasa ini bertahan”
“Sampai kapan rasa ini bertahan?”
No one is perfect.
No one is perfect.
Semenjak saat itu kita menjadi teman dekat.
Semenjak saat itu, kita menjadi teman dekat.
Hari demi hari aku
selalu berkomunikasi
dengannya
diotakku
kesana
di sambut

Hari demi hari, aku
selalu berkomunikasi
dengannya.
di otakku
ke sana
Disambut

SIMPULAN
Ada dua simpulan dari hasil penelitian ini. Pertama, kemampuan menulis
mahasiswa PBSI FKIP USD tergolong sedang. Hal ini didasarkan pada hasil
perhitungan nilai rata-rata sebesar 19,02 dan simpangan baku 1,82 yang
menempatkan hasil perhitungan pada rentang skor 18,11 – 19,92. Kategori ini
didasarkan pada temuan kemampuan dalam mengembangkan stuktur teks narasi
khususnya bagian orentasi dan evaluasi belum cukup memadai.
Kedua, terdapat lima tipe kesaahan kebahasaan dalam penulisan teks narasi
mahasiswa bermedia Storybird ini. Kelima tipe kesalahan ini meliputi tataran
fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan ejaan. Kesalahan terjadi akibat
ketidakcermatan dalam penulisan.
Saran atas hasil temuan ini berimplikasi kepada capaian pembelajaran mata
kuliah Keterampilan Menulis dan Penyuntingan. Mahasiswa perlu dilatih menulis
narasi terlebih ditinjau dari strukturnya. Selain itu, mahasiswa kerap kali diberi
latihan dan bekal yang cukup untuk menggunakan dan menyunting kebahasaan
pada mata kuliah penyuntingan. Dengan demikian, kemampuan yang diharapkan
di akhir perkuliahan akan terwujud.
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Abstrak
Masalah lokalitas dan kearifan lokal di Indonesia menjadi permasalahan yang
banyak mendapat perhatian pasca-Reformasi 1998. Kecamatan Cepu di
Kabupaten Blora saat ini mulai bangkit untuk merevitalisasi kejayaan Kadipaten
Jipang di masa lalu. Sementara itu, cerita tutur mengenai Adipati Arya Jipang dan
Kadipaten Jipang menjadi representasi imajinasi mereka. Cepu adalah kota yang
mewarisi keberadaan tokoh Arya Jipang dan Kadipaten Jipang. Upaya revitalisasi
kejayaan Kadipaten Jipang di Cepu adalah representasi yang bercorak resistensi.
Artikel ini menunjukkan bahwa ada tiga hal penting dalam upaya revitalisasi
Kadipaten Jipang. Pertama, melalui konstruksi Arya Penangsang sebagai
pahlawan lokal dan Jawa Pesisir. Kedua, konstruksi kolektif memori Cepu sebagai
bumi Arya Jipang. Ketiga, penetapan Raja Keraton Jipang terkait upaya
revitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan etnografi. Teori
James Dananjaya banyak tentang folklor digunakan untuk mengungkapkan cerita
tutur yang masih bertahan hingga saat ini di Kota Cepu. Akhirnya, penelitian
menjelaskan bahwa dengan melihat kebesaran tokoh Arya Jipang dan kejayaan
Kadipaten Jipang masa lalu, masyarakat Cepu berusaha melakukan dua macam
bentuk representasi. Pertama, representasi Cepu berubah dari representasi pasif
ke representasi aktif. Kedua, representasi Cepu berupaya melakukan kapitalisasi
representasi dengan berbagai motif, terutama politik dan ekonomi.
Kata kunci: Arya Jipang, Representasi, Destinasi Wisata, Revitalisasi Kota
PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan otonomi daerah tersebut, daerah
mempunyai salah satu kewajiban melestarikan nilai-nilai sosial budaya. Bagi
pemerintah kabupaten dan kota, hal ini merupakan kesempatan untuk melakukan
improvisasi dengan melibatkan berbagai kalangan, seperti akademisi, budayawan,
seniman, tokoh masyarakat, dan lain-lain.
Dalam konteks masyarakat Cepu, kepahlawanan sosok Arya Penangsang
pada dasarnya adalah sebuah gagasan budaya (dengan simbol, mitos, dan
upacaranya) untuk membayangkan suatu peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi
pada masa kini. Kisah Arya Penangsang melibatkan sekaligus simbol-simbol,
mitos, dan kisah heroisme Arya Penangsang yang sampai sekarang masih bisa
ditemukan. Masyarakat Cepu mengambil sudut pandang yang bertolak belakang
dalam memaknai tokoh Arya Penangsang yang berbeda dengan persepsi sebagian
besar masyarakat Jawa yang lebih memercayai Babad Tanah Djawi. Babad
Tanah Djawi melukiskan Arya Penangsang sebagai Adipati Jipang yang
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temperamen, kasar, jahat, dan haus kekuasaan. Bagi masyarakat Cepu, Arya
Penangsang dan kejayaan masa lalu Kadipaten Jipang menjadikannya sosok yang
dihormati dan disegani.
Sementara itu, ayah Sunan Kudus adalah Sunan Ngudung dari daerah
Ngudung yang tidak jauh dari pusat Kadipaten Jipang. Jauh sebelum Arya
Penangsang lahir, Sunan Kudus sudah menjadi guru ayahnya yang terbunuh
ketika berebut tahta dengan Raden Trenggana. Bahkan ada cerita yang di Jawa
Pesisir mengisahkan bahwa Sunan Kuduslah yang memberikan nama Arya
Penangsang yang menemukannya saat baru saja lahir dan ditinggal mati oleh
kedua orang tuanya di pinggir Kali Lusi. Keberpihakan Sunan Kudus bagi pihak
Jipang dipandang sebagai sosok yang mengetahui sejarah dan tata pemerintahan
kerajaan di Jawa. Hadiwijaya tidak berhak menduduki tahta Kesultanan Demak
karena bukan keturunan langsung dari Raden Patah.
Kisah Arya Penangsang, Sunan Kudus, dan kejayaan masa lalu Kadipaten
Jipang masih terasa dekat dengan masyarakat hingga hari ini. Ada banyak hal lain
yang menyertainya yang mampu membangun memori kolektif mereka yang
dalam perspektif Halbswach adalah sebuah rekonstruksi tentang masa lalu dalam
nuansa kekinian (1992:34). Memori kolektif merupakan kumulatif dari narasinarasi personal, kemudian narasi personal yang mempunyai kesamaan itulah yang
ditransmisikan menjadi memori kolektif.
Memori kolektif masyarakat Cepu yang bangga akan tokoh Arya
Penangsang dan kejayaan Kadipaten Jipang di masa lalu tampak dalam bagaimana
mereka memaknai kuda Gagak Rimang, kuda kesayangan Arya Penangsang yang
dijadikan ikon Kota Cepu. Masyarakat Cepu juga menjaga makam tua kadipaten
Astana Gedong Ageng (makam keluarga kadipaten), bekas bangunan pendopo di
samping Astana Gedong Ageng, dan bekas area kadipaten meski berubah menjadi
area persawahan. Sementara itu, Bengawan Sore masih menjadi bekas sungai
yang disakralkan.
Kisah dan sejarah yang bertolak dari tokoh Arya Penangsang akhirnya
terbagi menjadi dua jenis representasi. Representasi melibatkan penggunaan
bahasa, baik dalam bentuk tanda dan gambar yang merepresentasikan sesuatu.
Representasi menghubungkan makna dan bahasa dengan kebudayaan untuk
mengatakan sesuatu yang berarti mengenai, atau untuk merepresentasikan, dunia
dengan penuh arti kepada orang lain. Representasi adalah bagian utama dari
sebuah proses, di mana makna diproduksi dan dipertukarkan di antara anggotaanggota sebuah masyarakat kebudayaan (Hall, 1997:15). Dalam konteks yang
berkaitan dengan tokoh Arya Penangsang, representasi yang bercorak hegemoni
dan mewakili ideologi penguasa Jawa dibangun oleh Kesultanan Pajang yang
dilanjutkan oleh Kesultanan Mataram dan pewarisnya (Keraton Surakarta,
Keraton Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman) yang dalam penelitian ini
selanjutnya disebut sebagai “Jawa Mataraman/Jawa pedalaman”. Di sisi lain,
representasi yang bercorak resistensi dan mewakili ideologi pinggiran dibangun
oleh masyarakat di sekitar Cepu dan Jawa Pesisir yang yang terbatas pada
komunitas mereka.
Bisa dikatakan bahwa kontestasi representasi ini terus berlangsung karena
dengan perpindahan pusat kekuasaan dari Demak ke Pajang yang ditandai dengan
kematian Arya Penangsang dan berdirinya kerajaan pedalaman (Pajang) secara
psikopolitik dan geopolitik dimungkinkan banyak aspek yang saling beradu
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kepentingan antara Jawa Pesisir dan Jawa pedalaman. Graaf (1985:301—303)
mengungkapkan bahwa peperangan pada abad-abad ke-16 dan ke-17 antara
“wong Mataram” dari pedalaman dan kerajaan-kerajaan di pantai utara Jawa ada
hubungannya dengan perbedaan demografis antara “orang Jawa pedalaman” dan
“orang Jawa pantai”. Lebih lanjut, Graaf (1985:303) mengungkapkan bahwa
pada abad ke-16 dan ke-17 ada empat macam ciri pada satu generasi di Jawa
Pesisir, yaitu: asal-usul campuran asing, hubungan-hubungan dagang dengan
daerah seberang laut, kepemimpinan kelompok-kelompok Islam, dan
keikutsertaan dalam peradaban Pesisir baru yang bercorak Islam.
Beberapa penelitian mengungkapkan adanya tipe kepahlawanan martir
(the martyr hero) yaitu kematian sosok pahlawan yang bagi kelompok masyarakat
tertentu dianggap sebagai pahlawan, sementara bagi kelompok lain dianggap
sebagai sosok jahat (Klapp, 1949:17—25, Luxford, 2009:70—76). Di sisi lain ada
penelitian yang mengungkapkan tentang adanya pergeseran persepsi kepahlawan
seorang tokoh (hero evolution) dalam masyarakat akibat reinterpretasi (Nanney,
1998:3—15). Kisah dan sejarah yang bertolak dari tokoh Arya Penangsang dalam
penelitian ini akan digunakan untuk melihat bagaimana keberadaan tokoh Arya
Penangsang dalam pusaran konflik Jawa Pesisir dan Jawa pedalaman. Dalam
pandangan Eric Hobsbawm, kisah Arya Penangsang bisa dianggap ‘invented
tradition’ yang diartikan sebagai sebuah kesatuan tindakan yang didasari pada
aturan dan ritual atau simbol keaslian. Kegiatan tersebut memiliki fungsi dan nilai
dari sebuah kebiasaan dimana secara otomatis dipengaruhi oleh keberlangsungan
di masa lampau (2000:1—14). Pada dasarnya referensi yang diambil dari
pengalaman masa lalu akan lebih identik dengan identitas kekhasan dari suatu
budaya atau kesenian masyarakat. Keberadaan dan kisah tragis Arya Penangsang
pada akhir kekuasaannya direpresentasikan secara berbeda oleh dua pihak yang
berkepentingan.
Artikel ini mengungkapkan bagaimana revitalisasi pembangunan
infrastruktur, menghidupkan kembali adat dan budaya Jipang, gelar budaya
Jipang, pendirian Yayasan Keraton Jipang, dan penetapan Raja Keraton Jipang
menunjukkan bahwa masyarakat Cepu – terutama setelah bergulirnya otonomi
daerah – merindukan pengakuan kejayaan sejarah masa lalunya yang selama ini
terkubur. Data-data dalam penelitian ini adalah budaya material yang terkait
dengan tokoh Arya Penangsang, Sunan Kudus, dan Kadipaten Jipang di Cepu
yang tampak dalam pembangunan infrastruktur (jalan, situs-situs, monumen, dan
taman kota), menghidupkan kembali adat dan budaya Jipang, gelar budaya Jipang,
pendirian Yayasan Kraton Jipang, dan penetapan Raja Jipang. Data-data juga
berasal dari wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, budayawan lokal, dan
pihak Yayasan Keraton Jipang (wawancara, dukumen, dan program kerja).
Metode etnografi berkaitan usaha untuk melihat revitalisasi dan konteks sosial
budaya Kota Cepu. Hal ini dimaksudkan untuk menghimpun data dan
mengumpulkan bentuk-bentuk representasi yang muncul.
Sebagai penelitian etnografi, data-data dianalisis secara terus-menerus di
lapangan dan ketika menyusun draft akhir penelitian. Identifikasi bagian-bagian,
memahami relasi antarbagian, memahami bagian dengan keseluruhan, dan
mengungkapkannya merupakan kegiatan yang paling penting dalam analisis.
Spradley (2006:5) mengungkapkan inti dari etnografi adalah upaya untuk
memperhatikan makna-makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang
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ingin kita pahami. Beberapa makna tersebut terekspresikan secara langsung dalam
bahasa dan di antara makna yang diterima, banyak yang disampaikan hanya
secara tidak langsung melalui kata-kata dan perbuatan. Sistem makna ini
merupakan kebudayaan mereka dan etnografi selalu mengimplikasikan teori
kebudayaan.
Berdasarkan paparan latar belakang di atas, masalah pokok yang
dikembangkan dalam artikel ini adalah bagaimanakah kebesaran Arya
Penangsang sebagai cerita tutur mampu menjadi pembangun destinasi wisata
sejarah Kota Cepu.
PEMBAHASAN
Kepahlawanan Arya Penangsang dan hal-hal lain yang melingkupinya
dalam perjalanannya merupakan bentuk representasi wilayah lokal/pinggiran
masyarakat Cepu. Bagi masyarakat Cepu, kepahlawanan Arya Penangsang,
kebesaran masa lalu Kadipaten Jipang, dan beberapa tempat penting yang
melegenda adalah sebuah kisah sejarah lokal yang khas dan menjadi monumen.
Kekayaan sejarah dan budaya masa lalu Cepu yang identik dengan tokoh Arya
Penangsang dan Kadipaten Jipang menjadi modal sosial yang kuat bagi
masyarakat Cepu untuk bangkit dan berkembang. Hal ini sebagaimana perjuangan
wilayah lain yang berjuang untuk membangkitkan daerah dengan modal sejarah
dan budaya, seperti Banyuwangi, Cirebon, Banten, dan beberapa daerah lain.
Dari Representasi Pasif Menjadi Representasi Aktif
Upaya revitalisasi kejayaan Kadipaten Jipang di Cepu tampak melalui
konstruksi Arya Penangsang sebagai pahlawan lokal (local hero), konstruksi
memori kolektif (collective memory) Cepu sebagai bumi Arya Jipang, dan
penetapan Raja Keraton Jipang terrkait upaya revitalisasi. Dengan melihat upaya
revitalisasi tersebut, bentuk representasi yang tampak di Cepu adalah bergesernya
representasi pasif menjadi representasi aktif. Hal ini sangat tampak terutama pada
masa pascareformasi 1998. Inti dari representasi Cepu sebenarnya adalah menolak
persepsi atau konstruksi tokoh Arya Penangsang dan Kadipaten Jipang yang
dikonstruksikan negatif oleh Babad Tanah Djawi dan masyarakat Jawa
Mataraman/pedalaman.
Bentuk representasi Cepu terlihat dalam strategi representasi yang
digunakan untuk mengungkapkan maksud dan upaya representasi bekerja secara
terus-menerus dalam masyarakat Cepu. Strategi representasi Cepu tampak dalam
bagaimana mengonstruksi kembali tokoh Arya Penangsang dan upaya revitalisasi
budaya Kadipaten Jipang tampak dalam beberapa hal berikut.
Kostum dan Rias Tokoh Arya Penangsang
Representasi Cepu tidak sepenuhnya menyanggah penggambaran tokoh
Arya Penangsang versi Jawa Mataraman, tetapi ada beberapa hal yang mereka
perjuangkan. Menurut masyarakat Cepu, kostum yang lazim dikenakan Arya
Penangsang dominan berwarna hitam, bukan merah menyala sebagai lambang
nyala api yang identik dengan kemarahan, keangkuhan, dan haus kekuasaan. Arya
Penangsang oleh masyarakat Cepu juga diimajinasikan sebagai sosok pemuda
yang tampan, cerdas, bertubuh sedang, berambut hitam pekat sebahu, dan
berkumis tipis (Keterangan Kushariyadi, Ketua Yayasan Keraton Jipang). Gambar

424

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PIBSI KE-43
ISBN 978-623-7312-83-3

berikut adalah sketsa wajah Arya Penangsang yang menjadi dokumen Yayasan
Keraton Jipang.

Gambar 5.1
Sketsa Wajah Arya Penangsang (Dok. Yayasan Keraton Jipang).
Penokohan Arya Penangsang
Penggambaran sosok Arya Penangsang yang bicaranya keras, tegas, agak
kasar, dan “apa adanya” bagi masyarakat Cepu dianggap mewakili realitas sosial
budaya masyarakat Cepu yang tidak menyukai sikap basa-basi dan penuh dengan
berbagai kepentingan. Arya Penangsang juga digambarkan sebagai tokoh yang
tidak kenal kompromi dan tidak mengenal rasa takut untuk membela hak dan
kebenaran dengan pengorbanan jiwa dan raga. Arya Penangsang dianggap sebagai
pahlawan lokal (local hero) dan tokoh Jawa Pesisir yang dihormati dan dicintai
oleh masyarakat Cepu. Sementara itu, Hadiwijaya dan Danang Sutawijaya
dianggap sebagai tokoh licik, kejam, dan perebut hak Arya Penangsang atas tahta
Kesultanan Demak.
Ketokohan Arya Penangsang yang tergambar dalam prosesi upacara
pernikahan adat Jawa juga diakui oleh masyarakat Cepu, tetapi dengan persepsi
yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat di Solo dan Jogja. Tradisi
memakai keris oleh mempelai pria dalam tradisi Jawa dipercaya ada kaitannya
dengan kisah Arya Penangsang saat berperang melawan Danang Sutawijaya di
tepi Bengawan Sore (Jipang). Saat perang tanding berlangsung, tombak Kyai
Plered milik Danang Sutawijaya berhasil melukai lambung Arya Penangsang
yang mengakibatkan ususnya terburai. Namun, Arya Penangsang tidak langsung
tewas. Ususnya yang terburai akibat tikaman tombak ia belitkan ke gagang
kerisnya yang bernama Kyai Brongot Setan Kober yang terselip pada
pinggangnya dan melanjutkan perang-tanding.
Pengantin pria dalam prosesi upacara pernikahan adat Jawa wajib
mengenakan keris yang gagangnya diberi hiasan ronce bunga kantil dan bunga
melati. Keris digunakan untuk melambangkan kegagahan dan kejantanan
mempelai pria. Sementara itu, ronce bunga kantil dan bunga melati yang
diselipkan pada gagang keris untuk lambang pengingat pengantin pria supaya
berwatak pemberani dan ksatria seperti watak Arya Penangsang (Keterangan
Kushariyadi, Ketua Yayasan Keraton Jipang).
Hal ini berbeda dengan tafsiran masyarakat Jawa Mataraman/ pedalaman
dalam memaknai tradisi memakai keris oleh mempelai pengantin pria adat Jawa.
Tafsiran masyarakat di Jogja dan Solo, Danang Sutawijaya masih terkesan dengan
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kegagahan bekas musuhnya, Arya Penangsang, yang terus bertempur meski
ususnya sudah terburai. Saat menjadi Raja Mataram dengan gelar Panembahan
Senapati, ia bertitah agar setiap ada upacara pernikahan, pengantin pria wajib
mengenakan keris yang gagangnya diberi hiasan ronce bunga kantil dan bunga
melati. Keris digunakan untuk melambangkan kegagahan dan kejantanan
mempelai pria. Sementara itu, ronce bunga kantil dan bunga melati yang
diselipkan pada gagang keris sebagai lambang pengingat pengantin pria supaya
tidak berwatak pemarah dan ingin menang sendiri seperti watak Arya Penangsang
(Keterangan seniman kethoprak Slamet Meteor dari Solo).
Sunan yang Diagungkan
Ayah Sunan Kudus adalah Sunan Ngudung dari daerah Ngudung yang
tidak jauh dari pusat Kadipaten Jipang. Jauh sebelum Arya Penangsang lahir,
Sunan Kudus sudah menjadi guru ayahnya yang terbunuh ketika berebut tahta
dengan Raden Trenggana. Bahkan ada cerita yang di Jawa Pesisir mengisahkan
bahwa Sunan Kuduslah yang memberikan nama Arya Penangsang yang
menemukannya saat baru saja lahir dan ditinggal mati oleh kedua orang tuanya di
pinggir Kali Lusi. Keberpihakan Sunan Kudus bagi pihak Jipang dipandang
sebagai sosok yang mengetahui sejarah dan tata pemerintahan kerajaan di Jawa.
Hadiwijaya tidak berhak menduduki tahta Kesultanan Demak karena bukan
keturunan langsung dari Raden Patah. Sunan Kudus dipandang sebagai sosok
sunan terhormat yang menjadikan Arya Penangsang sebagai murid kesayangan.
Sunan Kudus juga dipandang sebagai sosok panutan masyarakat Jipang (Cepu).
Senjata yang Dibanggakan
Keris Kyai Brongot Setan Kober milik Arya Penangsang merupakan
senjata kebanggaan bagi masyarakat Cepu. Keris Brongot Setan Kober adalah
keris pusaka yang dimiliki oleh Sunan Kudus dan menjadi saksi awal berdirinya
Kesultanan Islam Demak. Keris ini dibuat oleh Mpu Supo Mandrangi dari Tuban
yang juga membuat keris Kyai Sengkelat dan Kyai Nogososro yang sangat
terkenal di tanah Jawa. Keris Brongot Setan Kober diwariskan oleh Sunan Kudus
kepada Arya Penangsang. “Brongot” dalam bahasa Jawa berarti
menyulut/membakar dengan api, hal inilah yang membuat pemiliknya seringkali
diidentikkan memiliki sifat pemarah. Namun, masyarakat Cepu menafsirkan
bahwa sifat ini lebih dipersepsikan sebagai sikap tegas dalam mempertahankan
hak dan kebenaran.
Hewan yang Dikeramatkan
Kuda Gagak Rimang milik Arya Penangsang merupakan hewan
kebanggaan bagi masyarakat Cepu. Kuda Gagak Rimang diabadikan menjadi
nama jalan dan salah satu ikon kota Cepu. Kuda Gagak Rimang adalah kuda
tunggangan sekaligus kuda perang andalan Arya Penangsang. Menurut cerita tutur
di sekitar Cepu, kuda Gagak Rimang awalnya adalah kuda milik Riman (anak
Soreng pati dari Desa Kasiman). Konon kuda tersebut melarikan diri masuk ke
dalam hutan dan ditemukan oleh Arya Penangsang yang sedang memikirkan
daerahnya di sekitar Desa Gagakan. Akhirnya kuda gagah berwarna hitam
tersebut diberi nama kuda Gagak Riman, lalu berubah menjadi kuda Gagak
Rimang.
Tempat Penting
Semua tempat dan peninggalan yang berkaitan dengan Arya Penangsang
dan Kadipaten Jipang di Cepu dan sekitarnya menjadi tempat yang dianggap
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penting, dihormati, dan disakralkan oleh masyarakat Cepu. Beberapa tempat
penting tersebut di antaranya adalah bekas area Kadipaten Jipang, makam
keluarga Gedong Ageng, area bekas pendopo Kadipaten Jipang, Bengawan Sore,
Desa Jipang sebagai wilayah terapung, dan jalan kuno yang mengelilingi Desa
Jipang. Arya Penangsang (Arya Jipang), Patih Mataun (Patih Mentaun), dan kuda
Gagak Rimang juga diabadikan menjadi nama-nama jalan dan taman kota.
Pengaruh
Representasi Cepu memperjuangkan kepahlawanan tokoh Arya
Penangsang dan kejayaan Kadipaten Jipang yang pada masa lalu berpengaruh
wilayah yang luas di Jawa Pesisir meliputi Blora, Bojonegoro, Lasem, Rembang,
Pati, dan sebagian Kudus. Instrumennya terwujud dalam berbagai bentuk cerita
tutur, kebudayaan material (material culture), dan upaya revitalisasi kejayaan
sejarah dan budaya Kadipaten Jipang.
Hal yang tampak terutama pada masa pasca-Reformasi 1998 di Cepu,
salah satunya adalah bergemanya wacana pemekaran wilayah, yaitu perubahan
administratif Kecamatan Cepu menjadi Kota Cepu yang mandiri. Beberapa
kalangan, seperti politisi lokal, tokoh masyarakat, dan budayawan sangat
bersemangat mendukung wacana tersebut. Dukungan ini juga sudah datang dari
lima kecamatan di sekitar Cepu yang sudah siap bergabung. Beberapa pihak
mengungkapkan bahwa posisi Cepu yang secara administratif hanya sebagai
kecamatan (di bawah Kabupaten Blora) membuat kesempatan mereka terhambat
dalam mengekspresikan identitas lokal sebagaimana tampak dalam sejarah dan
budayanya. Aspirasi masyarakat Cepu untuk menjadi Kota Cepu yang otonom
dan terlepas dari Pemerintah Kabupaten Blora pada dasarnya adalah sebuah usaha
untuk memperluas ruang representasi.
Beberapa pihak juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora
dirasakan kurang memahami dan mendukung apa yang menjadi aspirasi sebagian
besar masyarakat Cepu. Kontribusi Cepu yang dikenal sebagai Kota Minyak di
Jawa tersebut tidak berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur.
Pembangunan di Cepu sebagai kota kedua terbesar di Blora sangat timpang jika
dibandingkan dengan Kota Blora (ibukota kabupaten). Beberapa sumber yang
peneliti temui, mereka mengatakan bahwa pejabat daerah di Blora sebagian masih
“berpandangan Mataram”. Sebuah ungkapan dalam masyarakat Cepu yang masih
sensitif dan mengandung konotasi negatif hingga saat ini. Namun, wacana
pemekaran wilayah Kecamatan Cepu menjadi Kota Cepu terus meredup sejak
tahun 2015. Beberapa alasan yang peneliti dapatkan, Bupati dan Wakil Bupati
Blora terpilih pada Pilkada tahun 2015 adalah putra daerah dari wilayah sekitar
Cepu.
Usaha memperluas ruang representasi juga tampak dari Yayasan Keraton
Jipang yang berusaha untuk merunut trah/keturunan Arya Penangsang dan
keluarganya yang setelah kekalahan Jipang oleh serangan Hadiwijaya banyak
keluarga Kadipaten Jipang yang melarikan diri. Mereka tersebar di beberapa
daerah lain, seperti Surabaya, Cirebon, Banten, dan Palembang. Yayasan Keraton
Jipang juga berusaha melacak persinggungan sejarah Kadipaten Jipang dengan
beberapa daerah pada masa lalu yang dianggap memberikan suaka (perlindungan)
atas pelarian para kerabatnya, terutama Cirebon, Banten, dan Palembang.
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Gambar 5.2
Pemilihan Duta Keraton Jipang.
Sementara itu, berkaitan dengan wacana sejarah dan budaya Jipang,
Yayasan Keraton Jipang dan Raja Keraton Jipang berusaha membangun
komunikasi dan kesepahaman dengan beberapa pemerintah daerah di Jawa
Pesisir, seperti Blora, Bojonegoro, Rembang, Pati, dan Kudus. Pengiriman
delegasi seni dan budaya Keraton Jipang juga dilakukan dalam berbagai kegiatan,
baik tingkat lokal maupun nasional.
Dari Representasi Pasif Menjadi Representasi Aktif
Hal yang juga tampak dalam berbagai diskursus dan pembangunan yang
berlangsung di Cepu saat ini adalah wacana Kota Cepu sebagai destinasi wisata
sejarah dan budaya. Tokoh legenda Arya Penangsang dan situs-situs yang
berkaitan dengan Kadipaten Jipang diangkat destinasi utama. Upaya revitalisasi
kejayaan Kadipaten Jipang sebagai bentuk resistensi dari masyarakat Cepu
terhadap hegemoni Jawa Mataraman/pedalaman tampak mulai bergerak lebih
jauh. Representasi Cepu dalam revitalisasi kejayaan Kadipaten Jipang dan
menganggap tokoh Arya Penangsang sebagai pahlawan lokal (local hero) terlihat
sudah mulai dikapitalisasi oleh beberapa pihak yang berkepentingan (aktor/agen).
Kapitalisasi representasi bisa diartikan proses untuk menjadikan sebuah
representasi menjadi aset atau modal untuk mendapatkan keuntungan.
Konstruksi Arya Penangsang sebagai pahlawan lokal dan Jawa Pesisir,
pembangunan pendopo di bekas area bangunan Kadipaten Jipang, pembangunan
makam keluarga Gedong Ageng, dan pengakuan situs-situs Jipang sebagai kiblat
sejarah dan budaya telah menguatkan posisi dan relasi Cepu sebagai kota berhak
mewarisi kebesaran sejarah dan budaya Kadipaten Jipang. Hal ini kurang
dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora yang dalam penulisan wacana
sejarah daerah lebih menonjolkan sebagai wilayah bekas bawahan masa kerajaan
Mataram. Pada era pasca-Reformasi 1998, suara Cepu yang sudah sekian lama
terbungkam mulai muncul yang diwujudkan dalam bentuk monumen, tamantaman, dan pembangunan kembali situs-situs peninggalan Arya Penangsang dan
Kadipaten Jipang yang merupakan memori kolektif mereka dalam kaitannya
dengan sejarah, budaya, dan identitas lokalnya. Saat ini, hal tersebut dikapitalisasi
secara politik oleh beberapa tokoh Cepu untuk menuntut wewenang pengelolaan
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wilayah yang lebih besar, di antaranya dengan wacana menjadikan Cepu sebagai
Kota Cepu yang otonom.
Arya Penangsang sebagai pahlawan lokal (local hero) Cepu dan Jawa
Pesisir yang tampak dalam bangunan fisik yang muncul di ruang-ruang publik
adalah konstruksi memori kolektif (collective memory) Cepu sebagai bumi Arya
Jipang. Hal ini tampak dalam patung kuda Gagak Rimang di pusat Kota Cepu
sebagai ikon lokal, pembangunan arsitektur khas Jipang, pengabadian Arya Jipang
dan kuda Gagak Rimang sebagai nama jalan. Arya Jipang dan Patih Mataun
(Mentaun) juga diabadikan menjadi nama taman kota. Saat ini, beberapa
bangunan tersebut menjadi sebuah ruang yang dikapitalisasi oleh para pengusaha
lokal untuk kepentingan ekonomi karena menjadi pusat-pusat keramaian. Hal ini
juga dikaitkan dengan berbagai potensi lain di Cepu yang bisa dikapitalisasi untuk
kepentingan ekonomi meski di luar konteks Arya Penangsang dan Kadipaten
Jipang sebagai simpul representasi Cepu.
Dalam hal pengakuan situs-situs, hal ini diwujudnya dalam pemanfaatan
situs-situs untuk even-even seni dan budaya secara berkala, seperti gelar seni dan
budaya Jipang, pemilihan Duta Keraton Jipang, serta inventarisasi dan pameran:
seni, tradisi, kuliner, dan batik khas Jipang. Saat ini, masyarakat Cepu terlihat
mulai berubah dalam memaknai beberapa situs-situs tersebut, dari persepsi yang
sakral dan mistik menjadi sebuah ruang terbuka dan komersial karena menjadi
pusat-pusat keramaian. Saat ini, beberapa even tersebut menjadi sebuah ruang
yang dikapitalisasi untuk kepentingan ekonomi (pariwisata) dan diagendakan
secara berkala, terutama oleh Yayasan Keraton Jipang.
Cepu sebagai kota wisata sejarah dan budaya merujuk pada kekayaan
daerah yang memiliki sejarah lengkap sejak zaman prasejarah, kerajaan HinduBudha, Islam, zaman kolonial Belanda, hingga Indonesia merdeka. Jika hal ini
menjadi perhatian kebijakan pemerintah daerah, Cepu akan menjadi kota wisata
yang memiliki masa depan cerah. Di samping legenda tokoh Arya Penangsang
dan situs-situs Kadipaten Jipang sebagai destinasi wisata utama, ada beberapa
destinasi wisata yang tersebar di berbagai desa di Cepu. Beberapa destinasi wisata
tersebut menggambarkan Cepu sebagai wilayah yang selalu terlibat dalam
perjalanan sejarah. Beberapa destinasi wisata tersebut mulai direvitalisasi untuk
mendukung wisata sejarah dan budaya yang bertolak dari tokoh Arya Penangsang
dan kejayaan masa lalu Kadipaten Jipang. Pertama, situs Ngloram (bekas
Kerajaan Kuno Wura Wari). Situs Ngloram terletak di Desa Ngloram (sebelah
barat Desa Jipang, sekitar satu kilometer dari bekas pendopo Kadipaten Jipang).
Oleh penduduk sekitar oleh penduduk sekitar disebut sebagai Punden Nglinggo
dan Punden Ngloram. Situs Ngloram dihubungkan dengan sebuah prasasti yang
menyebutkan Wura Wari (penguasa bawahan) yang pada tahun 1017 menyerang
Kerajaan Medang (sekarang di daerah Maospati, Kabupaten Magetan) ketika
pesta pernikahan putri Raja Dhamawangsa Teguh dengan keponakannya
(Airlangga). Peristiwa yang dikenal dengan “Mahapralaya Medang” tersebut
tercantum dalam prasasti Pucangan yang berangka tahun 963 tahun Saka
(1041/1042 M). (Website Kabupaten Blora: Dinas Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Blora).
Kedua, bangunan peninggalan zaman kolonial. Cepu juga merupakan kota
yang dianggap penting pada masa kolonial Belanda karena kaya akan kandungan
minyak dan kayu jati dengan kualitas terbaik. Hingga kini, beberapa bangunan
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peninggalan Belanda, seperti Loji Klunthung, Gedung Sasono Suko (SOS), dan
Kuburan Londo (Makam Belanda) masih bisa ditemukan di Cepu.
Ketiga, kereta api kuno dan Bandara Ngloram. Untuk mendukung
transportasi masa itu, pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api
yang menghubungkan Jawa Tengah – Jawa Timur via Cepu. Pada zaman kolonial,
banyak jalur kereta api di sekitar Cepu yang terutama untuk mengangkut kayu jati
dan minyak bumi. Jalur kereta api perkebunan tersebut dibangun tahun 1915 dan
beroperasi hingga akhir tahun1990-an. Saat ini wisata kereta api kuno dikelola
oleh KPH Cepu dalam paket wisata “Heritage Loco Tour” berangkat dari stasiun
“Heritage Loco Tour” di Desa Ngelo menuju TPK Batokan (di Kecamatan
Kasiman, Bojonegoro) yang sebagian besar melintasi hutan jati tua sejauh 30 km.
Keempat, Monumen Minyak Bumi dan sejarah minyak di Indonesia. Sejak
zaman kolonial Belanda, Cepu dikenal sebagai kota penghasil minyak bumi.
Sumur-sumur tua bekas penambangan zaman dahulu masih bisa disaksikan
hingga sekarang. Pada tahun 2005, Cepu kembali mendapat perhatian nasional
karena penemuan adanya deposit minyak yang melimpah di Blok Cepu. Saat ini,
Cepu menjadi salah satu kota yang penting dalam dunia perminyakan di Indonesia
dengan berdirinya sekolah tinggi dan tempat pelatihan perminyakan tingkat
nasional.
Kelima, area di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Selain memiliki
Cepu kekayaan sejarah dan budaya, Cepu juga memiliki kekayaan alam di
sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan potensi untuk bisa
dikembangkan sebagai destinasi wisata. Pada masa lalu, Bengawan Solo adalah
jalur transportasi dan perdagangan penting dari pedalaman Jawa Tengah yang
memanjang hingga ke Surabaya. Di sekitar Cepu terdapat bandar sungai, pasar,
dan tambang yang pada masa lalu merupakan tempat penting sebelum jalur
transportasi dan perdagangan darat terhubung. Hal inilah yang membuat Cepu
memiliki identik khas yang dekat dengan wilayah-wilayah lain di Pesisir Jawa
yang merupakan bandar-bandar laut, seperti Lasem, Juwana, Rembang, Pati, dan
sebagainya.

Gambar 5.3
Bengawan Solo yang Melintasi Sepanjang Timur Wilayah Cepu.
Dari Representasi Pasif Menjadi Representasi Aktif
Dengan melihat kebesaran tokoh Arya Penangsang dan kejayaan
Kadipaten Jipang masa lalu yang menjadi pangkal tolak representasi Cepu,
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masyarakat Cepu tampak berusaha melakukan dua bentuk representasi. Pertama,
representasi Cepu telah berubah dari representasi pasif ke representasi aktif. Pada
era pasca-Reformasi 1998, masyarakat Cepu mengonstruksi Arya Penangsang
sebagai sosok pemuda yang tampan, cerdas, bertubuh sedang, berambut hitam
pekat sebahu, dan berkumis agak tipis.
Penggambaran sosok Arya Penangsang yang bicaranya keras, tegas, agak
kasar, dan “apa adanya” bagi masyarakat Cepu dianggap mewakili realitas sosial
budaya masyarakat Cepu yang tidak menyukai sikap basa-basi. Arya Penangsang
dianggap sebagai pahlawan lokal (local hero) dan tokoh Jawa Pesisir yang
dihormati dan dicintai oleh masyarakat Cepu. Sementara itu, Hadiwijaya dan
Danang Sutawijaya dianggap sebagai tokoh licik, kejam, dan perebut hak Arya
Penangsang atas tahta Kesultanan Demak. Sunan Kudus adalah guru Arya
Penangsang dan menjadi panutan masyarakat Jipang (Cepu). Keris Brongot Setan
Kober adalah keris pusaka milik Sunan Kudus yang diwariskan kepada Arya
Penangsang dan menjadi saksi awal berdirinya Kesultanan Islam Demak. Kuda
Gagak Rimang adalah kuda tunggangan sekaligus kuda perang andalan Arya
Penangsang.
Semua tempat dan peninggalan yang berkaitan dengan Arya Penangsang
dan Kadipaten Jipang di Cepu menjadi tempat yang dianggap penting, dihormati,
dan disakralkan. Beberapa tempat penting tersebut di antaranya adalah bekas area
bangunan kadipaten, makam keluarga Gedong Ageng, area bekas pendopo
kadipaten, Bengawan Sore, Desa Jipang sebagai bekas pusat kadipaten, dan jalan
kuno yang mengelilingi Desa Jipang. Sementara itu, Arya Jipang, Patih Mentaun,
dan Gagak Rimang diabadikan menjadi nama jalan, taman kota, dan ikon.
Masyarakat Cepu juga berusaha memperjuangkan kepahlawanan tokoh Arya
Penangsang dan kejayaan Kadipaten Jipang pada wilayah yang luas di Jawa
Pesisir meliputi Blora, Bojonegoro, Lasem, Rembang, Pati, dan sebagian Kudus.
Instrumennya terwujud dalam berbagai bentuk cerita tutur, kebudayaan
material (material culture), dan upaya revitalisasi kejayaan sejarah dan budaya
Kadipaten Jipang. Hal yang tampak terutama pada masa pasca-Reformasi 1998 di
Cepu, salah satunya adalah bergemanya wacana pemekaran wilayah, yaitu
perubahan administratif Kecamatan Cepu menjadi Kota Cepu. Beberapa kalangan,
seperti politisi lokal, tokoh masyarakat, seniman, dan budayawan bersemangat
mendukung wacana tersebut. Dukungan tersebut konon sudah datang dari lima
kecamatan di sekitar Cepu yang sudah siap bergabung. Aspirasi masyarakat Cepu
untuk menjadi Kota Cepu yang otonom pada dasarnya adalah upaya memperluas
ruang representasi yang berlatar belakang sejarah dan budaya Kadipaten Jipang.
Representasi Cepu tampak memperjuangkan kepahlawanan tokoh Arya
Penangsang dan kejayaan Kadipaten Jipang pada wilayah yang luas di Jawa
Pesisir meliputi Blora, Bojonegoro, Lasem, Rembang, Pati, dan sebagian Kudus.
Yayasan Keraton Jipang juga berusaha untuk merunut trah/keturunan Arya
Penangsang dan keluarga yang tersebar di beberapa daerah, seperti Surabaya,
Cirebon, Banten, dan Palembang. Yayasan Keraton Jipang bahkan berusaha
melacak persinggungan sejarah Kadipaten Jipang dengan beberapa daerah yang
pada masa lalu dianggap memberikan suaka (perlindungan) atas pelarian para
kerabat Jipang. Derah-daerah di sekitar Cepu dan daerah-daerah yang memiliki
persinggungan sejarah dengan Kadipaten Jipang menjadi masyarakat sasaran
pengembangan wisata di Cepu.
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Kedua, berupaya melakukan kapitalisasi representasi dengan berbagai
motif, terutama politik dan ekonomi. Berbagai diskursus dan pembangunan yang
berlangsung di Cepu saat ini adalah wacana Kota Cepu sebagai destinasi wisata
sejarah dan budaya. Tokoh legenda Arya Penangsang dan situs-situs yang
berkaitan dengan Kadipaten Jipang diangkat destinasi utama. Revitalisasi
kejayaan Kadipaten Jipang sebagai bentuk resistensi dari masyarakat Cepu
terhadap hegemoni Jawa Mataraman/pedalaman tampak mulai bergerak lebih jauh
dan dikapitalisasi oleh beberapa pihak yang berkepentingan (aktor).
Saat ini, revitalisasi kejayaan Kadipaten Jipang dikapitalisasi secara politik
oleh beberapa tokoh Cepu untuk menuntut wewenang pengelolaan wilayah yang
lebih besar, di antaranya dengan wacana menjadikan Cepu sebagai Kota Cepu
yang otonom. Sementara itu, bangunan-bangunan fisik yang muncul di ruangruang publik sebagai konstruksi memori kolektif (collective memory) Cepu
sebagai bumi Arya Jipang menjadi ruang yang dikapitalisasi untuk kepentingan
ekonomi karena menjadi pusat-pusat keramaian. Hal ini juga tampak dalam
pemanfaatan situs-situs untuk even-even seni dan budaya yang membuat
masyarakat Cepu terlihat mulai berubah dalam memaknai beberapa situs-situs dari
yang persepsi sakral dan mistik menjadi sebuah ruang terbuka dan komersial
karena menjadi pusat-pusat keramaian.
Cepu sebagai kota wisata sejarah dan budaya merujuk pada kekayaan
daerah yang memiliki sejarah lengkap sejak zaman prasejarah, kerajaan HinduBudha, Islam, zaman kolonial Belanda, hingga Indonesia merdeka. Di samping
legenda tokoh Arya Penangsang dan situs-situs Kadipaten Jipang sebagai
destinasi wisata utama, ada beberapa destinasi wisata yang tersebar di berbagai
desa di Cepu. Beberapa destinasi wisata tersebut menggambarkan Cepu sebagai
wilayah yang selalu terlibat dalam perjalanan sejarah. Beberapa destinasi wisata
tersebut di antaranya, situs Ngloram, bangunan peninggalan zaman kolonial,
kereta api kuno dan Bandara Ngloram, Monumen Minyak Bumi, dan area di
sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo.
Akhirnya, bisa diungkapkan bahwa bentuk representasi Cepu yang
bertolak atas kepahlawanan tokoh Arya Penangsang dan upaya revitalisasi
kejayaan Kadipaten Jipang sekarang ini adalah mengubah dari representasi pasif
ke representasi aktif dan berusaha untuk melakukan kapitalisasi representasi yang
berawal dari sejarah dan budaya untuk kepentingan berbagai motif, terutama
politik dan ekonomi.
KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan dari artikel ini adalah sebagai berikut. Pertama,
konstruksi Arya Penangsang sebagai pahlawan lokal dan Jawa Pesisir. Kedua,
konstruksi memori kolektif (collective memory) Cepu sebagai bumi Arya Jipang.
Ketiga, penetapan Raja Keraton Jipang terkait upaya revitalisasi.
Semua tempat dan peninggalan yang berkaitan dengan Arya Penangsang
dan Kadipaten Jipang di Cepu menjadi tempat yang dianggap penting, dihormati,
dan disakralkan. Sementara itu, Arya Jipang, Patih Mentaun, dan kuda Gagak
Rimang diabadikan menjadi nama jalan, taman kota, dan ikon. Masyarakat Cepu
juga berusaha memperjuangkan kepahlawanan tokoh Arya Penangsang dan
kejayaan Kadipaten Jipang pada wilayah yang luas di Jawa Pesisir dengan
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memanfaatkan instrumen, seperti cerita tutur, kebudayaan material (material
culture), dan upaya revitalisasi.
Kapitalisasi representasi dengan berbagai motif, terutama politik dan
ekonomi. Berbagai diskursus dan pembangunan yang berlangsung di Cepu saat ini
adalah wacana Kota Cepu sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Tokoh
legenda Arya Penangsang dan situs-situs yang berkaitan dengan Kadipaten Jipang
diangkat destinasi utama. Revitalisasi kejayaan Kadipaten Jipang sebagai bentuk
resistensi dari masyarakat Cepu terhadap hegemoni Jawa Mataraman/pedalaman
tampak mulai bergerak lebih jauh dan dikapitalisasi oleh beberapa pihak yang
berkepentingan (aktor).
Sementara itu, bangunan-bangunan fisik yang muncul di ruang-ruang
publik sebagai konstruksi memori kolektif (collective memory) Cepu sebagai
bumi Arya Jipang menjadi ruang yang dikapitalisasi untuk kepentingan ekonomi
oleh para pelaku ekonomi karena menjadi pusat-pusat keramaian. Hal ini juga
tampak dalam pemanfaatan situs-situs untuk even-even seni dan budaya yang
membuat masyarakat Cepu terlihat mulai berubah dalam memaknai beberapa
situs-situs dari yang persepsi sakral dan mistik menjadi sebuah ruang terbuka dan
komersial karena menjadi pusat-pusat keramaian.
Cepu sebagai kota wisata sejarah dan budaya merujuk pada kekayaan
daerah yang memiliki sejarah lengkap sejak zaman prasejarah, kerajaan HinduBudha, Islam, zaman kolonial Belanda, hingga Indonesia merdeka. Di samping
legenda tokoh Arya Penangsang dan situs-situs Kadipaten Jipang sebagai
destinasi wisata utama, ada beberapa destinasi wisata yang tersebar di berbagai
desa di Cepu. Beberapa destinasi wisata tersebut menggambarkan Cepu sebagai
wilayah yang selalu terlibat dalam perjalanan sejarah. Beberapa destinasi wisata
tersebut di antaranya, situs Ngloram, bangunan peninggalan zaman kolonial,
kereta api kuno dan Bandara Ngloram, Monumen Minyak Bumi, dan area di
sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo.
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Abstract
The main topic of this paper is critical reading assessment. The problem discussed
is the essential development of reading assessments that are used as critical
reading teaching materials (assessment as learning). This paper aims to analyze
theoretical studies and develop reading teaching that enables increased critical
thinking and reading. The method used in this paper is a bibliographic method
with the theoretical study of critical thinking and critical reading. The paper
recommends encouraging students to read texts critically and develop selfthinking skills through critical reading questions.
Keywords: Assesment, Critical Thinking, Critical Reading
INTRODUCTION
In the era of industrial revolution 4.0, the mastery of information became
the key to success in all life areas. With the development of digital technology in
information and communication, information is spilt from various sources.
Searching for information is so easy to do. However, rapid changes in information
technology do not necessarily make changes in learning in schools. Changes have
been made in the development of the curriculum (Kurikulum 2013 Revisi 2016),
namely that information is no longer a goal of education but as a starting point for
further learning activities (Rizkia et al., 2021). The provision of information
(knowledge) by teachers has shifted to how teachers help students as educated
people and independent learners through students' thinking skills. This is the
primary motivation of this paper to develop the ability to think critically in
reading teaching.
Unfortunately, the people of Indonesia have not made reading a source of
information. UNESCO data said the interest in reading Indonesian people is very
concerning, only 0.001 per cent. Out of 1,000 Indonesians, only 1 person is
diligent in reading (DPR-RI, 2021). Indonesia's literacy mapping also produces
data: based on PISA 2018, Indonesia's literacy rate ranks 62nd out of 70 countries,
based on the World Culture Index Score 2018 survey, the reading interest craze of
Indonesian people is ranked 17th out of 30 countries. Badan Pusat Statistik
(Central Statistics Agency) data 2019 released the eradication of illiteracy only
reduced by 110,000 in one year (Gerakan Literasi, Langkah Kecil Bangun
Peradaban - Kompas.com, tanpa tanggal).
Still, based on data released by the Central Statistics Agency (BPS) in
2019, the population of Indonesia aged over 15 years who read newspapers only
55.11% (2014: 15.06%). Meanwhile, those who read magazines or tabloids
29.22% (2014: 6.92%), storybooks 16.72% (2014: 4.38%), school textbooks
44.28% (2014: 20.49%), and those who read science books only 21.07 % (2014:

435

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

14.08). Data in 2009 showed that Indonesians read to get new information 18.9%
of the total population, while in 2014 it was 17.03% (http://www.bps.go.id). In
2009 television was dominant to be the source of information (90.3%), followed
by radio (23.5%); then in 2021 it can be ascertained dominance achieved by
devices in the network.
Data from BPS shows a decrease in reading Indonesian people; however,
the problem of reading ability becomes eternal whatever reading media is chosen,
both print and electronic. The decline of reading has become a serious thing that
needs to be immediately improved in various ways, especially through education.
Widyamartaya (1992) argues that in education, reading is an activity that must be
done. It can even be said that reading is at the heart of education (Farr, 2013).
This indicates that education cannot succeed well without reading activities.
Teaching reading should keep children motivated to read and ultimately
have reading skills that are useful for the daily life and professional lives of
students in the future. The teaching that makes students learn today is based on
Vigotsky's social learning theory with the concept of zone of proximal
development. Vigotsky's key concepts of social learning theory that are important
issues are potential developments called Zone Proximal Development (ZPD) and
scaffolding. Students are declared to be progressing learning if moving from ZPD
towards new and higher zones. This ZPD movement is in dire need of the help of
others (teachers, adults, better friends) known as the concept of scaffolding. This
concept is also known as Vigotsky's social constructivism. That is, reading
teaching must focus as a thinking activity guided by teachers through critical
reading. One form of this guide is how to develop essential thinking assessments
in critical reading.
Critical Thinking
Critical thinking, according to Klooster (2001), is structured on five
aspects, namely: independent thinking, information as a starting point and not a
purpose of critical thinking, the relationship between problem solving and critical
thinking, the search for arguments, and the improvement of critical thinking as a
social process. Critical thinking is independent thinking. Students should think for
themselves; Students need to be able to argue personally. Personal understanding
here does not mean opinions must be original but rather a matter of the inner
relationship between the mind and students' personal views based on the values
students understand. Students are trained to express opinions freely for logical and
personal reasons. Klooster stressed the importance of information as a starting
point, not as an educational goal. Before students arrive at the application of
critical thinking, an adequate amount of information must be obtained. That is,
critical thinking applications can only be achieved through understanding
information. This shows a close link between literacy and critical thinking.
Critical thinking is also closely related to problem-solving. People are
always curious. But the facts show that the older the student becomes, the lower
the curiosity (Lipman, 2017). Lipman discusses why this decline may be due to
students' activities and interest in school as a significant factor in this decline. He
mentions a school environment that is uniform, uninspiring, and often does not
provoke thought-provoking.
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Brookfield (2017) describes critical thinking as a process arranged in four
stages. The first stage is called "assumption hunt". Assumptions are principles that
are often taken for granted without critically based on our judgments and actions.
In critical thinking, it becomes crucial to state certain assumptions that influence
our actions. If assumptions are realized, it is easy to evaluate the suitability and
accuracy of the assumptions as the second stage. The third stage of the critical
thinking process is in line with the problem-solving aspect of Klooster(2001),
which is to look at things in a different perspective. All of these stages will lead to
the main goal of critical thinking, which is to judge things for a grateful reason.
Lipman (2017) refers to it as “taking informed actions”.
Although many approaches to critical thinking are different, there are
similarities to each other. In line with Brookfield, Moore & Parker emphasizes the
idea of the principle of critical thinking on consideration of a true or not claim
(Moore and Parker 2020). A claim is a statement that we communicate. Testing
claims is the key to critical thinking(Dewey. 1909 and Glaser. 1941).
The characteristics of critical thinking are developed through
metacognition, thinking about thinking “thinking about one’s thinking” (Paul dan
Elder, 2011). Paul & Elder describes critical thinking as “analyzing and
evaluating the results of thinking to improve it”.
Reading
Teaching Indonesian in schools aims to meet the needs of students as
members of society. The need for language skills in order to be used to live in the
modern Indonesian era. One such need is reading skills. This is important
because it can be said that it is almost impossible in an excellent daily life in the
modern world without adequate reading skills. This reading skill is used to read
existing texts, such as writing in various mass media, journals, announcements,
forms, pamphlets, reports, and data on multiple exchanges.
Reading activities as a communication process, then there are writers and
readers as communicating parties, reading content as a communicate information,
and the text itself, which is the language of writing as a means of communication.
As Widdowson says, reading is "the process of getting information via print"
(Alderson. dan Urquhart, 1984). In reading, because communication is done
indirectly (nonface-to-face communication), the reader is very dominant in
digging and interpreting the information in the text. The data captured by the
reader is related to the schematic structure of the knowledge he has. The reader
applies schematic frameworks to textual objects, examples – information
presented and produces the modifications necessary to combine or align with the
reader's knowledge structure. In other words, the knowledge that the reader has
determines the interpretation of the meaning of the reading or text. Schemata is a
pattern of behaviour obtained from trying to adapt itself to the demands of its
environment.
Soedarso says that reading is a complex activity by exerting many separate
actions (Soedarso, 2000). Reading is essentially a thought process; reading is
actually like a process when someone is thinking and reasoning. In the process of
reading, aspects of thinking such as remembering, understanding, distinguishing,
comparing, finding, analyzing, organizing, and ultimately applying contained in
the reading are seen.

437

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

Students' reading skills are not essentially the result of teacher guidance
given at once but given continuously. Another thing that can be done is to provide
provisions to dig and foster skills independently. This means that the reading
skills must be grown and built in a planned manner.
Reading, often aligned with listening, is included in receptive skills.
Describing reading as a receptive skill can be misinterpreted as a passive activity
in the classroom. Reading involves an active mental process. Two processes are
dynamic, almost simultaneously with the visual identification of the elements of
language; reading includes understanding the ideas brought about by the aspect of
language and the whole text. Therefore, reading words without understanding the
concept carried is tantamount to "decoding"; Reading accurately includes reading
and understanding (Ur, 2012).
Critical Literacy
Mastery of reading and writing has long been known as literacy.
Concerning the development of information technology, the emergence of other
forms of media and literacy relates to many conditions other than printed forms
such as visual, audio, digital, and other formats. If literacy is understood as the
ability to encode and understand texts, critical literacy goes even further. It is
believed that not everything written in newspapers, the internet, and other sources
is objective truth. It becomes crucial if learning is related to critical literacy. Thus,
the application of critical literacy requires critical and analytical thinking while
reading and interpreting texts together by questioning social and information
contexts (Van Duzer dan Cunningham, 1999).
Burns & Hood describes the focus of critical literacy as the ability to ask
questions as a reader (Burns dan Hood, 1998). However, one aspect of critical
literacy that escaped was observed; text relating to the student experience and life.
There are three rules put forward by Callison (2003), namely: (1) do not believe
everything that is read; (2) Do not only read what you already believe; and (3)
through a critical selection of what is read, heard, and observed, apply action to
change yourself and your society for the better.
Wallace (1998) highlights the importance of discussing the
interdependence relationship between authors—texts—readers as a basis for better
understanding key ideas in critical reading. In this regard, the application of
linguistic theory in the teaching of reading becomes relevant and underlines that
students can only make a personal contribution if given space. The right
atmosphere can cause students to feel challenged to think critically in reading
tasks.
the types of questions and reading tasks on both objective and subjective
assessments (group discussions, personal responses). We can conclude that
teachers can improve critical thinking and reading in reading the text by applying
dialogical communication between the reader and the author. Concerning
problems that may arise due to different socio-cultural backgrounds, critical
reading approaches can turn them into advantages, namely being critical based on
students' concepts and experiences of diverse backgrounds to analyze and
interpret the text. Abednia states that critical reading focuses on personal
experience to interpret a text, until there is a transition from "merely searching for
meaning to the search for self" (Abednia, 2015). According to McDonald, critical
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reading requires in-depth text analysis rather than traditional reading approaches
that focus on word recognition, information processes, and student responses
(McDonald, 2004).
Paul & Elder is of the view that critical readers always focus on improving
their thinking skills. This is why critical reading literature refers to high-level
concepts of thinking or understanding (Paul dan Elder, 2011). So, naturally,
critical reading will apply higher-order thinking skills by reading analytically,
inference and reading a text critically by comparing the content of the text
intertext (Khabiri dan Pakzad, 2012).
IMPLEMENTATION
Text in the context of education (teaching reading) is not just a source of
factual information: text—a tool used to improve students' critical thinking skills.
The type of task or question that requires students to think is not just remembering
the content of the text. From the study of theory from Klooster (2001) and
Brookfield (2017), to improve critical reading by paying more attention to
Brookhart proposes three standard processes in implementing high-level
thinking assessments (HOT, higher-order thinking), namely: (1) present
something for students to think about, usually, in the form of introductory text,
visual, scenario, source material, or some problem; (2) use new material
(novelty)—as new knowledge for students; and (3) distinguish between difficulty
level (easy to complex) and level of thinking (lower-order thinking or recall
versus higher-order thinking) (Brookhart 2010).
Considering the theories and researches described above, here is an
example of a reading test to develop critical thinking skills in Indonesian:
Teks Eksplanasi 2: (Sekuensial)
Peristiwa Metamorfosis Kupu-kupu
Ayo pelajari daur hidup kupu-kupu secara rinci, terdiri atas empat
tahap kehidupan. Semua kupu-kupu memiliki "metamorfosis lengkap"
untuk menjadi kupu-kupu dewasa, yaitu telur, ulat atau larva,
kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Setiap tahap memiliki tujuan
berbeda - misalnya, ulat perlu makan banyak, dan kupu-kupu dewasa
untuk mereproduksi.

Tahap pertama: telur
Pertama kali dalam sebuah proses metamorfosa akan diawali dengan
dari bagian terkecil dan dalam hal ini mulai dari telur.
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1. Kupu-kupu betina biasanya akan meletakan telurnya di bagian bawah
daun pada tumbuhan yang dia senangi karena dengan demikian induk
kupu-kupu akan mudah mengawasi telurnya.
2. Telur ditempelkan ke bagian daun dengan menggunakan semacam zat
lem dan saat ini para peneliti belum mengetahui apakah yang menjadi
bahan pembuat lem tersebut.
3. Lem dari induk kupu-kupu sangat kuat bahkan lebih kuat
dibandingkan dengan telur maupun dengan daunnya itu sendiri.
4. Hari ini dilakukan supaya telur tetap aman dan tidak muda dimangsa
oleh predator. Telur kupu-kupu juga dilengkapi dengan kulit keras
yang akan membuat telur aman dari suhu panas dan dingin. Tahap ini
berlangsung hingga beberapa minggu atau beberapa bulan.
Bahasa - Peristiwa Metamorfosis Kupu-kupu
B8_2018_Eksplanasi_07
Pertanyaan nomor 7:
Apakah maksud penandaan warna penonjolan pada butir (1), (2),
dan (3) menurutmu?
Kunci Jawaban:
Maksud penandaan warna pada kata lem menunjukkan bahwa kata
tersebut menjadi sangat penting dalam fase pertama (telur)
metamorfosis kupu-kupu.
Pembahasan soal:
Penandaan (highlight) berfungsi untuk menonjolkan kata atau
kalimat yang ditandai.

Ulat
Fase ini merupakan fase yang mungkin paling tidak disukai oleh
banyak orang karena setelah telur kupu-kupu menetas akan berubah
menjadi larva atau ulat.
1. Ulat memiliki ukuran dan warna yang berbeda-beda tergantung
dari induknya. Ulat memiliki kegiatan utama dan mungkin bisa
dibilang satu-satunya kegiatan yaitu makan.
2. Makanan utama dari sebagian besar ulat adalah dedaunan hijau
segar yang mengandung gizi dan nutrisi. Hal ini dikarenakan
karena ulat akan mempersiapkan diri pada masa pengasingannya
supaya tidak lapar dan haus.Ulat memiliki racun dan bentuk
yang mengerikan hal ini berfungsi untuk melindungi dirinya dari
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para predator. Ulat memiliki 3 pasang kaki tetap yang berfungsi
menahan dirinya.
3. Ulat merupakan salah satu hewan yang paling ditakuti oleh
banyak orang ini karena bentuknya dan efeknya jika terkena
kulit.
4. Jika kulit terkena ulat biasanya akan langsung gatal dan alergi
karena adanya racun dari kulit dan bulu ulat. Selain itu ulat juga
memiliki warna yang bermacam-macam namun biasanya
menyeramkan seperti hitam, merah, orange, kuning, hijau dan
coklat.
5. Ulat juga bisa menggembungkan kepalanya supaya predator
tidak memangsanya. Racun yang didapatkan juga bisa berasal
dari tumbuhan beracun yang sengaja dia makan. Setelah ulat
cukup besar hingga panjangnya 5 cm maka dia siap untuk
melakukan perjalanan selajutnya yaitu dengan semedi menjadi
pupa atau kepompong.
Bahasa - Peristiwa Metamorfosis Kupu-kupu
B8_2018_Eksplanasi_08
Pertanyaan nomor 8:
Pilihlah pernyataan yang menurutmu tepat sesuai teks di samping:
(1 ) cara ulat melindungi diri adalah dengan warna, racun, dan
perilaku yang mengejutkan.
(2 ) ulat berupaya selamat dari pemangsa agar dapat menjalani tahap
kehidupan berikutnya yaitu menjadi kepompong.
(3 ) jenis racun pada ulat ditentukan oleh warna hitam, merah,
orange, kuning, hijau dan coklat.
( 4 ) pada saat ulat mampu menggembungkan kepalanya, itulah
pertanda bahwa ulat siap menjadi kepompong
Pilihlah
A jika (1) dan (3) benar
B jika (2) dan (4) benar
C jika (1), (2), dan (3) benar
D jika semua benar
Kunci jawaban: C
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Abstrak
Masa pandemi Covid-19 memberi inspirasi penulisan cerita pendek. Pandemi di
Indonesia dimulai Maret 2020. Solopos, Suara Merdeka, dan Kompas memuat
cerita pendek yang berlatar pandemi Covid-19. Cerita-cerita ini berpotensi
menjadi bahan edukasi untuk memperkuat karakter Pelajar Pancasila, termasuk
karakter berkebinekaan global. Tujuan penelitian ini adalah (1) menemukan cerita
pendek yang berlatar pandemi Covid-19 di surat kabar, (2) menganalisis nilainilai dalam cerita pendek yang berpotensi sebagai bahan edukasi penguat karakter
berkebinekaan global. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data
berupa kata, kalimat, dan paragraf dalam cerita pendek di surat kabar yang
berlatar pandemi Covid-19. Sumber datanya adalah cerita pendek berlatar
pandemi Covid-19 yang dipublikasikan di Kompas, Solopos, dan Suara Merdeka
edisi April–September 2020. Pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan teknik baca, simak, dan catat secara intensif. Triangulasi teori
digunakan untuk validasi data. Analisis data menggunakan teknik heuristik dan
hermeneutik. Hasil penelitian ini sebagai berikut. (1) Ditemukan 15 cerita pendek
yang berlatar pandemi Covid-19 di surat kabar Kompas, Solopos, dan Suara
Merdeka edisi April–September 2020. Latar pandemi Covid-19 dalam cerita ini
dapat ditemukan melalui topik cerita atau ungkapan secara eksplisit terkait dengan
pandemi, baik berupa kata, frase, kalimat, atau paragraf yang menggambarkan
masa pandemi. (2) Ditemukan 7 cerita pendek yang mengandung nilai-nilai
pendukung karakter berkebinekaan global. Nilai-nilai tersebut adalah:
memelihara tradisi, toleransi terhadap keanekaragaman, memiliki banyak sudut
pandang dalam melihat masalah, dan berwawasan mendunia. Nilai-nilai ini
berpotensi menjadi bahan edukasi yang dapat memperkuat karakter kebinekaan
global dengan kegiatan apresiasi cerita pendek.
Kata Kunci: Cerita Pendek, Pandemi, Surat Kabar, Berkebinekaan Global
PENDAHULUAN
Masa pandemi Covid-19 memberi inspirasi penulisan cerita pendek. Masa
ini di Indonesia dimulai pada awal Maret 2020. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko
Widodo didampingi oleh Menteri Kesehatan mengumumkan tentang 2 kasus baru
yang terjadi di Depok, kemudian tanggap darurat Covid-19 terjadi pada 17 Maret
2020 (Tuwu, 2020). Salah satu kebijakan pemerintah dalam menekan penularan
virus Covid-19 adalah membatasi mobilitas masyarakat. Pembatasan mobilitas
masyarakat ini turut dilaksanakan dengan menaham diri di rumah, tidak
melakukan kontak dengan orang lain, dan menjalankan segala aktivitas secara
daring (Zendrato, 2020). Kondisi ini menimbulkan rasa jenuh sehingga
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menurunkan minat untuk belajar bagi pelajar (Megawanti, Megawati, &
Nurkhafifah, 2020). Masyarakat dituntut untuk menerima dan beradaptasi dengan
keadaan baru yang disebut dengan ‘new normal’. Namun, keadaan ini tidak
menghalangi penulis untuk berkarya. Suasana pandemi menjadi inspirasi ide bagi
sastrawan untuk menciptakan karya tulis berlatar pandemi Covid-19. Tulisan dan
karya sastra tidak dapat dipisahkan dengan kesadaran manusia terhadap realitas
yang terjadi di sekitarnya (Saputra, 2021). Jika realitas ini hanya ditulis secara
nyata, hanya akan menjadi berita. Namun, realitas dengan bumbu imajinasi akan
menghasilkan karya sastra. Sastrawan dipandang sebagai seseorang yang mampu
merefleksikan kedua hal ini terhadap peristiwa pandemi yang melanda semesta.
Salah satunya ialah kelompok sastrawan di Yogyakarta–Jejak Imaji, yang
mengangkat persoalan pandemi Covid-19 sebagai latar cerita karya fiksi
(Sudibyo, Dewojati, Indrastuti, & Zuliana, 2021).
Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa mendunia. Hampir semua negara
di dunia dilaporkan mengalami masa pandemi Covid-19 dalam waktu yang
bersamaan. Oleh karena itu, cerita yang berlatar pandemi dapat dimanfaatkan
sebagai bahan edukasi penguatan karakter yang dibutuhkan oleh masyarakat
dunia. Arus globalisasi yang tinggi menyebabkan lunturnya nilai-nilai karakter
suatu bangsa, sehingga menyebabkan krisis moral di masyarakat. Hal ini cukup
memprihatinkan, padahal tatanan kehidupan masyarakat berpengaruh terhadap
pembentukan nilai budaya untuk mencapai kedaulatan umat manusia secara
universal (Sutrisno, Sapriya, Kokom, & Rahmad, 2021). Kesadaran kebinekaan
perlu digalakkan melalui pembudayaan dan pembiasaan nilai-nilai karakter
Pancasila untuk membentuk jati diri bangsa. Salah satu cara yang dilakukan
adalah melalui karya sastra, yakni cerita pendek. Cerita pendek yang berlatar
pandemi Covid-19 termuat dalam surat kabar Solopos. Suara Merdeka, dan
Kompas setiap hari Minggu secara rutin. Cerita pendek yang tersaji dalam ketiga
surat kabar ini tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga memuat pesan moral.
Cerita-cerita ini berpotensi menjadi bahan edukasi untuk memperkuat karakter
Pelajar Pancasila, termasuk karakter berkebinekaan global.
Berkebinekaan global merupakan salah satu ciri karakter pelajar Pancasila.
Berdasarkan renstra Kemendikbud 2020-2024, Profil Pelajar Pancasila adalah
perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki
kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terdapat
enam ciri utama Pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong-royong, dan
berkebinekaan global. Ciri berkebinekaan global menjadi fokus utama dalam
penelitian ini. Berkebinekaan global merupakan wujud masyarakat Indonesia
mendatang yang berkarakter terbuka, dapat menerima dan memanfaatkan
keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari berbagai macam budaya di
dunia, tetapi tidak menghilangkan ciri khas identitasnya (Ismail, Suhana, &
Zakiah, 2021). Melalui olah rasa, olah hati, olah pikir, dan olah raga diharapkan
masyarakat Indonesia memiliki karakter memiliki wawasan yang luas terhadap
dunia dengan tetap mengamalkan nilai Pancasila.
Penelitian yang terkait dengan cerita pendek di surat kabar telah
dilaksanakan oleh (Nugroho & Suseno, 2019) yang menemukan nilai moral dalam
cerpen yang dimuat dalam surat kabar Republika Edisi 1 April 2018. Nilai moral
yang ditemukan ialah bijak berliterasi, toleransi terhadap tokoh agama, dan
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mempererat persatuan bangsa. Nilai-nilai moral dalam cerpen dapat dipetik dari
watak tokoh yang diceritakan. Hal ini senada dengan penelitian (Zahra, Sudrajat,
& Sahmini, 2021) yang mengungkap nilai moral tokoh dalam cerpen “Burung
Senja” di Kompas. Penelitiannya menemukan tokoh yang digambarkan dalam
cerita memiliki watak yang setia, sabar, memiliki sikap cinta kasih dan solidaritas
tinggi. Kedua penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilaksankan,
yakni cerpen memuat nilai penguat karakter bagi pembaca.
Penelitian yang terkait dengan karya sastra pada masa pandemi Covid- 19
telah dilaksanakan oleh (Jalalludin, 2020), (Peters, 2021), dan (Adriyanti,
Meliasanti, & Sutri, 2021). Ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa karya sastra
menjadi sebuah ekspresi pengarang terhadap refleksi pandemi Covid-19, yakni
berupa perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi, representasi sosial, eksistensi
pemimpin pada masa pandemi, dan ekspresi kultural suatu masyarakat dalam
menghadapi pandemi. Ekspresi sosial ini sangat menonjol sehingga representasi
masa pandemi begitu kuat.
Penelitian yang terkait dengan karya sastra sebagai bahan ajar penguat
karakter telah dilaksanakan oleh (Azizah, A., Nurkamto, J., Suwandi, S., &
Rohmadi, 2017) dan (Sufanti et al., 2020). Kedua penelitian ini menyatakan
bahwa karya sastra, meliputi dongeng, cerpen, dan novel memuat nilai-nilai
pendidikan karakter yang memberikan penunjang sebagai bahan ajar penguatan
karakter supaya mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Muatan nilai karakter dalam karya sastra ini menjadikan karya sastra sebagai
bahan ajar penguat karakter. Hal ini senada dengan penelitian (Setiawan, 2021)
yang menyimpulkan bahwa penanaman pendidikan karakter pada peserta didik
dapat dilakukan melalui keterampilan berbahasa dan apresiasi karya sastra; berupa
puisi, drama, cerpen, novel, dan cerita rakyat.
Penelitian tentang penguatan karakter kebinekaan global telah
dilaksanakan oleh (Paramestri et al., 2021) yang menyatakan bahwa nilai
Pancasila sebagai ideologi dan filosofi negara menjadi nilai penting bagi generasi
muda. Dengan usaha memperbaiki dan memperluas implementasi nilai Pancasila
yang bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda dapat
menghadapi arus globalisasi. Implementasi nilai Pancasila ini dapat
diimplementasikan
melalui
pembelajaran.
Sutrisno
et
al.
(2021)
mengimplementasikan pembelajaran proyek sebagai pembentuk karakter warga
global. Pembelajaran proyek ini memuat topik global yang meliputi politik
hukum, sosial budaya, dan pelestarian lingkungan hidup, serta literasi digital.
Penelitian ini menganalisis nilai-nilai karakter kebinekaan global cerita
pendek di Solopos, Kompas, dan Suara Merdeka yang berpotensi sebagai bahan
ajar. Tujuan penelitian ini adalah (1) menemukan cerita pendek yang berlatar
pandemi Covid-19 di surat kabar, (2) menganalisis nilai-nilai dalam cerita pendek
yang berpotensi sebagai bahan edukasi penguat karakter berkebinekaan global.
KAJIAN TEORI
Cerita Pendek
Cerita pendek sering disingkat dengan cerpen yaitu sebuah karya sastra
berbentuk prosa yang menampilkan persoalan manusia dalam kehidupannya.
Disebut cerita pendek karena memang bentuk ceritanya yang singkat, tidak
diceritakan panjang lebar sehingga permasalahnnya kompleks. Cerpen menjadi
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salah satu karya fiksi yang diminati remaja, karena bahasanya yang sederhana,
mudah dimengerti, dan memiliki karakteristik isi yang jelas (Aeni & Lestari,
2018). Biasanya cerpen dapat diselesaikan pembaca dengan waktu yang lebih
singkat daripada novel (Kerti, 2020: 11). Sebagai salah satu karya sastra yang
produktif, cerpen dapat dinikmati di berbagai media massa, baik surat kabar,
majalah, maupun website (Sufanti, Fatimah, Nur’aini, & Atmojo, 2018).
Cerpen terbagi menjadi 2 jenis, yaitu cerpen yang ditulis dengan sempurna
(well maddde short-story) dan cerpen yang ditulis tidak utuh (slice of life shortstory) (Kerti, 2020: 13-14). Cerpen yang ditulis secara sempurna adalah cerpen
yang ditulis secara fokus dengan satu tema dan alur yang jelas, sehingga akhir
cerita mudah dipahami. Cerpen jenis ini biasanya ditulis berdasarkan fakta atau
realita yang ada. Sebaliknya, cerpen yang ditulis tidak utuh adalah cerpen yang
ditulis dengan tidak terfokus pada temanya, sehingga alurnya tidak terstruktur.
Cerpen jenis ini biasa disebut dengan cerpen gagasan karena bersumber dari
gagasan atau ide murni.
Pandemi Covid-19
Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang
belum teridentifkasi oleh manusia sebelumnya. Virus ini bergejala seperti flu yang
menginfeksi sistem pernapasan seperti MERS-CoV dan SARS-CoV (Hanoatuban,
2020). Kemunculan awal virus ini terjadi di Kota Wuhan, China pada akhir tahun
2019 (Lee, 2020). Pada 30 Januari 2020 World Health Organization (WHO)
menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat secara global (Handayani,
2019). Status global emergency menyebabkan berbagai sektor tutup, seperti
sekolah, pariwisata, dan berbagai sektor usaha.
Pandemi Covid-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang menjangkiti
seluruh dunia. Pandemi ini menyebabkan perubahan di segala sektor kehidupan
manusia. Aktivitas manusia yang awalnya dilakukan secara langsung berubah
menjadi virtual di balik layar digital (Goldschmidt & Msn, 2020). Keadaan ini
didukung dengan berbagai ragam inovasi dan teknologi untuk memudahkan
interaksi manusia secara online (Herliandry, Nurhasanah, Suban, & Kuswanto,
2020). Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan menjaga jarak sebagai
langkah memutus rantai virus Covid-19.
Berkebinekaan Global
Berkebinekaan global merupakan salah satu karakter dari enam ciri profil
pelajar pancasila. Kata “kebinekaan berarti beraneka ragam, banyak, dan
bermacam-macam. Kebinekaan lebih fokus pada nilai nasional mengenai
keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Berdasarkan renstra Kemendikbud
2020-2024, berkebinekaan global diartikan sebagai karakter yang berpikiran
terbuka, saling toleransi terhadap perbedaan, menghargai kebudayaan baru dengan
sikap positif tanpa bertentangan dengan budaya luhur bangsa (Kemendikbud,
2020: 33). Pada Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak (Kemendikbud,
2020: 22), dinyatakan bahwa Pelajar Indonesia dengan karakter berkebinekaan
global merupakan pelajar yang memahami dan menghargai kebinekaan budaya
(baik kebinekaan budaya daerah, nasional, maupun global), mampu berinteraksi
secara positif antarsesama, dan memiliki kemampuan komunikasi interkultural,
serta secara reflektif dan penuh tanggung jawab menjadikan pengalaman
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kebinekaan sebagai kekuatan untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil,
dan berkesinambungan. Komponen ini menjadi indikator dari pelajar Indonesia
yang berkarakter kebinekaan global. Pelajar yang berkebinekaan global dibangun
melalui penguatan pengetahuan dan kemampuan personal, interpersonal, dan
sosial (Pusat Kurikulum dan Pembukuan, 2020).
Elemen kunci profil pelajar pancasila dengan ciri berkebinekaan global
adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural
dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap
pengalaman belajar (Kemendikbud, 2020: 33). Karakter kebinekaan global
mengajarkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam melindungi budaya luhur,
lokalitas dan beridentitas, serta berpikir terbuka dalam berbudaya lokal (Sutrisno
et al., 2021). Karakter kebinekaan harus direspons positif supaya tercipta suasana
yang harmonis antarkelompok masyarakat.
METODE
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data berupa kata,
kalimat, dan paragraf dalam cerita pendek di surat kabar yang berlatar pandemi
Covid-19 yang mengandung nilai-nilai penguat karakter kebinekaan global.
Sumber datanya adalah cerita pendek berlatar pandemi Covid-19 yang
dipublikasikan di Kompas, Solopos, dan Suara Merdeka edisi April – September
2020. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca, simak,
dan catat secara intensif. Triangulasi teori digunakan untuk validasi data. Analisis
data menggunakan teknik heuristik dan hermeneutik. Teknik heuristik dilakukan
untuk membaca dan menelaah kata perkata dan term-term yang ada di dalam
cerpen yang berlatar Covid-19, sedangkan pembacaan hermeneutik dilakukan
untuk mendapatkan penafsiran secara utuh dan total dari satuan data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini meliputi cerita pendek yang berlatar pandemic Covid19 dan nilai-nilai pendukung berkebinekaan global dalam cerita pendek berlatar
pandemi Covid-19.
1.
Cerita Pendek Berlatar Pandemi Covid-19
Kompas, Suara Merdeka, dan Solopos memuat cerita pendek setiap hari
Minggu secara rutin. Penelitian ini menganalisis cerita pendek di surat kabar
tersebut pada April – September 2020 sejumlah 72 cerita pendek. Berdasarkan
hasil analisis, ditemukan 15 cerita pendek yang mengandung latar pandemi
Covid-19. Tabel 1 merupakan daftar cerita pendek yang berlatar pandemi Covid19.
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No
1

2

3

4

5

6

Tabel 1: Cerita Pendek Berlatar Pandemi Covid-19
Judul
Pengarang
Sumber
Indikator Latar
Data
Pandemi Covid-19
Wabah
Risda Nur
Suara
Pandemi menjadi
Widia
Merdeka,
tema cerita.
5 April
Memuat
istilah2020
istilah
khas
pandemi.
Telur Ayam Sebelum
Edy
Suara
Wabah
dan
Fajar
Hermawan
Merdeka,
ketakutan menjadi
12 April
tema utama cerita.
2020
Memuat
frase:
wabah
yang
menyerang negeri
merah,
dampak
ekonomi wabah.
Pembunuh Bayaran dan
Edwin
Solopos,
Pandemi
tidak
Pagebluk
Anugerah
10 Mei
menjadi
topik
Pradana
2020
cerita.
Ada
kalimat:
“Nusantara sedang
tidak sehat. Wabah
penyakit melanda,
pagebluk”.
Menembus Pandemi
Isbedy
Suara
Pandemi menjadi
Setiawan ZS Merdeka,
topik cerita.
17 Mei
Memuat informasi2020
informasi
khas
pandemi.
Pasar Pelukan
Vika Wisnu
Kompas,
Pandemi
tidak
dan Laksmi
14 Juni
menjadi
topik
Shitaresmi
2020
cerita.
Memuat
informasi:
daftar
korban
pandemi,
setumpuk masker,
APD, ruang isolasi.
simuladistopiakoronakra Seno Gumira Kompas,
Wabah
menjadi
Ajidarma
5 Juli 2020 topik cerita.
Memuat
istilahistilah
di
saat
pandemi:
Virus,
wabah,
covid-19 pada 2020
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7

Berita Kematian di
Media Sosial

Yudi Ahmad
Tajudin

Kompas,
12 Juli 2020

8

Hikayat Malaikat
& Perempuan
Perias Mayat

Mapung
Madura

Solopos,
12 Juli 2020

9

Balen

Renyta

Suara
Merdeka, 19
Juli 2020

10 Jalan Sunyi
Menuju Mati

Fandrik
Ahmad

Kompas,
9 Agustus
2020

11 Kematian Klepon

Edhie
Prayitno Ige

Suara
Merdeka, 9
Agustus 2020

12 Sendiri-Sendiri

Okky
Mandasari

Kompas,
30-Agust.
2020

13 Setelah di PHK

Abdul
Muamar

Solopos, 30
Agustus 2020

14 Jam Klasik yang
Ritmis

Sapta Arif
Nur
Wahyudin

Suara
Merdeka, 30
Agust. 2020

15 Kupu-Kupu di
Pusara Ibu

Fanny J Poyk

Kompas, 27
Sept. 2020

Pandemi
menjadi
topik cerita.
Mengandung
informasi
terkait
masa pandemi.
Pandemi
menjadi
topik utama dari
cerita.
Mengandung istilahistilah khas Pandemi.
Pandemi
menjadi
topik kecil dari cerita.
Mengandung
informasi
khas
pandemi.
Virus menjadi topik
cerita.
Mengandung
informasi
khas
pandemi.
Pandemi
menjadi
topik cerita.
Mengandung
informasi
khas
pandemi.
Pandemi
menjadi
topik cerita.
Mengandung
informasi
khas
pandemi.
Pandemi
menjadi
topik cerita.
Mengandung
informasi
khas
pandemi.
Pandemi
menjadi
topik cerita
Mengandung
informasi
khas
pandemi.
Pandemi
tidak
menjadi topik cerita.
Mengandung
informasi
khas
pandemi.

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan dalam tabel 1 dapat dinyatakan
bahwa latar pandemi Covid-19 yang dapat dijabarkan ke dalam latar tempat, latar
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waktu, dan latar susana dapat ditemukan pada cerita pendek yang mengangkat
topik pandemi maupun topik bukan pandemi. Ada 12 cerita pendek yang
mengangkat topik pandemi. Cerita yang mengangkat topik pandemi Covid-19
secara otomatis mengandung latar yang berkaitan dengan pandemi, yaitu cerita
terjadi pada masa pandemi Covid-19 (mulai Maret 2020), cerita terjadi di banyak
tempat baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan suasana masa pandemi
(isolasi, pembelajaran daring, kekurangan ekonomi, bekerja dari rumah,
perubahan pola kerja, dan pembatasan aktivitas). Ada tiga cerita pendek yang
ceritanya sama sekali tidak terkait dengan pandemi, tetapi mengandung latar
pandemi. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pandemi pada cerita-cerita
ini dapat ditafsirkan adanya kata, frase, atau kalimat yang merupakan gambaran
keadaan saat pandemi.
Hasil penelitian ini senada dengan penelitian (Peters, 2021) yang mengkaji
karya sastra dengan peristiwa pembatasan mobilitas masyarakat (social
distancing) dan rasa saling membantu ketika pandemi Covid-19. Representasi
pandemi tergambar dalam cerpen The Mask of the Red Death karya Poe yang
menonjolkan dramatisasi kesenjangan sosial ketika menghadapi virus Covid-19
(Sianturi, 2020). Penelitian Dewi & Theresia (2021) menyimpulkan cerita pendek
berlatar pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai peristiwa sejarah untuk dikaji
dan dipelajari.
Nilai-Nilai Berkebinekaan Global dalam Cerpen Berlatar Pandemi Covid-19
Berdasarkan analisis terhadap cerita pendek di surat kabar yang berlatar
Covid-19 ditemukan tujuh cerita pendek yang mengandung nilai-nilai penguat
karakter kebinekaan global. Nilai-nilai tersebut adalah: memelihara tradisi,
toleransi terhadap perbedaan/keanekaragaman, memiliki banyak sudut pandang
dalam melihat masalah, dan berwawasan mendunia.
Memelihara Tradisi
Memelihara tradisi merupakan perilaku dalam menjaga dan merawat tradisi
adat kebiasaan yang telah diwariskan sebagai bentuk kearifan lokal yang memiliki
nasihat atau niai karakter tertentu (Fauzan & Nashar, 2017). Nilai memelihara
tradisi terdapat pada cerita pendek yang berjudul “Kupu-kupu di Pusaran Ibu”
karya Fanny J Poyk. Pada cerita ini terdapat tokoh yang melakukan takziah ke
makam ibunya.
“Ketika aku duduk di sisi makam sembari mencabut rumput-rumput liar
yang mulai tumbuh di sana, kupu-kupu itu hinggap di bahuku.” (Kompas,
27 September 2021)
Terdapat pernyataan yang dapat dijadikan pesan kepada generasi muda
untuk tetap melakukan ziarah kubur:
“Datanglah Nak. Masak sejak ibu dikubur, kau tidak pernah melihat ibu.
Kau, adikmu, dan kakakmu bagai melempar batu ke dalam tanah, lalu
menguruknya dan melupakan kisah tentang ibu. Kau tengok juga makam
ayahmu. Kau jangan seperti manusia tak berbudaya yang banyak terdapat

450

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PIBSI KE-43
ISBN 978-623-7312-83-3

di era milenial ini, menganggap setelah kami tiada, tamat sudah cerita
tentang kami.” (Kompas, 27 September 2021)
Perilaku berziarah merupakan tradisi di berbagai daerah di Indonesia.
Berziarah adalah kegiatan mendatangi makam untuk mendoakan arwah yang
sudah meninggal. Dalam penggalan cerita “Kupu-kupu di Pusara Ibu” di atas
memberi nasihat kepada anak supaya tidak melupakan orang tuanya yang sudah
meninggal. Selain mengunjungi makam orang tua, ziarah biasanya dilakukan oleh
masyarakat dengan mendatangi makam para leluhur yang dahulu dikenal
memiliki kesaktian dan berperan penting dalam masyarakat, misalnya: pahlawan,
tokoh agama, raja, dll. Di Kota Kudus terdapat tradisi ziarah ke makam Sunan
Kudus, yakni salah satu Walisongo yang berperan menyebarkan agama Islam di
Indonesia (Rosyid, 2019). Tradisi ziarah ini menambah dinamiknya Kampung
Menara Kudus. Di Kalimantan Barat juga ada tradisi ziarah yang disebut dengan
istilah ‘Moing’ (Wiryawan, 2021). Tradisi ini dilaksanakan setiap 1 Syawal
sebagai bentuk silaturahmi kepada keluarga yang sudah meninggal. Tradisi ziarah
dilakukan dengan berdoa dan mendoakan secara bersama-sama sembari
melafalkan bacaan sesuai keyakinan. Tradisi ziarah bukan sebagai tindakan
meminta-minta kepada makam, namun sebagai bentuk mendekatkan diri kepada
Allah Swt.
Tradisi ziarah mengandung kearifan lokal yang mencerminkan praktik
keagamaan yang khas dengan budaya Indonesia. Kearifan lokal merupakan nilai
yang khas melekat pada suatu masyarakat sebagai bentuk warisan turun-temurun
dari nenek moyang. Tradisi ziarah tidak hanya didominasi oleh lokalitas tradisi
Islam, namun juga disinergikan dengan agama-agama yang berkembang di
Indonesia. Kegiatan ziarah sebagai bentuk praktik keagamaan juga disesuaikan
dengan kondisi dinamika masyarakat berbasis multikultural. Tradisi ziarah yang
diakulturasi dengan kebudayaan tergambar dalam penelitian Cahyati dan Arifin
(2021) yang menemukan nilai tradisi dalam cerita rakyat Legenda Buka Luwur di
Dukuh Pantaran. Bentuk tradisi yang ditemukan berupa ziarah, pergantian kain
mori, dan adat ‘sadranan’ yang dilaksanakan setiap bulan Sura atau bulan
Maharam. Kedua tradisi ini memadukan kegiatan berdoa di makam, pergantian
kain mori penutup makam para leluhur, dan kegiatan makan bersama di makam.
Nilai memelihara tradisi berpotensi dijadikan bahan ajar apresiasi cerita
pendek yang menguatkan karakter berkebinekaan global. Cerita pendek yang
mengandung nilai tradisi ini dapat dijadikan bahan ajar yang menarik untuk
diapresiasi siswa dan dijadikan bahan diskusi, sehingga para siswa memahami
bahwa tradisi ini bermanfaat dan perlu dilestarikan.
Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Larasati, 2020) yang menyebut
bahwa cerpen “Kanuku Leon” merepresentasikan nilai tradisi dalam menjaga
kelestarian alam yang bermanfaat untuk keselarasan antara kehidupan manusia
dan alam. Memelihara nilai tradisi juga ditunjukkan pada cerita rakyat Putri
Jelumpang yang berhubungan dengan aktivitas religi yang didukung dengan
muatan nilai moral pada cerita tersebut (Maulidiah & Saddhono, 2019).
Memelihara tradisi perlu ditanamkan pada diri generasi muda supaya warisan
nenek moyang tidak hilang seiring perkemangan zaman.
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Toleransi terhadap Keanekaragaman
Toleransi adalah tindakan dan sikap menghormati segala bentuk perbedaan
dengan melibatkan pandangan yang terbuka (Mason, 2018). Bentuk perbedaan
tidak hanya dalam hal pendapat, tetapi juga agama, suku, ras, adat, dan cara
pandang. Nilai toleransi terhadap keberagaman terdapat pada cerita pendek “Telur
Ayam Sebelum Fajar” karya Edy Hermawan. Pada cerita ini terdapat pernyataan
tokoh:
“Kamu mau protes dan mendebatku karena itu tidak sejalan dengan
pikiranmu. Silakan” (Suara Merdeka, 12 April 2020)
Pernyataan ini menggambarkan tokoh yang memiliki toleransi terhadap
perbedaan pendapat, yaitu si tokoh mempersilakan orang lain untuk tidak setuju
dengan pendapatnya dan memperbolehkan untuk mendebatnya. Hal ini
dikarenakan si tokoh dalam cerpen memiliki sikap toleransi dengan menghargai
adanya perbedaan pendapat. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Sufanti,
Nuryatin, Rohman, & Waluyo, 2021) yang menemukan karakter toleransi berupa
sikap peduli dan terbuka terhadap pendapat orang lain dalam cerita pendek.
Karakter toleransi ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar apresiasi sastra dalam
pembelajaran bahasa Indonesia. Karakter toleransi juga ditemukan dalam
penelitian (Cahyati & Arifin, 2021) bahwa nilai toleransi yang ditunjukkan oleh
salah satu tokoh dalam cerita rakyat Asal-usul Nama Dukuh Pantaran, yakni
berupa karakter menghargai perbedaan agama atau keyakinan yang dianut dari
tokoh yang digambarkan.
Memiliki Banyak Sudut Pandang dalam Melihat Masalah
Memiliki banyak sudut pandang berarti berwawasan luas dan terbuka dalam
menghadapi setiap masalah. Kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut
pandang merupakan bentuk kecerdasan dalam menyelesaikan masalah secara
logis (Alimuddin, 2018). Semakin banyak objek yang dikaji dari berbagai sudut
pandang akan menghasilkan suatu ringkasan yang komprehensif untuk
menyelesaikan masalah.
Nilai memiliki banyak sudut pandang dalam melihat masalah terdapat pada
cerita “Pembunuh Bayaran dan Pagebluk” karya Edwin Anugerah Pradana. Pada
cerita ini terdapat gambaran tokoh yang memiliki beberapa sudut pandang dalam
melihat masalah. Tokoh Wirsu sebagai pembunuh bayaran yang sedang mendapat
tugas membunuh seorang pencuri. Pada saat perencanaan, Wirsu berpikir keras
untuk menemukan penyebab pencuri itu mencuri. Ada tiga jawaban
sementara penyebab seseorang mencuri yaitu: lapar, memang seorang penjahat
yang suka mencuri, dan mencuri karena disuruh seseorang. Berbagai sudut
pandang ini membuat tokoh sangat berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.
Nilai memiliki banyak sudut pandang dalam melihat masalah juga terdapat
pada cerita yang berjudul Jalan Sunyi menuju Mati karya Fandrik Ahmad. Pada
cerita ini terdapat pernyataan tokoh,
“Tahukah engkau, melihat dunia dari sisi berbeda membuat banyak hal
tercipta” (Kompas, 9 Agustus 2021).
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Kutipan ini mengandung maksud bahwa memiliki banyak sudut pandang
dalam melihat suatu masalah akan menjadikan seseorang kreatif dan produktif.
Kreatif dan produktif ditunjukkan oleh pengarang cerpen “Dilarang Menyanyi di
Kamar Mandi” yang memiliki banyak perspektif atau sudut pandang terhadap
mitos yang berkembang di masyarakat (Suyatno & Susamto, 2020). Kemampuan
dalam memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang menjadikan seseorang
mampu memperkaya dan mengembangkan idenya dalam karya transformasi.
Cerita ini dapat dijadikan bahan ajar apresiasi cerita pendek yang dapat
menguatkan karakter berkebinekaan global yaitu memiliki banyak sudut pandang
dalam melihat masalah. Bahan ajar perlu disusun secara menarik dilengkapi
dengan petunjuk dalam menemukan nilai-nilai karakter secara lengkap.
Berwawasan Mendunia
Berwawasan mendunia merupakan sikap, persepsi, atau perilaku seseorang
dalam memandang dirinya merupakan bagian dari dunia. Nilai ini terdapat di
enam cerita pendek dalam tabel 2 berikut.
Tabel 2: Nilai Berwawasan Mendunia dalam Cerita Pendek
No Judul
Pengarang
Sumber
Nilai
Data dalam
Data
Berkebinekaan
Cerpen
Global
1 Wabah
Risda Nur
Suara
Berinteraksi
Ada cerita
Widia
Merdeka, dengan Negara
tokoh yang
5 April
lain
merantau ke
2020
Malaysia.
2 Telur
Edy
Suara
Pandangan
Ada ungkapan apa
Ayam
Hermawan
Merdeka, mendunia
yang terjadi di
Sebelum
12 April
negara lain akan
Fajar
2020
juga terjadi di
negara Indonesia.
3 Jalan
Fandrik
Kompas, Pandangan
Ada
cerita
Sunyi
Ahmad
9
mendunia
perjalanan tokoh
Menuju
Agustus
ke berbagai negara
Mati
2020
yang berbeda-beda
dalam menghadapi
pandemi.
4 Sendiri- Minggu, 30 SendiriMenunutut ilmu Cerita
nasib
Sendiri
Agustus
Sendiri
di luar negeri
seorang pelajar di
2020
luar negeri yang
sendirian
di
apartemen karena
semua
temannya
pulang di masa
pandemi.
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5 Setelah di Abdul
PHK
Muamar

Solopos,
30
Agustus
2021

Terbuka
terhadap
budaya asing

6 Kupukupu di
Pusaran
Ibu

Kompas,
27 Sept.
2021

Berinteraksi
dengan
budaya asing.

Fanny J
Poyk dan
Emmy Go

Ada pernyataan tokoh
yang
mengakui
produk teknologi dari
luar negeri, yaitu TV
buatan
Cina
dan
Jepang.
Ada cerita pernikahan
dengan orang asing.

Cerita pendek-cerita pendek dalam tabel tersebut mengandung nilai-nilai
yang berwawasan mendunia yaitu terdapat peristiwa, pendapat, atau persepsi yang
berkaitan dengan negara-negara lain di dunia. Cerita-cerita tersebut dapat
dikembangkan menjadi bahan ajar apresiasi cerita pendek yang dapat
menguatkan karakter berkebinekaan global yaitu memiliki wawasan mendunia.
Temuan ini senada dengan hasil penelitian (Saputra, 2021) yang menemukan nilai
wawasan global dalam cerpen “Dongkrek”. Cerpen tersebut memuat cerita lentur
yang menggambarkan pola pikir masyarakat yang memanfaatkan kebudayaan atau
kepercayaan dalam menghadapi pandemi. Pembentukan kemampuan wawasan
global dapat dilakukan melalui pembelajaran kognitif, emosional sosial, dan
perilaku belajar (Sutrisno et al., 2021). Nilai wawasan global perlu diajarkan
kepada peserta didik sebagai penguat karakter berkebinekaan global.
SIMPULAN
Surat kabar Solopos, Suara Merdeka, dan Kompas menerbitkan cerita
pendek secara rutin setiap Minggu. Pada edisi April – September 2020, ketiga
surat kabar ini memuat cerita pendek berlatar pandemi Covid-19. Cerpen yang
disajikan tidak hanya menceritakan pandemi, namun juga memuat nilai-nilai
berkebinekaan global yang merupakan salah satu karakter dari enam ciri utama
Profil Pelajar Pancasila.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1)
terdapat 15 cerita pendek yang berlatar pandemi Covid-19 di surat kabar Kompas,
Solopos, dan Suara Merdeka edisi April–September 2020. Latar pandemi Covid19 dalan cerita ini dapat ditemukan melalui topik cerita atau ungkapan secara
eksplisit terkait dengan pandemi, baik berupa kata, frase, kalimat, atau paragraf
yang menggambarkan masa pandemi. (2) terdapat 7 cerita pendek yang
mengandung nilai-nilai pendukung karakter berkebinekaan global. Nilai-nilai
tersebut adalah: memelihara tradisi, toleransi terhadap keanekaragaman, memiliki
banyak sudut pandang dalam melihat masalah, dan berwawasan mendunia. Nilainilai ini berpotensi menjadi bahan ajar apresiasi cerita pendek sebagai penguat
karakter berkebinekaan global. Hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan
perencanaan bahan ajar apresiasi sastra yang menerapkan karakter berkebinekaan
global sebagai bentuk dukungan terhadap program Pelajar Pancasila yang
dimandatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
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1

Abstrak
Pariwisata merupakan salah satu topik materi dalam pembelajaran Bahasa
Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Pembelajaran BIPA dalam berbagai tingkat
mencakup topik kajian yang menyesuaikan tujuan pembelajaran dan secara
konteks pada fungsionalisasi Bahasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan wujud teks bertopik wisata dalam bahan ajar BIPA, sebaran
materi wisata dalam level pembelajaran BIPA, serta pengembangan materi ajar
bertopik wisata. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
analisis konten yang didukung dengan studi literatur. Sumber data penelitian
adalah buku ajar BIPA Sahabatku Indonesia dan Modul BIPA UNY.
Pengumpulan data menggunakan Teknik baca catat. Analisis data menggunakan
mix-method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud teks materi wisata
dalam bahan ajar BIPA mencakup teks audio, visual, maupun multimodal. Materi
wisata ditemukan di semua bahan ajar BIPA dari level dasar hingga lanjut. Dalam
bahan ajar BIPA, pengembangan materi wisata dilakukan secara variatif dalam
berbagai latihan, penugasan, dan informasi tambahan lainnya. Konten wisata
dalam pembelajaran BIPA menjadi sebuah cara pengenalan wisata Indonesia pada
pemelajar asing. Pengenalan wisata akan menambah luasnya wawasan dan
pemahaman pemelajar terhadap Indonesia.
Kata kunci: Topik Pariwisata, BIPA, Wisata Indonesia
PENDAHULUAN
Pariwisata menjadi salah satu topik materi dalam pembelajaran Bahasa
Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Topik ini menjadi salah satu topik yang
memudahkan pemelajar BIPA untuk belajar bahasa Indonesia sekaligus budaya
Indonesia. Pembelajaran BIPA menjadi sarana yang tepat dan murah untuk
mempromosikan pariwisata Indonesia. Secara tidak langsung, hal ini turut
memiliki andil dalam meningkatkan peminat pariwisata Indonesia. Hal ini sesuai
dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Beberapa tahun terakhir, sepuluh
destinasi wisata prioritas sedang dikembangkan pemerintah Indonesia.
Pengembangan ini diharapkan dapat menarik turis asing. Destinasi yang
dikembangkan meliputi Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah),
Mandalika (NTB), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Labuan Bajo (NTT),
Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung
Lesung (Banten), Moratai (Maluku Utara) (Agmasari, 2019; Amanat, 2019: 66).
Pemelajar BIPA akan belajar tentang empat keterampilan berbahasa yaitu
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, pemelajar akan belajar
tentang kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat Indonesia. Hasil penelitian
Kusmiatun (2016) yang berjudul Topik Pilihan Mahasiswa Tiongkok dalam
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Pembelajaran BIPA Program Transfer Kredit di UNY menunjukkan bahwa
mahasiswa mempunyai kecenderungan minat topik belajar dalam kelas BIPA.
Mahasiswa memiliki minat pada bidang wisata, kuliner, dan hiburan. Mahasiswa
lebih menyukai topik-topik tersebut karena alam Indonesia sangat indah, kuliner
Indonesia sangat bervariasi, hiburan Indonesia dapat membuat santai, dan budaya
Indonesia sangat beragam. Penelitian Kusmiatun & Siroj (2015) juga menyatakan
bahwa tujuan utama bangsa lain mempelajari bahasa Indonesia yaitu untuk
berkomunikasi. Dengan demikian, perlu adanya sinkronisasi antara topik
pembelajaran BIPA dengan tujuan fungsionalisasi bahasa.
Pembelajaran BIPA dalam berbagai tingkat mencakup topik kajian yang
menyesuaikan tujuan pembelajaran dan fungsi bahasa untuk berkomunikasi.
Sesuai dengan kajian terdahulu, topik pariwisata paling diminati oleh pemelajar
BIPA. Akan tetapi, belum ada kajian yang memetakakan muatan topik pariwisata
dalam pembelajaran BIPA di tiap level. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan wujud teks bertopik wisata dalam bahan ajar BIPA,
sebaran materi wisata dalam level pembelajaran BIPA, serta pengembangan
materi ajar bertopik wisata.
KAJIAN TEORI
Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
BIPA merupakan pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang-orang yang
berasal dari budaya dan negara yang berbeda (Kusmiatun, 2018: 1). Subjek
pemelajar BIPA adalah orang asing. Sejalan dengan itu, menurut Rofi’uddin
(2000), pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing memiliki karakteristik
yang berbeda dengan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asli karena
pemelajar BIPA memiliki bahasa pertama dan latar belakang budaya yang
berbeda dengan budaya Indonesia. Selain itu, menurut Ellis (1986: 19), perbedaan
bahasa dan budaya tersebut memiliki konsekuensi dalam pemilihan materi bahasa
Indonesia yang akan diajarkan kepada mereka karena pemerolehan bahasa kedua,
dalam hal ini adalah bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, dipengaruhi secara
kuat oleh bahasa pertama. Oleh karena itu, materi BIPA harus didesain dengan
matang berdasarkan kebutuhan dari pemelajar BIPA itu sendiri.
Tomlinson (1998: 7—20) menyebutkan kriteria materi ajar yang baik
sebagai berikut: (1) mencapai dampak atau hasil yang diinginkan; (2) membantu
pemelajar menjadi percaya diri; (3) menyediakan konten yang relevan dan
bermanfaat; (4) membahas penggunaan bahasa yang otentik; (5) menyediakan
kesempatan pemakaian bahasa secara otentik; (6) mempertimbangkan perbedaan
individu; dan (7) mendorong keterlibatan pemelajar. Sementara itu, dalam
pemilihan materi ajar BIPA, Suharsono (dalam Kusmiatun, 2018: 58—60)
memberikan beberapa prinsip yang dapat dijadikan pertimbangan. Prinsip-prinsip
tersebut, yakni (1) materi yang tepat guna dan fungsional; (2) pendekatan
pembelajaran yang komunikatif dan integratif; (3) pertimbangan level
pemelajarnya; (4) pemilihan berdasarkan sudut retensi atau kemampuan ingatan;
dan (5) visualisasi dalam materi. Oleh karena itu, pemilihan materi ajar yang tepat
sangat penting dalam pembelajaran BIPA.
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Pariwisata dan BIPA
Pariwisata merupakan salah satu topik yang sangat diminati dalam
pembelajaran BIPA. Secara konseptual, menurut Pendit (2003: 20), pariwisata
merupakan suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju
tempat lain di luar tempat tinggalnya. Sejalan dengan itu, pariwisata, menurut
Spillane (1987: 20), merupakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang
bersifat sementara dan dilakukan individu ataupun kelompok sebagai usaha
mencari keseimbangan dan keserasian serta kebahagiaan dengan lingkungan
hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Dengan demikian, dapat
disintesiskan bahwa pariwisata merupakan kegiatan berpergian ke suatu tempat
untuk mendapatkan keseimbangan, keserasian, dan kebahagiaan.
Topik pariwisata dalam materi ajar BIPA selalu menarik perhatian
pemelajar asing. Tidak sedikit pula pemelajar yang langsung berminat
mengunjungi objek wisata setelah diperkenalkan dalam materi BIPA. Dengan kata
lain, topik pariwisata tersebut meningkatkan motivasi pemelajar asing untuk
belajar bahasa Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suyitno (2005: 24)
bahwa materi ajar dalam BIPA harus dapat mengembangkan dan membangkitkan
motivasi pemelajar BIPA itu sendiri. Selain itu, penggunaan topik pariwisata
dapat membantu mempromosikan wisata-wisata di Indonesia. Materi ajar tersebut
dapat dikemas dalam empat keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara,
membaca, dan menulis.
METODE
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konten
yang didukung dengan studi literatur. Sumber data penelitian adalah buku ajar
BIPA Sahabatku Indonesia dan Modul BIPA UNY. Pengumpulan data
menggunakan teknik baca catat. Analisis data menggunakan mix-method. Tahapan
penelitian diadaptasi dari tahapan Mix Methods Research (Creswell, 2005) yang
terdiri atas:
1. menentukan tim ahli, sumber penelitian, dan waktu yang dibutuhkan untuk
mengumpulkan dan menganalisis data,
2. menentukan desain, tipe data, dan strategi yang digunakan dalam
mengumpulkan data,
3. membuat pertanyaan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara spesifik,
4. mengumpulkan data,
5. menganalisis data, dan
6. menulis laporan.
7.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga subtopik
yaitu sebaran materi wisata dalam level pembelajaran BIPA, wujud teks bertopik
wisata, dan pengembangan materi ajar bertopik wisata.
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1.

Sebaran Materi Wisata dalam Level Pembelajaran BIPA
Tabel 1. Sebaran Materi Wisata Pembelajaran BIPA di Semua Level
Materi Wisata
No.
Judul Bahan Ajar
Level
Frekuensi
Tidak
Ada
Ada
1. Sahabatku Indonesia A1
A1
√
8
2. Sahabatku Indonesia A2
A2
√
4
3. Sahabatku Indonesia B1
B1
√
8
4. Sahabatku Indonesia B2
B2
√
6
5. Sahabatku Indonesia C1
C1
√
7
6. Sahabatku Indonesia C2
C2
√
1
7. Modul Dasar BIPA UNY
Dasar
√
1
8. Modul UNY Level Menengah Menengah
√
7
3
Tabel 1 menunjukkan sebaran materi wisata dalam pembelajaran BIPA.
Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa materi wisata ada dalam semua bahan
ajar di level yang berbeda. Selain itu, muncul kecenderungan bahwa semakin
tinggi level pemelajar, semakin sedikit materi wisata yang muncul. Ada dua seri
bahan ajar yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu Sahabatku Indonesia Level
A1 – C2 untuk umum, dan Modul BIPA UNY Level Dasar dan Menengah.
Bahan ajar Sahabatku Indonesia Level A1 memuat empat topik wisata yang
muncul di Unit 5 Jalan-Jalan dan Unit 8 Petunjuk Arah. Topik dalam Unit 5
adalah Jalan-jalan yang telah menjadi aktivitas masyarakat Indonesia di hari
libur.

(Sahabatku Indonesia Level A1: 48)
Gambar 1. Topik Wisata di Level A1 Umum
Demikian halnya dengan materi wisata dalam Unit 8 Petunjuk Arah yaitu
denah lokasi. Topik wisata di unit ini juga belum terlalu mendalam. Pemelajar
diminta menentukan rute perjalanan ketika hendak menuju ke suatu lokasi wisata.
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(Sahabatku Indonesia Level A1: 76-77)
Gambar 2. Topik Wisata di Level A1 Umum
Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa materi wisata
dalam bahan ajar BIPA Sahabatku Indonesia Level A1 masih sederhana. Topik
wisata sesekali muncul dalam bentuk latihan dan contoh berwisata/tempat wisata.
Bahan ajar Sahabatku Indonesia Level A2 memuat dua topik wisata yang
muncul di Unit 11 Transportasi dan Unit 12 Jalan-jalan. Topik wisata muncul
sebanyak empat kali.

(Sahabatku Indonesia Level A2: 93)
Gambar 3. Topik Wisata di Level A2 Umum
Topik wisata ini digunakan untuk memperkuat materi transportasi yaitu
ojek. Topik wisata di unit ini tergolong sedikit. Berbeda dengan topik wisata di
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unit 11. Topik tersebut relatif lebih banyak karena topik utama di unit ini adalah
Jalan-jalan.

(Sahabatku Indonesia Level A2: 100)
Gambar 4. Topik Wisata di Level A2 Umum

(Sahabatku Indonesia Level A2: 102-103)
Gambar 5. Topik Wisata di Level A2 Umum
Cuplikan gambar tersebut menunjukkan bahwa materi wisata di level ini lebih
banyak dan rinci dibandingkan level 1. Ada unit tersendiri yang mengakomodasi
topik wisata secara rinci.
Bahan ajar Sahabatku Indonesia Level B1 memuat empat topik wisata yang
muncul di Unit 2 Maksud, Tujuan, dan Persetujuan, Unit 5 Kamu Sedang Apa?,
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Unit 7 Rencana di Masa Akan Datang, dan Unit 8 Hari yang Berkesan. Topik
wisata muncul sebanyak delapan kali. Topik wisata paling banyak muncul di unit
8.

(Sahabatku Indonesia Level B1: 60)
Gambar 6. Topik Wisata di Level B1 Umum

(Sahabatku Indonesia Level B1: 73-74)
Gambar 7. Topik Wisata di Level B1 Umum
Bahan ajar Sahabatku Indonesia Level B2 memuat dua topik wisata yang muncul
di Unit 4 Pariwisata dan Unit 5 Tempat Bersejarah. Topik wisata cukup sering
muncul dalam bahan ajar ini. Topik wisata menajdi topik utama di unit 4
sedangkan topik wisata hanya muncul dalam pengerjaan soal di unit 5. Materi unit
5 lebih fokus pada tempat bersejarah.
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(Sahabatku Indonesia Level B2: 46-50)
Gambar 8. Topik Wisata di Level B2 Umum

(Sahabatku Indonesia Level B2: 63)
Gambar 9. Topik Wisata di Level B2 Umum
Bahan ajar Sahabatku Indonesia Level C1 memuat satu topik wisata yang
muncul di Unit 1 Proposal Kegiatan. Topik wisata menjadi materi tambahan pada
catatan kebudayaan tentang Candi Borobudur.
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(Sahabatku Indonesia Level C1: 11)
Gambar 10. Topik Wisata di Level C1 Umum
Demikian halnya, bahan ajar Sahabatku Indonesia Level C2 juga memuat
satu topik wisata. Topik ini muncul di Unit 5 Berita. Topik wisata menjadi materi
tambahan.

(Sahabatku Indonesia Level C2: 76-77)
Gambar 11. Topik Wisata di Level C2 Umum
Materi wisata dalam bahan ajar Modul BIPA UNY Level Dasar tergolong
sedikit. Topik wisata muncul satu kali di unit 9 level dasar. Pada level menengah,
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topik wisata muncul tujuh kali di unit 3 dan 6. Meski demikian, kedua bahan
ajar ini tidak memiliki unit khusus yang membahas topik wisata di Indonesia.
Tabel 2. Sebaran Materi Wisata Pembelajaran BIPA untuk Anak di Semua Level
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Materi Wisata
Judul Bahan
Level
Frekuensi
Ajar
Ada Tidak Ada
Sahabatku Indonesia A1 A1
√
8
Sahabatku Indonesia A2 A2
√
9
Sahabatku Indonesia B1
B1
√
6
Sahabatku Indonesia B2
B2
√
6
Sahabatku Indonesia C1
C1
√
7
Sahabatku Indonesia C2
C2
√
1

Tabel 2 menunjukkan sebaran materi wisata dalam pembelajaran BIPA
untuk anak di semua level. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa materi
wisata ada dalam semua bahan ajar di level yang berbeda. Selain itu, muncul
kecenderungan bahwa semakin tinggi level pemelajar, semakin sedikit materi
wisata yang muncul. Topik wisata sering muncul di bahan ajar tiap level, tapi
materi wisata hanya menjadi topik utama di unit 2 level C1. Topik dalam unit
tersebut yaitu Wisata.

(Sahabatku Indonesia Level C1: 24-28)
Gambar 11. Topik Wisata di Level C1 untuk Anak

467

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

2.

Wujud Teks Bertopik Wisata dalam Bahan Ajar BIPA
Wujud teks bertopik wisata dalambahan ajar BIPA ini dikelompokkan
menjadi empat yaitu teks, audio, visual, dan multimodal. Berikut ini hasil temuan
dari analisis bahan ajar tersebut.
Tabel 3. Wujud Teks Bertopik Wisata dalam Bahan Ajar BIPA
Wujud Teks Wisata
No.

Judul Bahan Ajar
Teks Audio Visual Multimodal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sahabatku Indonesia A1
Sahabatku Indonesia A2
Sahabatku Indonesia B1
Sahabatku Indonesia B2
Sahabatku Indonesia C1
Sahabatku Indonesia C2
Modul Dasar BIPA UNY
Modul UNY Level Menengah 3

√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√

Tabel 3 menunjukkan bahwa wujud teks yang dominan digunakan dalam bahan
ajar adalah teks dan visual. Audio digunakan satu kali dalam bahan ajar level B1.
Hal ini menunjukkan bahwa teks multimodal seperti video masih jarang
digunakan dalam bahan ajar BIPA. Berikut contoh wujud teks dalam bahan ajar.

(Sahabatku Indonesia Level A1: 55)
Gambar 12. Wujud Teks dan Visual dalam Bahan Ajar
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(Sahabatku Indonesia Level B1: 73)
Gambar 13. Wujud Audio dalam Bahan Ajar
Jenis teks yang memuat topik wisata antara lain teks narasi, deskripsi,
argumenyasi, eksposisi, dialog, dan dialog. Teks yang paling sering digunakan
adalah teks narasi dan dialog. Teks-teks ini diadaptasi dari berbagai sumber
seperti blog, laman web, dan youtube. Penulis sudah mencantumkan sumber teks
dengan tepat dan jelas. Berikut contoh wujud dan jenis teks dalam bahan ajar.
Tabel 4. Wujud Teks Bertopik Wisata dalam Bahan Ajar BIPA untuk Anak
Wujud Teks Wisata
No.

Judul Bahan Ajar
Teks Audio Visual Multimodal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sahabatku Indonesia A1
Sahabatku Indonesia A2
Sahabatku Indonesia B1
Sahabatku Indonesia B2
Sahabatku Indonesia C1
Sahabatku Indonesia C2

√
√
√
√
√
√

√
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Tabel 4 menunjukkan wujud teks bertopik wisata dalam bahan ajar BIPA untuk
anak di semua level. Wujud teks yang banyak digunakan adalah teks dan visual.
Selain itu, jenis teks yang digunakan paling banyak adalah teks narasi dan dialog.

(Sahabatku Indonesia Level B1: 51)
Gambar 14. Wujud Audio dalam Bahan Ajar

(Sahabatku Indonesia Level B1: 60-61)
Gambar 15. Jenis Teks Dialog dalam Bahan Ajar
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3.

Pengembangan Materi Ajar Bertopik Wisata
Tabel 5. Pengembangan Bahan Ajar Bertopik Wisata dalam Bahan Ajar BIPA
No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Judul
Bahan
Ajar
Sahabatk
u
Indonesia
A1

Bentuk Latihan

Pengembanga
n Lain

a.
menjawab
pertanyaan sesuai
informasi dalam teks

melengkapi
template
perkenalan diri

a.
pertanyaan
singkat
b.
pilihan
ganda
c.
melengkap
i kalimat rumpang
Sahabatk a.
Melengkap
u
i diagram
Indonesia b.
B/S
A2
c.
Mengisi
tabel
d.
Mencentan
g
Sahabatk a.
Isian
u
singkat:
Indonesia Menjawab
B1
pertanyaan sesuai
informasi dalam
teks
b.
Melengkap
i kalimat
c.
Pilihan
ganda
Sahabatk a.
B/S
u
b.
Esai:
Indonesia Latihan Menulis
B2
c.
Esai:
Latihan Berbicara
d.
Melengkap
i kalimat

Penugasan

Sahabatk
u
Indonesia
C1
Sahabatk
u
Indonesia
C2

a.
Menyimak
audio
b.
Menentukan
makna kata ulang
c.
Menceritakan
pengalaman
a.
Menceritakan
gambar objek wisata
b.
Mewawancar
ai teman tentang
rencana liburan
c.
Menceritakan
pengalaman saat
berwisata

a.
Isian
singkat:
Pertanyaan
singkat
Tidak ada

a.
Menuliskan
pengalaman
berkunjung ke
tempat wisata
b.
Mencari
makna kosakata
c.
Menlengkapi
teks rumpang

Membahas
beberapa
budaya
terkenal di
Indonesia

Tebak gambar
Pilih kata
Pilih gambar
Tidak ada
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7.

Modul Dasar
BIPA UNY

8.

Modul UNY
Level
Menengah 3

a.
Isian singkat: mencari arti
kata yang berkaitan dengan wisata
b.
Membuat soal dari
jawaban tentang wisata yang
sudah tersedia
a.
Membedakan kalimat aktif
dan pasif
b.
Mengubah kalimat aktif
menjadi pasif
c.
Melengkapi kalimat
rumpang

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tidak
ada

Tabel 5 menunjukkan pengembangan materi wisata yang ada dalam bahan
ajar bentuk latihan, penugasan, dan pengembangan lain. Bentuk latihan dan
penugasan dalam bahan ajar sudah bervariasi. Bentuk latihan dan penugasan ini
terdiri atas pilihan ganda, isian singkat, esai, B/S, dan multiple choice multiple
answer. Latihan dan penugasan yang bervariasi banyak ditemukan pada level A1B2. Untuk level C1 dan C2 bentuk latihan soal yang ditemukan adalah isian
singkat. Latihan dan penugasan pun jarang disajikan dalam level tersebut.

(Sahabatku Indonesia Level A2: 65)
Gambar 16. Jenis Latihan dan Penugasan dalam Bahan Ajar
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(Sahabatku Indonesia Level A2: 65)
Gambar 17. Jenis Latihan dan Penugasan dalam Bahan Ajar

(Sahabatku Indonesia Level C1: 25)
Gambar 18. Jenis Latihan dan Penugasan dalam Bahan Ajar
Selain bentuk latihan dan penugasan, ada juga pengembangan ke bentuk
lain. Ada tiga bentuk pengembangan materi yang disajikan dalam bahan ajar
BIPA ini yaitu pengenalan berbagai budaya Indonesia, tebak gambar, dan pilih
kata terkait wisata.
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(Sahabatku Indonesia Level B2: 190)
Gambar 19. Pengembangan Materi Wisata dalam Bahan Ajar
SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud teks materi wisata dalam bahan
ajar BIPA mencakup teks, audio, visual, maupun multimodal. Materi wisata
ditemukan di semua bahan ajar BIPA dari level dasar hingga lanjut. Dalam bahan
ajar BIPA, pengembangan materi wisata dilakukan secara variatif dalam berbagai
latihan, penugasan, dan informasi tambahan lainnya. Konten wisata dalam
pembelajaran BIPA menjadi sebuah cara pengenalan wisata Indonesia pada
pemelajar asing. Pengenalan wisata akan menambah luasnya wawasan dan
pemahaman pemelajar terhadap Indonesia.
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WISATA VIRTUAL ALA’ NOVEL HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY
Dedi Pramono
Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan
dedi.pramono@idlitera.uad.ac.id
Abstrak
Kekuatan konsepsi “wisata’ terletak pada kekhasannya dan keunikan objek dari
tempat/ situasi/tampilan yang sudah ada. Demikian juga dalam wisata virtual
dalam ujud verbal, misalnya di dalam novel. Dalam penjenisan wisata, wisata
virtual yang terdapat pada novel meliputi wisata rekreasi dan wisata budaya.
Telah banyak yang mengakui bahwa kekuatan novel-novel Habiburrahman
terletak pada kemampuannya menggambarkan objek-objek tempat/waktu/situasi
secara khas, paling tidak berbeda dengan objek tempat/waktu/situasi yang biasa
digambarkan para pengarang pendahulunya. Artikel ini bertujuan membahas
model objek-objek wisata yang digambarkan Habiburrahman di dalam novelnya,
baik berkaitan dengan model objek pada jenis wisata rekreasi maupun pada wisata
budaya, yang mampu menjadi wahana wisata virtual bagi pembaca. Kajian
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yang ditekankan pada content.
Objek material kajian ini berfokus pada dua novel karya Habiburrahman El
Shirazy yaitu Ayat-ayat Cinta (2004) dengan objek formal pada konstruksi verbal
gambaran wisata virtual. Wisata virtual yang ditampilkan dalam novel
Habiburrahman El Shirazy tampil pada jenis wisata rekreasi meliputi objek
tempat dan objek kuliner dan temat kuliner Pada jenis wisata budaya meliputi
objek adat istiadat, objek tradisi keilmuan dan tradisi transportasi. Objek
digambarkan secara cermat dengan dukungan pemakaian gaya bahasa asosiasi,
hiperbola, klimaks, dan retorika sehingga mampu memposisikan pembaca seakan
benar-benar hadir di tengah objek dan peristiwa pada cerita novel tersebut.
Kata Kunci: Wisata Virtual, Novel, Habiburrahman El Shirazy
PENDAHULUAN
Kajian sastra yang dikaitkan dengan beragam ilmu makin marak pada
beberapa tahun belakangan ini. Tantangan global telah membetot semua cabang
ilmu untuk mampu berkolaborasi dengan ilmu lainnya, bahkan saling mendukung,
termasuk sastra. Kajian sastra yang semula terbatas pada bidang yang berkaitan
erat, misalnya linguistik, sosiologi, psikologi, antropologi, kini telah merambah ke
bidang yang terlihat ‘berjarak’, seperti dengan biologi, lingkungan, bahkan
wisata.
Wisata atau lebih tepatnya objek wisata diberi pengertian suatu
perwujudan kreasi manusia, berupa etika, norma hidup, seni budaya, sejarah,
tempat atau keadaaan yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi orang (Fandell,
2002: 59). Menurut Kasnowihardjo (2001: 40) objek yang dapat dimanfaatkan
sebagai objek wisata dapat pula berupa sumber daya arkeologi, situs, museum,
bahkan beragam objek budaya yang masih berfungsi. Dari pemahaman tersebut,
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maka dapat diambil kesepahaman bahwa karya sastra yang merupakan objek
budaya dapat pula dijadikan sebagai objek wisata.
Dalam hal jenis wisata, Panorama (2017: 61) membaginya dalam empat
kelompok (1) wisata menikmati perjalanan (pleasure tourism) yang bertujuan
untuk mengendorkan ketegangan syaraf wisatawan dengan mencari keindahan,
ketenangan, kenyamanan, kenikmatan, dan kesenangan; (2) wisata rekreasi
(recreation tourism) jenis ini lebih untuk memanfaatkan waktu liburan dengan
tujuan untuk memulihkan kondisi jasmani dan rohani dari kelelahan dan
kejenuhan; (3) wisata budaya (culture tourism) yang bertujuan menemukan
model adat istiadat, kelembagaan dan cara hidup suatu masyarakat budaya; dan
(4) wisata bisnis (business tourism) bertujuan melakukan kunjungan kerja, tugas
atau dagang. Wisata virtual melalui karya sastra lebih mengacu pada wisata jenis
rekreasi dan budaya.
Selama ini telah hadir aksioma bahwa karya sastra mampu memberikan
kesenangan (dulce) dan kebermanfaatan (utile). Dalam hal kesenangan, hadir
melalui beragam citraan pada pikiran pembaca yang mampu mencipta beragam
efek. Dengan membaca karya sastra pembaca diajak mengarungi gelombang
kisah, maka dengan tanpa sadar membebaskan diri dari problematika hidupnya
sehari-hari. Pada umumnya pembaca umum akan lebih tertarik menikmati bacaan
karya sastra untuk menemukan kesenangan, kegembiraan dan kebahagiaan (karya
sastra: happy ending).
Nama Habiburrahman El Shirazy (HES) sebagai salah seorang pengarang
sastra Indonesia telah diakui masyarakat sastra. Hal ini terbukti dengan telah
banyaknya kajian ilmiah populer maupun kajian ilmiah akademik terhadap karya
sastra, baik berupa artikel, skripsi, tesis, bahkan disertasi. Namanya mulai
melambung pada saat novelnya Ayat-ayat Cinta (2004) memperoleh sambutan
dari pembaca sastra Indonesia. Keberhasilan tersebut mendorong Habiburrahman
El Shirazy mengeluarkan karya-karyanya berikutnya seperti Pudarnya Pesona
Cleopatra (Kumpulan Novelet, 2005), Di Atas Sajadah Cinta (Kumpulan Cerita
Pendek, 2006), Ketika Cinta Bertasbih (Novel, 2007), Dalam Mihrab Cinta
(Kumpulan Novelet, 2010), Dalam Mihrab Cinta, The Romance (Novel, 2010),
Bumi Cinta (Novel, 2010), Cinta Suci Zahrana (Novel, 2011), Ketika Cinta
Berbuah Surga (Kumpulan Kisah, 2014), dan Api Tauhid (Novel, 2014) dan
Ayat-ayat Cinta 2 (Novel, 2015).
Habiburrahman El Shirazy dikenal sebagai pengarang Indonesia, dimulai
dari Ayat-Ayat Cinta (2004) saat ditayangkan sebagai cerita bersambung di harian
nasional Republika (dari 8 April sampai 23 September 2004). Oleh karena
besarnya sambutan dari masyarakat, maka Republika menerbitkannya dalam ujud
buku dua bulan setelah cerita bersambung tersebut berakhir. Penerbitan pertama
dicetak 80 ribu eksemplar, selama 15 bulan (Desember 2004 – Februari 2006)
terjual habis. Ini berarti Ayat-Ayat Cinta terjual 5300-an pada tiap bulannya, atau
sekitar 177 buku tiap hari, angka fantastik untuk penjualan buku berjenis novel di
Indonesia (Prie, 2010: 12). Sambutan tersebut makin menguat setelah muncul film
dengan judul yang sama, novel tersebut terjual sampai 400 ribu eksemplar.
Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, kajian wisata sastra pada
makalah ini mengajukan permasalahan bagaimana deskripsi objek wisata virtual
yang terdapat pada novel karya Habiburrahman El Shirazy, yaitu Ayat-ayat Cinta
(2004). Permasalahan kedua, apa faktor pendukung untuk menggambarkan objek
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sehingga mampu menghadirkan gambaran wisata virtual pada pembaca. Dari
permasalahan tersebut arah tujuan kajian ini ditekankan pada tampilan deskripsi
verbal objek wisata yang terdapat pada novel tersebut dan faktor pendukung
penguatan kehadiran gambaran objek wisata virtual pada pembaca.
KAJIAN TEORI
1. Wisata dan Pademi Covid 19
Ide penggalakan wisata virtual dimulai oleh Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif pada tahun 2021 setelah melihat semua objek wisata di
Indonesia terpuruk akibat Pandemi Covid 19. Pandemi covid 19 telah
mengakibatkan dunia pariwisata yang menyumbang pemasukan APBD Bali
sebesar mencapai 80 %, bahkan mengalami penerjunan drastis menjadi minus
10,98 %. Keterpurukan tersebut berakibat langsung terhadap hilangnya pekerjaan
bagi 30 juta pelaku wisata di Asia, dan 50 juta pekerja yang bergerak dalam dunia
perjalanan dan industri wisata (Darmayasa, 2021).
Ditegaskan dari para peneliti dari UGM pariwisata merupakan salah satu
sektor yang sangat terdampak setelah adanya pandemi COVID-19. dari data BPS
(2021), terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik
wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Total kunjungan wisatawan
mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,02 juta. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar
75,03 persen. Penurunan jumlah wisatawan yang signifikan tersebut sangat
berpengaruh pada kondisi perekonomian karena pariwisata berperan penting
dalam meningkatkan pendapatan negara, devisa, dan lapangan pekerjaan.
Pandemi mengancam 13 juta pekerja di sektor pariwisata dan 32,5 juta pekerja
yang secara tidak langsung terkait sektor pariwisata (Egsaugm, 2021).
Dalam upaya pemulihan kepariwisataan dilakukan beberapa strategi antara
lain pemulihan pariwisata dengan melakukan sejumlah inovasi dan terobosan,
terutama dalam hal pemasaran, dengan mencari pasar baru, dan jaminan
keamanan dari ancaman Covid-19. Di samping itu, menurut Dirjen Kebudayaan,
Anom Astika, dibutuhkan strategi lain berupa penguatan kapasitas pelaku dan
organisasi budaya untuk menghadapi adaptasi baru. Salah satunya dengan
memberikan narasi terhadap produk budaya berupa cinderamata maupun produk
bernilai seni lainnya, agar pembeli mempunyai minat untuk mengunjungi daerah
penghasil produk itu (Agregasi, 2021).
Berbeda dengan situasi di atas, “wisata” ternyata dapat menghadirkan
pemikiran kreatif dalam memecahkan problem krusial ekonomi-pendidikan di
tengah pandemi covid 19. Pandemi 19 telah menuntut pembelajaran di sekolah
dan kampus harus berpindah ke rumah pada semua tingkatan pendidikan. Hal ini
berakibat menurunnya kegairahan belajar siswa dan mahasiswa sekaligus,
menurunkan pemasukan bagi sekolah dan kampus. Tingkat pendidikan yang
sangat berdampak adalah tingkat Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan belajar di
rumah berarti para orang tua akan menarik putera-puterinya dari pembelajaran di
PAUD secara resmi, yang berakibat angka drop out di PAUD hampir mencapai
100 %. Untuk menyiasati kondisi semacam ini, RA Al Ikhlas matren
menggulirkan istilah “wisata barokah”. Wisata barokah dilakukan dengan
mengajak anak usia dini berwisata sambil belajar bersama teman-temannya di
lingkungan sekolah RA Al Ikhlas Matren dengan penerapan protokol kesehatan
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secara ketat. Kata barokah dimaksudkan bagi hadirnya dampak-dampak positif
pada siswa dan memperoleh barokah Allah swt. Konsep wisata barokah tersebut
telah menyelamatkan RA Al Ikhlas dari ‘kebangkrutan’ akibat keluarnya pada
siswa PAUD sebesar 80 % (Maharani, 2021: 1681).
2. Sastra sebagai Alternatif Wahana Wisata
Prinsip utama wisata adalah menemukan hiburan. Sebagai sebuah karya
seni, karya sastra juga menyodorkan berbagai macam hiburan. Kehadiran berbagai
macam hiburan yang ada dalam karya sastra, sangat bergantung pada kepekaan
dan ketajaman intuisi pembaca.
Effendi (1982: 232—238) menngatakan bahwa sastra sebagai “kenikmatan
dan kehikmahan”. Kenikmatan dalam arti sastra memberi hiburan yang
menyenangkan dan kehikmahan dalam arti sastra memberi sesuatu atau nilai yang
berguna bagi kehidupan. Jika mengacu ke pendapat Darma (2004: 7) karya sastra
yang dapat dijadikan wahana wisata bagi orang kebanyakan adalah jenis sastra
hiburan, bukan sastra serius. Sastra hiburan adalah karya sastra untuk pelarian dari
kebosanan, dari rutinitas sehari-hari, atau dari masalah yang sukar diselesaikan.
Oleh karena penakannya pada unsur ‘mencipta kesenangan’ maka sastra hiburan
digemari, prmbac, maka kemudian disebut pula sastra populer.
Dalam kaitan komposisi isi, Umar Kayam (1981: 88) berpendapat bahwa
sastra populer merupakan perekam kehidupan yang tidak banyak
memperbincangkan kembali kehidupan dalam serba kemungkinan. Sastra populer
memilih rekaman tentang kehidupan, menyajikannya kembali dengan perhitungan
pembacanya akan banyak mengenal kembali pengalaman-pengalamannya hingga
ia terhibur karenanya.
Dalam hal ini tuntutan wisata virtual melalui karya sastra (walaupun
melalui karya sastra popular) dan wisata virtual yang ditawarkan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agak berbeda. Kementerian menawarkan wisata
virtual dengan melalui tayangan gambar dan video yang disertai narasi. Tuntutan
kepada audiens hanya melihat dan menambah pengetahuan. Sebagaimana
dijelaskan di atas, tuntutan wisata virtual melalui karya sastra membutuhkan
kepekaaan diri dan ketajaman intusi pembaca. Dengan demikian, nilai plus akan
hadir terutama dalam memunculkan daya imajinasi yang dbutuhkan dalam
penembangan seni kreatif di masa depan.
METODE
Kajian ini menggunakan objek material dan objek formal. Objek formal
dipahami sebagai objek yang menjadi lapangan penelitian (Faruk, 2012 : 23).
Dalam penelitian ini objek material adalah novel karya Habiburrahman, El
Shirazy yaituAyat-Ayat Cinta (2004). Objek formal adalah objek yang dilihat dari
sudut pandang tertentu (Faruk, 2012 : 23). Dalam penelitian ini objek formalnya
adalah kajian dari sudut pandang teori kepariwisataan. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan teknik baca dan catat. Adapun teknik analisis dilakukan dengan
pengkajian secara deskriptif kualitatif yang menekankan pada deskripsi verbal
dari struktur yang terdapat di dalam objek material.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada paparan di atas telah dijelaskan bahwa jenis wisata yang dapat
ditemukan pada karya sastra adalah wisata rekreasi dan wisata budaya. Maka,
pada kajian ini wisata virtual pada novel Habiburrahman El Shirazy bertitik tolak
dari kedua penjenisan tersebut.
1. Wisata Rekreasi
Wisata rekreasi bertujuan untuk mencipta kesegaran jasmani dan rohani
dengan melihat (secara virtual-imajinasi) suasana dan gambaran tentang
beragam hal yang indah atau menarik perhatian.
2. Objek Situasi Tempat
Salah satu kekuatan novel Habiburrahman terletak pada kemampuannya
menggambarkan objek tempat sebagai latar. Beberapa contoh pemaparan
berikut menunjukkan hal tersebut.
1. Objek Situasi Tempat Kota Kairo Mesir
“Tengah hari ini, kota Cairo seakan membara. Matahari berpijar di tengah
petala langit. Seumpama lidah api yang menjulur dan menjilar-jilar bumi.
Tanah dan pasir seakan menguapkan bau neraka. Hembusan angin sahara
disertai debu yang bergulung-gulung menambah udara panas semakin
tinggi dari detik ke detik.” (El Shirazy, 2004, hlm. 15)
Deskripsi verbal pada kutipan di atas dapat menjadi pemandangan virtual
pada pembaca. Gambaran tersebut makin terpatri dengan dukungan imajinasi
yang diperkuat pamakaian gaya bahasa hiperbola (membara, lidah api, bau
neraka,), personifikasi (Seumpama lidah api yang menjulur dan menjilar-jilar
bumi), dan klimaks (dari detik ke detik).
2. Objek Situasi Antar Kawasan di Cairo
Salah satu kegemaran berwisata adalah keinginan untuk melakukan
‘blusukan’ pada sebuah tempat secara menyeluruh. Dalam penggambaran kota
Cairo pada beberapa tempat Habiburrahman El Shirazy mendeskripsikannya
dengan cukup cermat.
“Metro sampai di Maadi, sebuah Kawasan elite di Cairo setelah Heliopolis,
Dokki, El-Zamalek dan Mohandesen. Sebagian orang malah mengatakan
Maadi adalah kawasan paling elit. Lebih elit dari Heliopolis….Masingmasing punya kelebihan. Dokki terkenal sebagai tempat para diplomat
tinggal. Mohadesen tempatnya para pengusaha dan selebritis. Sedangkan
Maadi mungkin adalah kawasan yang paling teratur tata kotanya.
Dirancang oleh kolonial Inggris. Jalan-jalannya lebar. Setiap rumah ada
tamannya. Dan dekat sungai Nil. Tinggal di Maadi memiliki prestise sangat
tinggi.” (El Shirazy, 2004, hlm. 37).
Kecermatan gambaran kenyamanan juga terlihat pada gambaran masjid
sebagai oasis, seperti terlihat pada El Shirazy, 2004, hlm.30, 57, 209, dan
beberapa halaman lainnya.
3. Objek Wisata Kuno Alexandria Mesir
Dalam novel Ayat-ayat Cinta Habiburrahman El Shirazy mengisahkan pula
tokoh utamanya melakukan wisata ke kota kuno Alexandria. Di samping
melakukan rekreasi ke tempat bersejarah, juga melakukan wisata religi.
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“Sehari menjelang pulang ke Cairo kami jalan-jalan ke kawasan ElMashiya yang merupakan pusat kota Alexandria dan disebut juga
Alexandria lama. Di El-Mashiya itulah, tepatnya, kota Alexandria kuno
berada. Puing-puing peninggalan Romawi masih ada di sana. Misalnya
dapat dilihat bekasnya Graeco-Roman Museum dan Achaelogical and
Roman Amphitheatre. Kami juga belanja di sana, tak lupa kami membeli
dua jaket unuk Hosam dan Magdi, dua penjaga keamanan apartemen
kami. Sekadar sebagai hadiah dan pengikat jiwa.”
“Terakhir kami berziarah ke makan Luqman Al Hakim yang namanya
disebut di dalam Al Quran dan dijadikan nama surat ketiga puluh satu.
Makam Luqman berdampingan dengan makam Nabi Daniyal. Berada di
goa bawah tanah Masjid Nabi Daniyal, tak jauh dari terminal utama
Alexandria.” (El Shirazy, 2004, hlm. 298).
1. Objek Kuliner dan Tempat Kuliner
Dalam mengenalkan objek kuliner Habiburrahman El Shirazy menyebutkan
beberapa nama minuman dan makanan khas yang ada di Mesir, seperti tamar
hindi (air buah asam), ashir ashab (air sari tebu), ruzz bin laban (bubur beras
campur susu yang didinginkan), kabab lahmul ghanam (sate kambing dengan
potongan besar), dan firoh masywi (ayam bakar khas Mesir). Dengan gambaran
yang didukung pemakaian gaya bahasa asosiasi dan hiperbola membuat pembaca
tertarik untuk menikmatinya pula.
“Amu Farhat, takmir masjid yang baik hati itu membawakan
empat gelas tamar hindi dingin. Bukan main segarnya ketika
minuman segar itu menyentuh lidah dan tenggorokan.” (El
Shirazy, 2004, hlm.57).
“Aku lalu beranjak ke ruang tengah, membuka lemari es, mencari
yang dingin-dingin untuk menyegarkan badan. Begitu membuka
lemari es mataku membelalak berbinar. Ada sebotol ashir ashab.”
(El Shirazy, 2004, hlm. 59).
Di samping memberikan gambaran tentang keberagaman objek kuliner khas
Mesir, Habiburrahman El Shirazy juga mendeskipsikan tentang keindahan dan
kemewahan tempat kuliner di Tepi Sungai Nil, Restauran Cleopatra. Dengan
dukungan pemakaian gaya bahasa asosiasi, penggambaran situasi restauran
tergambar begitu indah, mewah, dan nyaman.
“Tuan Boutros membawa kami masuk restauran dan memilihkan
tempat duduk yang paling menjorok ke sungai Nil, seperti dek
kapal. Terbuka tanpa atap, bintang-bintang kelihatan…”(El
Shirazy, 2004, hlm. 128).
“Di bagian dalam, di tengah ruangan ada panggung kecil setinggi
setengah meter. Bentuknya bundar. Di atas panggung bundar itu
ada seorang perempuan muda berambut pirang menggesekkan
biola dengan penuh penghayatan.” (El Shirazy, 2004, lmn. 131).
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2. Wisata Budaya
Wisata budaya bertujuan menemukan model adat istiadat, kelembagaan dan
cara hidup suatu masyarakat budaya. Deskripsi tentang wisata budaya pada novel
Ayat-ayat Cinta cukup banyak dan beragam. Oleh karena arah bahasan pada
wisata, maka pemaparan yang dicontohkan lebih tertuju pada wisata budaya yang
menghadirkan kegembiraan dan bukan sebaliknya.
1. Objek Adat Istiadat
Stigma yang selama ini dikenal di masyarakat bahwa watak orang Arab
itu berkesan garang dan emosional terutama kepada orang lain yang dianggap
musuh. Kesan tersebut ternyata tidak berbeda dengan gambaran yang terdapat
pada novel Ayat-ayat Cinta. Hanya ternyata kegarangan orang Mesir dapat
diredakan dengan mengajak mereka membaca sholawat. Tampaknya tradisi ini
merupakan tradisi langka, walaupun di Indonesia ajakan sholawat sering
diserukan pada saat pengajian, namun masih sebatas sebagai pernyataan bahwa
dirinya mencitai nabi dengan harapan memperoleh syafaat. Pada satu
organisasi besar di Indonesia, jika terjadi kericuhan dalam suatu forum, juga
sering diteriakkan sholawat atas nabi, semua hadirin pun bersholawat hanya
kekisruhan tetap terjadi. Maka, tradisi sholawat yang mampu meredakan emosi
masyarakat merupakan tradisi unik di Mesir.
”Ya jama’ah, shalli ‘alan nabi, shalli ‘alan nabi ! ucapku pada mereka
sehalus mungkin. Cara menurunkan amarah orang mesir adalah dengan
mengajak membaca shalawat. Entah riwayatnya dulu bagaimana. Di
mana-mana, di seluruh Mesir jika ada orang bertengkar atau marah cara
melerai atau meredamnya pertama-tama adalah dengan mengajak
membaca shlawat. Shalli ‘alan nabi, artinya bacalah shalawat ke atas
nabi. Cara ini biasanya sangat manjur. (El Shirazy, 2004, hlm. 44)
2. Objek Keilmuan
Objek wisata keilmuan yang menjadi tema pokok dalam Ayat-ayat
Cinta digambarkan Habiburrahman El Shirazy dengan bahasa lugas dan
sederhana bahkan justeru menguatkan imajinasi pembaca. Gambaran
tentang kualitas Syaikh (guru) yang tinggi, ramah dan suka bergaul dengan
anak-anak muda seperti Syaikh Ahmad (El Shirazy, 2004, hlm. 31, 184);
Syaikh Usman yang berilmu, rendah hati dan mampu menerobos peristiwa
metafisik (El Shirazy, 2004, hlm. 185); Syaikh Eqbal yang berilmu, baik
hati, dan tegas (El Shirazy, 2004, hlm. 214). Gambaran guru yang
demikian akan mampu mendorong minat pembaca untuk berguru kepada
mereka.
“Sambil mengelus rambut kepalaku beliau berkata.”
“Anakku ceritakanlah padaku apa yang dilakukan sahabat “Nabi
yang mulia, Abdullah bin Mas’ud padamu?”
“Aku kaget bukan main. Bagaimana Syaikh Usman tahu kalau
aku bertemu sahabat nabi, Abdullah bin Mas’ud dalam
pingsanku.” (El Shirazy, 2004, hlm. 185).
Dalam objek keilmuan yang berbeda dan dapat menjadi daya tarik
adalah sistem pendidikan di Mesir yang berbeda dengan sistem di
Indonesia. Di Mesir seseorang belajar di perguruan tinggi dapat juga
menimba ilmu di luar kampus secara bebas, sesuai yang disukai
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dibutuhkan secara gratis. Hanya dengan syarat semua dilakukan sendiri,
atas inisiatif dan motivasi sendiri. Tokoh pada Ayat-ayat Cinta di samping
bertugas membaca bahan-bahan untuk membuat tesis, menerjemahkan,
berdiskusi dengan teman pascasarjana, juga belajar talaqqi qiraah sab’ah
(salah cara membaca Al Qur’an dari beragam model yang ada; El Shirazy,
2004, hlm. 20). Di Mesir untuk membuat tesis, harus dinyatakan lulus
dahulu pada semua mata pelajaran yang diberikan. Dengan demikian,
kelulusan merupakan anugerah yang memang patut disyukuri dengan
berterima kasih kepada Allah swt (El Shirazy, 2004, hlm. 69) dan makan
bersama walaupun terbatas pada teman-teman satu flat (El Shirazy, 2004,
hlm. 71).
“Pukul 22.00 waktu Cairo, handphone-ku berdering. Ada sms
masuk. Dari Mustafa, teman Mesir satu kelas di pasca. Ia
memberikan kabar gembira.”
“Mabruk. Kamu lulus. Kamu bisa nulis tesis. Tadi sore
pengumumannya keluar.”
“Aku merasa seperti ada hawa dingin turun dari langit. Menetes
deras ke dalam ubun-ubun lalu menyebar ke seluruh tubuh.
Seketika itu aku sujud syukur dengan berlinang air mata. Aku
merasa seperti dibelai-belai tangan Tuhan.” (El Shirazy, 2004,
hlm. 69)
Kami benar-benar berpesta. Dua ciduk nasi hangat digelar
di atas nampan. Sambal ditumpahkan. Lalu dua ayam bakar
dikeluarkan dari bungkusnya. Tak lupa acar dan lalapan timun.
Satu ayam untuk dua orang.
“Sekali-kali kita jadi orang Mesir beneran, satu ayam untuk dua
orang,” komentar Rudi. (El Shirazy, 2004, hlm. 71).
Gambaan kegembiran setelah kelulusan tidaklah membuat
perjuangan usai. Bahkan itu merupakan awal dari perjuangan berikutnya.
Habiburrahman El Shirazy memberi gambaran yang indah, tentang
semangat tokoh utama dalam berjuang menyelesaikan studinya dengan
mencari referensi terbaru. Toko buku di Mesir selalu menyajikan bukubuku terbaru yang dibutuhkan.
“Dari Nasr City aku langsung ke kampus Al Azhar di Maydan
Husein. Langsung ke syu’un thullah dirasat ulya (bagian yang
mengurusi mahasiswa pascasarjana). Mereka mengucapkan
selamat atas kelulusanku. Aku diminta mempersiapkan proposal
tesis. Setelah tu aku ke toko buku Dar El-Salam yang berada di
sebelah barat kampus, tepat di sebelah Khan El-Khalili yang
sangat terkenal itu. Unuk melihat buku-buku baru. Dar El-Salam
adalah tempat yang tepat dan nyaman. Buku terbaru Prof. Dr. M.
said Ramadhan El-Bouthy menarik untuk dibaca. Kuambil satu.”
(El
Shirazy,
2004,
hlm.
86).
Objek
Transportasi

483

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

Pemaparan tentang alat transportasi tentu akan lumrah dan biasa
saja. Hanya jika digambarkan dengan cara yang tepat akan menghadirkan
gambaran dan sekaligus rasa keingintahuan yang tinggi bagi pembaca.
Gambaan yang dituliskan Habiburrahman El Shirazy tentang metro
menjadi menarik dengan dukungan gaya Bahasa asosiasi (perbandingan)
yang diperkuat dengan gaya retorik.
Bagi penduduk Mesir, khususnya Cairo, metro bisa dikatakan transportasi
kebanggan. Lumayan canggih. Mahattah bawah tanah yang ada di Attaba,
Tahrir dan Ramsis kelihatan modern dan canggih. Itu wajar. Sebab arsiteknya
semua orang Perancis. Orang-orang Mesir sering menyombongkan diri begini.
“Kalau Anda di mahattah metro Tahrir atau Ramsis itu sama saja
Anda berada di salah satu mahattah metro kota Paris”
“Benarkah?”
“Aku tidak tahu, sebab aku tidak pernah pergi ke Paris. Tapi aku
pernah membaca sebuah majalah, memang ada stasiun bawah
tanah di kota Paris yang dibuat bernuansa Mesir kuno.” (El
Shirazy, 2004, hlm. 33)
Dari pemaparan di atas terlihat Habiburrahman El Shiazy melalui novel Ayatayat Cinta (2004) mampu menyajikan berbagai bentuk objek wisata yang dapat
dijadikan wahana wisata virtual. Kemampuannya dalam mengolah bahasa secara
sederhana yang didukung pemakaian gaya bahasa asosiasi, hiperbola, klimaks,
dan retotika mampu menguatkan kehadiran objek wisata, seakan terlihat dan
dialami pembaca secara langsung.
SIMPULAN
Pandemi covid 19 menuntut semua orang untuk tetap membatasi seluruh
aktivitas bersama. Sebagai salah satu kebutuhan, berwisata tetap tertuntut untuk
dilaksakan dengan mencegah resiko penularan virus. Wisata virtual melalui karya
sastra merupakan wisata yang paling memungkin dilakukan masyarakat di masa
pandemi covid 19 ini. Wisata virtual dengan membaca karya sstra mempunya
nilai lebih dibandingkan dengan wista virtual yang ditawarkan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbatas pada melihat gambar atau
menonton tayangan suatu destinasi wisata dengan paparannya. Wiasata virtual
dengan membaca karya sastra di samping dapat mengembangkan kebiasaan
literasi, sekaligus dapat menajamkan daya kritis dan imajinasi pembaca. Daya
yang dibutuhkan untuk mencipta seni-seni kreatif di masa depan. Salah satu karya
satra yang dapat dijadikan wahana wisata virtual adalah karya sastra populer
seperti karya Habiburrahman El Shirazy. Dengan kemampuan penggambaran
objek wisata secara verbal yang didukung gaya bahasanya mampu menghadirkan
wisata rekreasi dan wisata budaya kepada pembaca.
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Abstrak
Puisi dalam wujud cetak bukanlah akhir dari sajian puitika. Corak dan
perkembangannya berubah secara signifikan tatkala multimedia hadir. Bentuknya
berubah gaya, tatkala berbaur dengan unsur seni lain dalam kecanggihan
teknologi. Terlebih saat media sosial sebagai tempat berekspresi dan berkreasi
semakin digemari. Awal perkembangan yang hanya sebatas puisi dipentaskan
dengan sentuhan musikal dan artistik panggung, kini melebur dan berbeda.
Sastrawan dan pegiat panggung sastra harus mulai “melek” media. Sebagian
sudah mulai berbondong-bondong mengikuti perkembangan digital. Bahkan di era
pandemi, terjadi gelombang besar alih wahana puisi di instagram, youtube,
facebook, dan bebagai platform media sosial. Kabar buruknya adalah, mereka
yang populer dan berjaya di youtube alihwahana puisi justru bukan dari kalangan
penyair atau pegiat seni sastra. Mereka yang berjaya justru berasal dari kalangan
milenial yang sebagian masih labil ideologinya dan awam pemahaman sastra. Jika
dicermati, karya-karya yang muncul di media sosial (seperti youtube) hanya
berbicara masalah budak cinta (istilah populer sekarang “bucin”), senja, hujan,
dan kopi. Nama-nama seperti Fiersa Besari, Salsabila TV, Pena Safa, Boy Candra,
justru lebih memiliki pengikut (subscriber) melimpah dibanding penyair senior
yang sesungguhnya. Banyak penyair terlambat menyadari bahwa panggung
kepenyairan telah bergeser dan bertransformasi. Padahal di era “Post Truth”
hadirnya penyair-penyair senior diruang digital sangat diperlukan dalam
memberikan keseimbangan pemikiran di dunia maya. Pada era “Post Truth”
seharusnya lebih banyak nilai adiluhung yang harus disebarkan melalui media
digital terutama media sosial populer seperti youtube, facebook, instagram, tiktok,
dan lainnya. Melalui alihwahana, puitika dan estetika puisi yang mampu
memberikan kesan emosional positif sangat diperlukan sebagai filter di era ini.
Penguasaan prinsip dan konsep alih wahana menjadi sangat diperlukan oleh
siapapun yang ingin mentransformasikan puisi kedalam sinematisasi, musikalisasi
puisi, atau bentuk lainnya di ruang digital.
Kata kunci: Alih Wahana, Puisi, Media Sosial, Post Truth
Abstract
Poetry in printed form was not the end of poetic expression. The style and
development of poetry changed significantly when multimedia was present. The
form of poetry changed color when it came into contact with other elements of art
and sophisticated technology; especially, when social media as a place of
expression and creativity is getting more and more popular. At the beginning of
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its development, poetry was only performed with a musical and artistic
performance on the stage; now poetry is fused and different in the digital world.
Writers and performance artists must begin to be "literate" in the media. Some
writers and performance artists have started to follow digital developments. In
fact, in the era of the pandemic, there was a big wave of poetry transfers on
Instagram, YouTube, Facebook and various social media platforms. The bad news
was that those who were popular and victorious on YouTube were not actually
poets or literary artists. Those who had succeeded in social media were from
unstable millennials who were still unfamiliar with literary understanding. The
works that appeared on social media (such as youtube) only talked about love
slaves, twilight, rain, and coffee. Unfortunately, some millennial names like
Fiersa Besari, Salsabila TV, Pena Safa, Boy Candra, actually had more
subscribers than real veteran poets. The poetic performance seemed to have
shifted and transformed. In fact, in the "Post Truth" era, the presence of senior
(experienced) poets in the digital space was very necessary in providing a balance
of cyberspace. Therefore, the principles and concepts of ecranisation were needed
for anyone who wanted to transform poetry into cinema, poetry into music or
other forms of performances in the digital space.
Keywords: Ecranisation, Poetry, Social Media, Post Truth
PENDAHULUAN
Puisi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangannya
tidak hanya pada perubahan corak, ragam, isi, tema, dan stilistikanya. Puisi
dalam bentuk cetak bukanlah bentuk transformasi terakhir. Perubahan dan
perkembanganya juga karena proses pembauran dengan unsur-unsur seni
lainnya. Puisi berkembang sebagai karya yang tidak hanya teks sastra, tetapi juga
pemanggungan. Bahkan kini saat teknologi multimedia, internet, fotografi,dan
videografi semakin berkembang pesat. Puisi berkembang dengan sangat agresif
dalam berbagai rupa sajian.
Perdebatan puisi tidak lagi pada era-era sebelumnya yang hanya
memperdebatkan isi dan gaya. Bukan pada perbedatan tingkat
keterpengaruhannya pada pantun dan syair. Juga tidak lagi berdiskusi masif
tentang ideologi penyairnnya. Akan tetapi, kini tentang bagaimana geliat para
generasi mengkreasikan puisi dalam sajian beraneka yang merupakan hasil
hibrida dengan teknologi dan unsur seni lainnya. Sebagaimana fenomena yag
terlihat pada era ini bahwa generasi milenial lebih mempercayakan karyanya
pada media social dan platfoarm digital lainnya. Sastra siber pun berkembang
sangat pesat, bahkan tidak hanya wujud tulisan tapi dalam aneka ragam sajian
yang lebih epik.
Pada awalnya sastra siber sempat dianggap kurang memiliki kebanggaan.
Puncaknya, sastrawan senior bernama Ahmadun Yosi Herfanda pada tahun 2001
menulis artikel berjudul “Puisi Cyber, Genre atau Tong Sampah”. Sastra yang
tampil di media digital dianggap sebagai karya yang ditolak di media sastra
cetak. Akan tetapi, perubahan zaman membuat sastra juga berubah. Kini
sastrawan dan pegiat panggung sastra justru berlomba-lomba mengikuti
perkembangan digital. Bahkan di era pandemi, terjadi pergerakan masif
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alihwahana puisi di instagram, youtube, facebook dan bebagai platform
media sosial. Hal itu terjadi karena pada era ini kebutuhan konten tidak bisa
dilepaskan dalam keseharian generasi muda. Kebutuhan insta story, posting
whatsap, facebook merebak dimana-mana. Padahal dahulu sastra digital dinggap
tidak memiliki daya, namun kini justru sebaliknya puisi di media cukup
digdaya.
Berbaurnya puisi dengan seni lain dan teknologi justru menjadi kelebihan
tersendiri. Puisi mampu di media sosial mampu dinikmati dengan mudah,
dijangkau dengan mudah dan mampu menyebarkan pesan hampir untuk semua
kalangan. Pada masa pandemi terjadi migrasi besar dari pertunjukan puisi
dialihwanakan menjadi musikalisasi puisi atau sinematisais puisi dan diunggah
secara digital di youtube, Instagram, facebook, dan platform lainnya.
Alih wahana puisi kedalam berbagai sajian di media sosial membuatnya
mudah diakses semua kalangan. Melalui alihwahana sajian puisi menjadi lebih
“prasmanan”, yakni penikmat dengan mudah memilih yang diminati. Hal ini
sejalan dengan pendapat Pradopo (2010:223) bahwa puisi sebagai karya seni
tentunya harus memiliki sifat inovatif dan revolusioner. Pergeseran yang
dimaksud artinya perangkat estetis dalam kultur cetak ke dalam kultur
multimedia digital yang hiperteks. Selain itu, pergeseran tersebut masih
menghadapi tantangan era post truth. Pada era pasca kebenaran ini, alihwahana
puisi dapat bermakna dua arah yakni sebagai katalisator yang menjernihkan
emosi dan pemahaman, atau bahkan bisa juga sebaliknya.
Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa pembahasan mengenai
alihwahana sangat mutahir. Oleh karena itu, dirumuskanlah rumusan masalah
sebagai berikut.
1. Bagaimanakah alihwahana puisi di media sosial sebagai tranformasi
panggung Kepenyairan?
2. Bagaimanakah peran alihwahana puisi pada media sosial di era post truth?
KAJIAN TEORI
Teori utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah Alih Wahana.
Sapardi Djoko Damono didalam bukunya “Alih Wahana” telah memprediksi
bahwa studi tentang multi dan inter media akan menjadi wilayah studi utama
humaniora di era digital (2014: 2). Berkembanganya teknologi akan menjadi
penghubung bertemunya sastra dengan unsur seni lain secara masif. Hal itu
menyebabkan banyak karya sastra yang berubah mode. Lebih lanjut Damono
(2014:9) menyatakan bahwa alihwana meliputi kegiatan resepsi, interpretasi,
penyaduran, dan pemindahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian lain.
Hal-hal yang dialihkan dalam alihwahana dapat berupa ide, gagasan, suasana,
dan amanat. Hal-hal itu kemudian diterjemahkan kedalam estetika seni lain,
seperti berupa musik atau film.
Teori yang dipakai selanjutnya yakni tentang puisi. Puisi tersusun atas
unusr fisik dan unsur batin, yang meliputi diksi, pengimajian, kata konkret,
bahasa figuratif, versifikasi, tipografi, tema, persajakan, perasaan, dan amanat
(Waluyo, 1991 :27). Selanjutnya, Rianto (2019) dalam penelitiannya “Literasi
Digital dan Etika Media Sosial di Era Post Truth” menyatakan bahwa media
mempengaruhi individu memandang realitas. Lebih lanjut, Santoso (2018)
dalam penelitiannya "Puitika Teks Sastra Cybertext” mengatakan bahwa bahwa
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puitika teks siber menerima bentuk media yang tidak tunggal dengan proses
fusi dan kreasi. Oleh karena itu dimensi estetik, dalam sebuah teks puisi perlu
disinambungkan juga dengan keindahan dimensi seni lainnya, seperti music,
dan sinematografi.
Alihwahana sebenarnya didasari dari adaptasi. Sebagai sebuah adaptasi
unsur interteksutalitas dalah sebuah keniscayaan. Puisi di media sosial lahir
tidak dalam kekosongan. Karya-karya di media sosial tersebut dipengaruh
kondisi dan juga tujuan tertentu. Begitupun bentuk alihwahana puisi,
dipengaruhi oleh pengaruh oleh media yang sangat multi modal dengan unsur
seni yang komplek. Pada “Post Truth Era” seperti sekarang ini, karya di
media sosial cenderung berkembang dan melakukan penggabungan (fusi)
dengan aspek seni lain. Aksara membaur dengan gambar, animasi gerak
(motion cinema), dan juga unsur emusik epik sebagaimana pernah dibahas oleh
Jorge Coronado (Behdad & Thomas, 2011).
Post truth merupakan era tatakala kebohongan terlihat sebagai
kebenaran, yakni dengan cara memainkan emosi masyarakat. Pesan yang salah
dan diulang-ulang diberitakan akan dianggap sebagai kebenaran. Era Post
Truth dikenal juga dengan pasca kebenaran/ post fact. Puisi yang di
alihwahana-kan memiliki potensi memainkan emosi memiliki dua potensi
sekaligus, yakni sebagai kendaraan post truth atau bahkan sebagai penangkal
post truth. Kondisi yang demikian membuat batas-batas antara kebenaran dan
kebohongan, kejujuran dan kecurangan, fiksi, dan non fiksi menjadi tidak
obyektif (Keyes, 2004).
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data analisis disajikan
dalam bentuk deskripsi. Dengan mengkaji pustaka, mengamati fenomena dan
penelitian terdahulu. Teori alihwahana yang diperkenalkan oleh Sapardi Djoko
Damono dan Eneste digunakan untuk mengkonstruksi adaptasi karya seni
khususnya puisi ke wujud karya seni lainnya. Beberapa tahapan metodologis
dilakukan yakni dengan melakukan rancangan penelitian, pengumpulan data, dan
analisis data. Setelah data dianalisis dijabarkan secara deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.
Alih Wahana Medsos Sebagai Transformasi Panggung Kepenyairan
Sebelum ditemukan aksara, tradisi bersastra kita adalah melalui lisan.
Kemudian manusia menciptakan teknologi tulisan unuk mengubah bunyi menjadi
aksara. Sastra lisan yang bersifat terbuka, menjadi tertutup setelah ditemukannya
tulisan. Persepsi lama publik jika berbicara puisi adalah teks tertulis atau
dibacakan. Akan tetapi, teknologi berkembang mewadahi banyak sajian puisi.
Alih wahana puisi menjadikan puisi yang sifatnya tekstual menjadi auditoris,
visual, sekaligus epik. Sebagai sebuah peralihan mode seni, estetika puisi
kontemporer di era digital tidaklah bersifat tunggal. Seni kekinian mencakupi
bercampurnya berbagai genre yang bersifat multi modal. Puisi dengan ragam
sajian seperti musikalisasi puisi, dramatisasi, sinematisasi puisi di media sosial
adalah teks kultural yang merupakan hasil dari mixing art. Hal itu selaras dengan
pendapat Faruk (2001:23) bahwa sastra yang dipublikasikan diinternet bersifat
multimedia dengan memanfaatkan citra visual, audio visual bahkan animasi.
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Pada era ini, alihwahana adalah satu keniscayaan yang tidak dapat
dihindarkan. Media sosial sebagai representasi wahana yang superior membuat
puisi disajikan dalam bentuk yang unik. Puitikanya berubah mode dari keindahan
kata-kata menjadi bunyi dan keindahan visual yang dibalut estetik dengan musik
dan sentuhan kecanggihan sinematografi. Kultur yang ada juga berubah mode dari
kultur membaca menjadi kultur menonton. Maka puisi tidak hanya dinikmati
dengan melihatkan aspek verbal, tetapi juga spasial, visual, dan audio tetapi juga
ke indra yang lebih kompleks.
Salah satu media sosial yang sering sebagai daya tampung alihwahana puisi
adalah youtube. Adapun genre puisi yang sering ditemukan yakni puisi bebas
atau kontemporer. Konten pun didominasi puisi-puisi remaja yang lebih banyak
bercerita tentang hujan, cinta, kopi, kegalauan hati, dan senja. Sebagai sebuah
media video sharing, youtube memiliki keunggulan yakni mudah dalam hal
pengoperasian. Dalam hal pencarian pun hanya dengan mengetikkan kata kunci.
Walupun belum lama yakni tahun 2005, popularitas youtube sangat tinggi. Media
sosial ini menjadi ruang yang digemari untuk mencari hiburan, berekspresi,
berbisnis, bahkan menjadi media pembelajaran. Masyarakatpun banyak yang
memilih membangun kanal youtube untuk mempromosikan karya kreatifnya
bahkan untuk mencari penghasilan.
Alihwahana puisi di media sosial diwarnai dua genre dominan yakni
musikalisasi puisi dan sinematisasi (visualisasi puisi). Alihwahana tersebut
terlebih dahulu dibentuk dari resepsi pembaca. Dalam sinematisasi proses yang
terjadi adalah interpretasi, re-imajinasi, pengadeganan (scene), eksekusi
sinematografi, dan editing. Pada saat re-imajinasi hasil dari interpretasi di alih
simbolkan dalam imajinasi footage-footage tertentu. Adanya gambar footage
tersebut akan menambah kesan artistic dan sinematik, sekaligus membuat apa
yang terulis didalam puisi menjadi lebih nyata dan berkesan. Adapun pada editing
terdapat penambahan instrumental untuk memudahkan tercapainya kesan dan
suasana tertentu. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pada alihwahana puisi
terdapat pencampuran seni. Hal ini selaras dengan pendapat Eneste (1991: 18)
yang menyebut sinematik merupakan pertemuan beberapa ragam kesenian: musik,
seni rupa, drama, sastra ditambah unsur fotografi (total art, pan art, atau
collective art).
Alihwahana puisi semakin ramai dan semarak. Kini, penyair pun harus
melakukan ekspansi. Seyogyanya, penyair juga berpetualang di ruang digital.
Karya-karya penyair yang sudah dibesarkan dari panggung ke panggung dan juga
media cetak biasanya lebih dewasa. Hal yang berbeda dengan karya-karya
kekinian pada era ini. Asalkan unik, beda, nyeleneh, dan kemasan berani akan
dengan mudah digemari. Puisi yang dialihwahanakan juga biasanya lebih ringkas.
Tema yang dibawakan juga sangat ringan, bahkan tidak jarang juga yang terlalu
kekanak-kanakan. Media sosial cenderung mewadahi seuatu yang instan dan
pendek. Batas-batas karya pun sering kabur genrenya. Pada era ini, pegiat sastra
harus memiliki teknik dan keterampilan khusus alihwahana agar tidak tertinggal.
Jika sastrawan tidak menguasai "kode internet", maka gagal pula penyebaran
pesan positif diruang digital.
Pada era pandemi, terjadi gelombang besar alih wahana di banyak platfoarm
online. Penyair-penyair lokal di daerah dan juga nasional sudah mulai
memanfaatkan media seperti youtube dan facebook untuk menuangkan puisinya.
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Beberapa puisi karya sastrawan besar di youtube seperti Gus Mus melalui
GusMus Chanel, atau Chanel Kopi Sajak yang mewadahi kompilasi puisi
beberapa sastrawan besar seperti Joko Pinurbo, Goenawan Mohamad, Sapardi
Djoko Damono mulai diwadahi di kanal youtube. Akan tetapi, kabar buruknya
adalah alihwahana puisi mereka di youtube justru kurang popular dibanding karya
anak-anak muda yang tidak memiliki latar belakang sastrawan tetapi penggarapan
musikal atau sinematografinya mumpuni. Mereka yang populer dan berjaya di
youtube alihwahana puisi justru bukan dari kalangan penyair atau pegiat seni
sastra. Kan Jika dicermati, karya-karya yang muncul di media sosial (seperti
youtube) hanya berbicara masalah budak cinta (istilah populer sekarang “bucin”),
senja, hujan, dan kopi. Nama-nama seperti Fiersa Besari, Salsabila TV, Pena Safa,
Boy Candra, justru lebih memiliki pengikut (subscriber) melimpah dibanding
penyair senior yang sesungguhnya. Hal itu terjadi karena, unsur-unsur alihwahana
yang diadopsi lebih mumpuni. Selain itu, karya yang hasilkan juga sangat
memahami keinginan selera penonton. Secara teks, karya kreator muda tersebut
tidak sebermakna dan sepuitik sastrawan senior, tetapi secara suguhan alihwahana
mereka lebih serius. Hal ini semakin menunjukkan gejala bahwa panggung
kepenyairan seperti telah bergeser dan bertransformasi. Padahal di era “Post
Truth” hadirnya penyair-penyair senior diruang digital sangat diperlukan dalam
memberikan keseimbangan alam maya.
2.

Alihwahana Puisi dan Perannya di Posth Truth Era
Secara umum publik bersepakat bahwa puisi yang baik tatkala dinikmati
tidak sekadar hanya memberikan hiburan, tetapi juga menambah wawasan dan
memperkaya batin. Karakter puitis ditambah efek estetis ketika dialihwahanakan
akan berhadapan dengan kultural mutakhir yang beberapa tahun kebelakang
menjadi perbincanan yakni post truth. Gawai dan teknologi disatu sisi adalah
solusi, tetapi disisi lain membawa polusi. Distraksi kini memegang kendali,
sehingga banyak pribadi lupa pada jati diri. Tidak jarang konten informasi di
media sosial sangat pandai memainkan emosi. Potensi berita bohong dan ucaran
kebencian semakin tinggi. Adanya media sosial pun menghapus sekat antara
audien dan konten yang dinikmati. Mayoritas dari populasi pengguna internet di
Indonesia adalah anak-anak dan remaja. Cybercrime menjadi tantangan bagi
masyarakat. Pada saat ini banyak sekali terjadi kasus terkait pencemaran nama
baik, penghinaan, prostitusi, penculikan, bullying. Jika kita cermati pengikut akun
meme komik, sebagian besar adalah remaja. Sementara itu, kondisi emosional
remaja umumnya masih labil dan mudah dalam kendali pengaruh. Mereka tidak
segan-segan untuk menghina, berkata kasar, membenci, untuk menunjukkan
kekecewaannya. Hal itu menunjukan bahwa ada ketimpangan tradisi literasi
digital. Membicarakan pendidikan yang lebih bermutu, bukan hanya masalah
metode strategi, dan pendekatan tetapi juga pada wilayah bagaimana agar generasi
kita juga bebas dari “sampah” digital.
Pada era ini terjadi devaluasi dampak dari narasi politisi. Banyak media
lebih menekankan sensasi. Post truth (era pasca kebenaran) adalah sebuah iklim
sosial tatkala yang bersifat objektif dan rasional ditaklukan oleh emosi dan
keyakinan yang dibentuk oleh devaluasi kebenaran meskipun bertentangan fakta.
Puisi sebagai karya sastra yang mengandung tingkat emosi cukup tinggi,
seharusnya dapat mengambil peran strategis. Hal itu sejalan dengan pandangan
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sosiologi sastra, Watt (1964:312-313) menyebutkan bahwa karya sastra memiliki
fungsi sosial. Lebih lanjut, Corodano (Behdad & Thomas, 2011: 158),
mengatakan bahwa sastra adalah teks dinamis. Dinamikanya tidak hanya sebagai
bentuk (form), tetapi juga hal-hal yang melampui bentuk. Generasi muda kita
sangat menggemari tayangan yang memainkan perasaan dan emosi. Puisi dengan
ragam alihwahanya sangat punya potensi besar sebagai penangkal dan penetralisir
efek buruk dari era ini. Melalui alihwahana puisi tersebut maka akan lebih mudah
memasukkan nilai-nilai positif dan kebajikan pada media sosial di post truth era.
SIMPULAN
Puisi mengalami perubahan sajian dari waktu ke waktu. Tatkala teknologi
multimedia hadir puisi berbaur dengan unsur-unsur seni yang lain kemudian
beralihwahana. Sajian puisi di berbagai platfoarm online mengalami beberapa
perubahan mode. Kultur yang ada juga berubah mode dari kultur membaca
menjadi kultur menonton. Maka puisi tidak hanya dinikmati dengan melihatkan
aspek verbal, tetapi juga spasial, visual, dan audio tetapi juga ke indra yang lebih
kompleks Puisi sebagai karya karya yang tidak lahir dari kekosongan juga ikut
dipengrahui oleh kondisi zaman. Bentuk alihwahana puisi pun dipengaruhi
teknologi media yang sangat multi modal dengan unsur seni yang komplek. Media
di era ini tidak bisa melepaskan diri fenomena Post Truth. Post truth merupakan
era tatkala kebohongan terlihat sebagai kebenaran, yakni dengan cara memainkan
emosi publik. Pemikiran yang tidaK benar dan diulang-ulang sering diyakini
sebagai kebenarn. Puisi sebaga karya yang emosional sangat bisa memiliki arti
ganda, yakni sebagai kendaraan post truth atau bahkan sebagai penangkal post
truth. Alihwahana puisi semakin ramai dan semarak. Kini, penyair pun harus
melakukan ekspansi. Puisi dengan ragam sajian seperti musikalisasi puisi,
dramatisasi, sinematisasi puisi di media sosial adalah teks kultural yang
merupakan hasil dari mixing art. Melalui alihwahana, puitika dan estetika puisi
yang mampu memberikan kesan emosional positif sangat diperlukan sebagai filter
di era ini. Melalui alihwahana puisi tersebut maka akan lebih mudah memasukkan
nilai-nilai positif dan kebajikan pada media sosial.
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Abstrak
Riset ini dilatarbelakangi belum digunakannya media audio visual interaktif
dalam pembelajaran berbicara untuk mendukung kompetensi berdakwah di
Perguruan Tinggi Islam. Kebaruan dalam penelitian ini adalah terbentuknya
media pembelajaran retorika dakwah berbasis pendekatan ilmiah di Perguruan
Tinggi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan peluang
pengembangan media audio visual interaktif dalam pembelajaran retorika dakwah
pendidikan dengan pendekatan Ilmiah di Perguruan Tinggi Islam; (2)
menjelaskan strategi pengembangan media pembelajaran retorika dakwah
pendidikan berbasis pendekatan ilmiah di Perguruan Tinggi Islam. Metode
Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif naturalistik.
Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan ilmiah (saintifik). Sampel penelitian
adalah mahasiswa dan dosen di Perguruan Tinggi Islam. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Ada peluang pengembangan
media pembelajaran audio visual interaktif retorika dakwah berbasis pendekatan
ilmiah karena di PT Islam karena media tersebut belum dibuat untuk mendukung
kompetensi berbicara dakwah. Karakter media yang digunakan antara lain
boneka, kartu, wayang, papan permainan, puzzle, rekaman youtube, rekaman hp
dan lap top yang belum terintegrasi dengan pendekatan pembelajaran.
Berdasarkan analisis kondisi tersebut maka media pembelajaran retorika dakwah
berbasis pendekatan ilmiah perlu diterapkan. Berdasarkan analisis kebutuhan
dikatakan oleh dosen dan mahasiswa bahwa mereka membutuhkan media
pembelajaran retorika dakwah di era milenial. (2) Strategi untuk meningkatkan
kompetensi berbicara dakwah adalah dengan pengembangan media pembelajaran
retorika dakwah dengan model ADDIE ( Branch, 2009). Desain media ini
terintegrasi dengan pendekatan pembelajaran ilmiah yang terdapat interaksi positif
antara mahasiswa, dosen dan media.
Kata kunci: Media Audiovisual Interaktif, Retorika Dakwah, PT Islam
Abstract
This research is motivated by not using interactive audio-visual media in learning
to speak to support the competence of preaching in Islamic universities. The
novelty in this research is the formation of teaching media for da’wah rhetoric
based on a scientific approach in Islamic Higher Education. This study aims to (1)
describe the opportunities for developing interactive audio-visual media in the
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teaching of educational da’wah rhetoric with a scientific approach in Islamic
universities; (2) explaining the strategy of developing educational rhetorical
propaganda learning media strategies based on scientific approaches in Islamic
Higher Education. The research method used is anaturalistic qualitative
descriptive research. The approach used is a scientific approach (scientific). The
research sample is students and lecturers at Islamic Higher Education. Data
collection techniques used in this research are interview, observation and
documentation techniques. The results of this study indicate (1) There is an
opportunity to develop interactive audio-visual learning media for da’wah rhetoric
based on a scientific approach because at PT Islam because the media has not
been made to support da'wah speaking competence. The media characters used
include dolls, cards, puppets, board games, puzzles, youtube recordings, cellphone
recordings and lap tops that have not been integrated with the learning approach.
Based on the analysis of these conditions, the teaching media of da’wah rhetoric
based on a scientific approach needs to be applied. Based on the needs analysis, it
was said by lecturers and students that they needed da’wah rhetoric learning
media in the millennial era. (2) The strategy to improve da’wah speaking
competence is the development of learning media for da'wah rhetoric with the
ADDIE model (Branch, 2009). This media design is integrated with a scientific
learning approach that has positive interactions between students, lecturers and
the media.
Keyword: Interactive Audiovisual Media, Da'wah rhetoric, Islamic Colleges
PENDAHULUAN
Kompetensi berbicara di depan umum menjadi daya tarik bagi sebagaian
orang. Kompetensi berbicara dalam dunia pendidikan dapat disebut dengan istilah
retorika. Pembelajaran retorika sebagai aplikasi keterampilan berbicara di depan
umum (public speaking) lazim diikuti oleh mahasiswa sebagai bagian dari aplikasi
literasi. Retorika didefinisikan sebagai seni membangun argumentasi dan seni
berbicara (Morrison, 2017). Dalam berbicara perlu memilih kata-kata yang tepat,
meletakkan kata-kata dengan tepat dan mengomunikasikan dengan segera (Smith,
2002). Penguasaan keterampilan berbicara di depan umum sangat diperlukan
dalam berbagai konteks (Nikitina, 2012). Kemampuan retorika dapat diikuti
setelah memperoleh keterampilan menyimak. Misalnya mahasiswa dapat
menyimak video, selanjutnya menceritakan kembali di depan umum dengan
aktivitas berbicara. Sepanjang sejarah kehidupan, manusia telah menggunakan
berbicara di depan umum sebagai sarana komunikasi yang vital (Lucas, 2015).
Keterampilan berbicara tidak dapat dipisahkan dari keterampilan berbahasa
lainnya (Hughes, 2002).
Aktivitas berbicara atau berkomunikasi di depan umum bentuknya
bervariasi, antara lain mengajar, pidato, pembawa acara, talk show, dakwah, dan
komunikasi bisnis. Komunikasi adalah pertukaran maklumat berdasarkan adaptasi
sistem manusia dengan alam sekitarnya untuk memroses pemaknaan pesan
tertentu (Ibrahim, Nuraeni, Ahmad, Kee, & Mustaffa, 2012). King (2015: 173)
memaparkan bahwa dalam berbicara di hadapan umum harus mengenal
audiennya. Proses komunikasi yang baik yaitu menghargai lawan bicara (audien),
menghargai latar belakang sosial, menyadari perannya, menjaga ekspresi dan
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mematuhi peraturan (Beden, 2016). Audien membutuhkan pencerahan dan
pengetahuan dari pembicara, salah satunya dari aktivitas dakwah. Dakwah sebagai
bentuk komunikasi yang khusus di kalangan religius menjadi perhatian dan
apresiasi dari masyarakat. Berbicara dakwah menjadi isu terkini untuk mengatasi
degradasi moral dan karakter bangsa.
Dakwah sebagai bagian dari masyarakat Indonesia merupakan kegiatan
retorika religi (retorika dakwah). Banyaknya permasalahan terkait kepiawaian
beretorika para elit politik dan masyarakat yang kurang santun menjadikan
dakwah sebagai pedoman aktivitas beretorika. Hal ini dilakukan agar jauh dari
kesan adu domba dan kebohongan. Berkaitan dengan isu tersebut Muhammadiyah
sebagai gerakan dakwah wajib bertanggung jawab untuk mencerahkan umat
melalui pesan-pesan dakwahnya.
Perhatian masyarakat Muhammadiyah yang berfokus pada dakwah amal
usaha bidang pendidikan (Sholeh, 2010). Retorika Dakwah adalah proses
komunikasi keagamaan yang disebut dengan tabligh atau penyampaian
pesan/risalah keagamaan melalui berbagai metode, media dan mencakup materi
keagamaan umumnya sehingga sasaran tabligh dapat menerima dan memahami
pesan dari tabligh tersebut, baik dalam bentuk feadback langsung (menolak atau
menerima) maupun respon perbuatan langsung (Muhtadi, 2012: 112). Dakwah
Muhammadiyah diperintahkan untuk 1) berkata benar (Q.S. Al Ahzab: 70), 2)
membiasakan mengucapkan kata-kata yang baik (Q.S. Fussilat:33) dan 3)
berbicara dengan lemah lembut (Q.S. Thaha:33-34).
Dakwah dalam pendidikan selanjutnya disebut sebagai Retorika Dakwah
Pendidikan. Retorika menjadi salah satu mata kuliah di beberapa Program Studi
pendidian Bahasa dan Sastra Indonesia di Perguruan Tinggi Islam di antaranya
setting 1, setting 2, setting 3, dan setting 4. Berbicara retorika dakwah menjadi
fokus dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
pembelajaran retorika dakwah. Waktu pelaksanaan dimulai Januari sampai dengan
Juli. Observasi ini ditujukan kepada dosen dan mahasiswa empat universitas
tersebut. Hasil observasi tersebut adalah dosen belum menggunakan media
pembelajaran retorika yang terintegrasi dengan pendekatan pembelajaran.
Berdakwah merupakan kesatuan dari kemampuan menyusun struktur,
memilih metode, memilih strategi dan memilih media serta menerapkan gaya
dakwah yang tepat yang sangat berpengaruh pada ketercapaian tujuan dakwah
(Saddhono, 2012). Retorika dakwah sebagai salah satu seni berbicara di depan
khalayak dengan inti pembicaraan agama dapat diterapkan dalam dunia
pendidikan (Faizah, 2014); dan Faizah (2015). Media pembelajaran retorika
dakwah pendidikan dibutuhkan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan
berbicara. Media pembelajaran yang menarik dan komunikatif dibutuhkan untuk
dikembangkan demi meningkatkan kompetensi berbicara yang lebih sistematis.
Mahasiswa Muhammadiyah membutuhkan media pembelajaran ini sebagai kader
dakwah Muhammadiyah untuk menopang aktivitas di masyarakat.
Berdasarkan hasil observasi didukung pula hasil wawancara pada dosen
diperoleh informasi bahwa media pembelajaran retorika dakwah pendidikan
berbasis pendekatan ilmiah pada mata kuliah berbicara belum pernah disusun dan
digunakan. Sarana pembelajaran berupa penyediaan perangkat pembelajaran
berbasis pendekatan ilmiah belum dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut
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penelitian tentang pemakaian media pembelajaran retorika dakwah pendidikan
untuk meningkatkan kompetensi berbicara menjadi strategis untuk dilakukan.
Teori ilmiah sosial (sosial scientific theory) merupakan pernyataan
mengenai sifat, proses kerja dan efek komunikasi massa yang didasarkan atas
pengamatan yang sistematis dan objektif terhadap media dan relevan (Morrison,
2013: 482). Inti pengembangan media pembelajaran dengan pendekatan ilmiah
adalah pada aktivitas pengamatan yang terakomodasi dalam media audio visual
interaktif. Aktivitas pengamatan ini dapat dilakukan oleh mahasiswa sebelum
berbicara. Penelahaan tentang retorika yang berhubungan dengan media telah
dibahas oleh Leah (2017) yang menyatakan tentang proses komunikasi dengan
media komputer yaitu internet dalam dunia pendidikan tumbuh subur yang di
antaranya komunikasi dengan media internet. Kramadibrata (2015) meneliti
tentang keefektifan penggunaan video animasi yang diidentifikasikan dengan
kegiatan berbicara. Retorika yang mengandung lelucon yang menekankan humor
yang bersifat linguistik dan melibatkan retorika dalam persuasi juga dapat
diterapkan dalam berbicara di depan umum atau pidato (Rocmawati, 2017).
Media Audio visual interaktif dibuat dengan tujuan untuk menyalurkan
pesan agar dapat dipahami secara optimal oleh peserta didik. Rancangan
penelitian aplikasi media pembelajaran retorika dakwah pendidikan dilakukan di
Perguruan Tinggi Islam Se- Jateng DIY. Setting tersebut dapat dijadikan sebagai
tempat analisis kondisi dan kebutuhan. Pada tahap observasi awal di sana
memerlukan media pembelajaran audio visual interaktif sebagai penunjang
keterampilan beretorika. Media pembelajaran interaktif adalah suatu sistem
penyampaian pengajaran yang menyajikan materi video rekaman dengan
pengendalian komputer kepada penonton (siswa) yang tidak hanya mendengar
dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan respon aktif dan respon itu
yang menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian (Umar dan Rini, 2012).
Rancangan kegiatan pembelajaran retorika direncanakan dengan tahapan pertama
mahasiswa mengamati film mini tentang masalah kesenjangan sosial dari kaca
mata religi, selanjutnya kompetensi berdakwah diimplementasikan dengan
menceritakan kembali isi film mini tersebut melalui kajian dakwah dari topiktopik yang diambil dari film mini tersebut yang disebut retorika dakwah.
Pendekatan pembelajaran mendukung proses pembelajaran yang lebih
bermakna, seperti pendekatan ilmiah yang sangat dekat dengan peserta didik.
Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang terdiri atas
kegiatan mengamati (untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui),
merumuskan
pertanyaan
(menanya)
(dan
merumuskan
hipotesis),
mencoba/mengumpulkan data (informasi) dan menarik kesimpulan serta
mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh
pengetahuan, keterampilan dan sikap. Langkah-langkah tersebut dapat dilanjutkan
dengan kegiatan mencipta (Abdullah, 2015).
Pendekatan ilmiah merancang pengalaman belajar aktif. Mahasiswa secara
aktif membangun pengetahuan mereka sendiri (Wieman, 2007; Wieman &Gilbert
2015a; Wieman & Gilbert, 2015b). Metode Ilmiah dikatakan sebagai pendekatan
induktif dengan teori dan hipotesis yang dapat diuji (Stinner, 2003).
Bandura (1977) menyatakan bahwa belajar observasi sebagai proses
kognitif yang melibatkan sejumlah atribut pemikiran dan regulasi dari perilaku.
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Kegiatan pendekatan yang didahului oleh proses observasi adalah modeling.
Pembelajaran melalui modeling meliputi menambahi atau mengurangi suatu
perilaku yang diobservasi dan menggeneralisasikan dari satu observasi ke
observasi lainnya.
Lebih lanjut, Bandura (1977) menyebut empat proses yang mempengaruhi
belajar observasional yaitu 1) Atensi (attention) tahapan seseorang
memperhatikan peristiwa-peristiwa secara selektif, 2) Retensi (retention) tahapan
mengingat kembali perilaku yang ditampilkan oleh model yang diamati, 3)
Produksi (production) tahapaan ini seseorang telah memberikan perhatian untuk
mengamati dengan cermat dan mengingat kembali perilaku yang telah
ditampilkan oleh modelnya, berikutnya adalah mencoba, menirukan atau
mempratikkan perilaku oleh model. Proses pendekatan ilmiah masuk pada tahap
produksi pertama bertanya, mencoba, memonitoring, dan mengevaluasi, 4)
Motivasi (motivation) pembelajaran melalui observasi paling efektif terjadi
apabila termotivasi untuk melakukan perilaku yang ditiru (model).
Pendekatan Saintifik lahir dengan mengadaptasi scientific learning. Istilah
scientific learning diindonesiakan menjadi pembelajaran saintifik, atau disebut
sebagai pembelajaran ilmiah. Dalam pengertian ini, pendekatan saintifik
mempunyai ciri penanda sebagai proses pembelajaran dapat dipadankan dengan
suatu proses penemuan secara ilmiah (Andayani, 2015: 375).
Strategi penelitian yang digunakan pada tahap ini adalah eksplanatif, yaitu
dengan menggali informasi secara luas, komprehensif dan mendalam berkenaan
dengan media pembelajaran yang digunakan dosen dalam pembelajaran mata
kuliah berbicara dakwah. Dasar dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan
kompetensi berdakwah pada mata kuliah Berbicara yang bersifat pengembangan
materi intruksional. Survei dilakukan di empat universitas antara lain Universitas
Muhammadiyah Purworejo (setting 1), Universitas Muhammadiyah Purwokerto
(setting 2), Universitas Muhammadiyah Surakarta (setting 3) dan Universitas
Ahmad Dahlan (setting 4) dalam satu tahun akademik 2017/2018-2018/2019.
Jenis data berupa data kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa
dan dosen di 4 Perguruan Tinggi Islam tersebut. Data penelitian terdapat di setting
1, setting 2, setting 3 dan setting 4.
Teknik pengumpulan data penggunaan media pembelajaran retorika
dakwah dilakukan dengan observasi, wawancara dan angket. Data hasil
wawancara, observasi dan angket tersebut kemudian disajikan dalam bentuk
kalimat deskripsi dan tabel atau grafik data. Teknik pemeriksaan keabsahan data
melalui langkah pemakaian beberapa teknik pengumpulan data yang saling
melengkapi atau triangulasi. Bertumpu pada pendapat Milles (1984:27-239)
teknik analisis pada tahap ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif
meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
simpulan. Analisis dilanjutkan dengan penarikan simpulan berdasarkan media
pembelajaran yang menjadi fokus ekplorasi. Teknik analisis data adalah dengan
mendeskripsikan hasil observasi, wawancara dan angket tersebut.
Luaran penelitian ini adalah informasi empiris tentang kebutuhan dosen
dan mahasiswa untuk mengembangkan media pembelajaran retorika dakwah
dengan pendekatan ilmiah di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
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Indonesia. Instrumen terdiri atas lima aspek pertanyaan antara lain: 1.
Keterlaksanaan Pembelajaran; 2. Pengalaman Pemanfaatan Media dalam
Pembelajaran; 3. Sarana Pembelajaran yang Mendukung Media Pembelajaran; 4.
Kesiapan Menyusun Perangkat Pembelajaran Berbasis Pendekatan Ilmiah; 5.
Motivasi Menggunakan Media Pembelajaran Retorika Dakwah Pendidikan
Berbasis Pendekatan Ilmiah
HASIL DAN PEMBAHASAN
Peluang media Pembelajaran retorika dakwah pendidikan berbasis
pendekatan ilmiah meliputi didasarkan pada hasil penelitian pendahuluan,
identifikasi karakteristik mahasiswa, dan analisis kompetensi dasar mata kuliah
berbicara, dan 2) strategi pengembangan media pembelajaran retorika dakwah
berupa penyusun rencana pelaksanaan semester (RPS) yang dilengkapi dengan
sumber data pendukung dan penyusunan prototype.
1.
a.

Peluang
Kondisi Media dan Kebutuhan Media Pembelajaran
Berdasarkan survei dan observasi di PT Muhammadiyah di Jawa Tengah
dan Daerah Istimwea Yogyakarta diperoleh informasi dan data tentang kebutuhan
media pembelajaran audio visual interaktif berbasis pendekatan ilmiah. Hal ini
sesuai dengan pemdapat (Suryani dan Achmad, 2018) yang menyatakan bahwa
media audio visual interaktif lebih efektif dalam menerima pembelajaran karena
dapat malayani gaya Bahasa siswa auditif maupun visual. Survei awal kondisi
dan kebutuhan media pembelajaran dilakukan pada dosen pengampu mata kuliah
Berbicara atau Retorika. Subjek sasaran survei awal kondisi dan kebutuhan media
adalah dosen pengampu mata kuliah berbicara/retorika, masing-masing adalah
setting 1 dengan satu dosen, setting 2 dengan satu dosen, setting 3 dengan satu
dosen dan setting 4 dengan satu dosen.
Tahap perencanaan (planning) merupakan penelitian pendahuluan
sebagai tahap awal perencanaan media pembelajaran retorika dakwah pendidikan
berbasis pendekatan Ilmiah yang dikembangkan dengan cara mengumpulkan
sumber daya pendukung melalui survei kondisi dan kebutuhan media
pembelajaran retorika. Survei awal kondisi dan kebutuhan media pembelajaran
dilakukan pada dosen pengampu mata kuliah Berbicara atau Retorika. Subjek
sasaran survei awal kondisi dan kebutuhan media adalah dosen pengampu mata
kuliah berbicara/retorika, masing-masing adalah setting 1 dengan satu dosen,
setting 2 dengan satu dosen, setting 3 dengan satu dosen dan setting 4 dengan satu
dosen.
Tahap analisis kondisi retorika dakwah pendidikan untuk meningkatkan
kompetensi berbicara, dengan inti perkuliahan mata kuliah berbicara.
Pembelajaran pada setting 1 dengan nama mata kuliah Berbicara II jumlah sks 2
dan berada pada semester genap (II). Di setting 2 dengan nama mata kuliah
Berbicara Retorik dengan jumlah sks 2 dan berada pada semester genap (II).
Selanjutnya di setting 3 dengan nama mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan
jumlah sks 3 yang berada pada semester ganjil (I). Di setting 4 dengan nama mata
kuliah Retorika dengan jumlah 2 sks yang berada di semester genap (II).
Kondisi media yang ada masih menggunakan antara lain kicir pelangi, bumi
bercerita (bucar), kantong ajaib, puzzel, rekaman youtube, boneka, wayang,
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rekaman hp dan lap top yang belum terintegrasi dengan pendekatan pembelajaran.
Sebaran penggunaan media tersebut sebagai berikut.
No
1.
2.
3.
4.

Setting
I
II
III
IV

Media
kicir pelangi, bucar, kantong doraemon, boneka dan puzzle
YouTube
hp dan lap top
wayang, YouTube dan boneka

Total informan dosen yang dijadikan sebagai subjek survei awal kondisi dan
kebutuhan media pembelajaran retorika dakwah pendidikan berbasis pendekatan
ilmiah sejumlah 4 orang. Hasil survei awal analisis kebutuhan dosen untuk
pengembangan media pembelajaran retorika dakwah pendidikan berbasis
pendekatan ilmiah yang terdiri dari 5 aspek yaitu, keterlaksanaan pembelajaran
(A), pengalaman pemanfaatan media dalam pembelajaran (B), sarana pembelajaran
yang mendukung media pembelajaran (C), kesiapan menyusun perangkat
pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah (D), motivasi menggunakan media
pembelajaran retorika dakwah pendidikan berbasis pendekatan ilmiah (E). Secara
rinci hasil survei kebutuhan dosen untuk pengembangan Media Pembelajaran
retorika dakwah pendidikan Pendidikan Berbasis Pendekatan Ilmiah diuraikan
dalam grafik sebagai berikut.

Gambar 1. Grafik kebutuhan dosen untuk pengembangan Media Pembelajaran
Retorika Dakwah Pendidikan Berbasis Pendekatan Ilmiah
Keterlaksanaan pembelajaran (KP) sudah berjalan sesuai dengan
perencanaan yang tertuang pada masing-masing RPS. Pengalaman Pemanfaatan
Media dalam Pembelajaran (PMP) disimpulkan sangat baik karena telah
menggunakan media dalam pembelajaran. Sarana Pembelajaran yang mendukung
Media Pembelajaran (SPP) telah memadai dan menyesuaikan kebutuhan.
Kesiapan Menyusun Perangkat Pembelajaran retorika dakwah pendidikan
berbasis pendekatan ilmiah (KPP) diartikan masih perlu pengembangan karena
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kompetensi dasar tersebut belum dikembangkan. Motivasi menggunakan media
Media Pembelajaran Retorika Dakwah Pendidikan Berbasis Pendekatan Ilmiah
(MP) tergolong tinggi mengingat media tersebut belum tersedia secara memadai.
Secara rinci hasil survei kebutuhan dosen untuk pengembangan Media
Pembelajaran Retorika Dakwah Pendidikan Berbasis Pendekatan Ilmiah diuraikan
berdasarkan aspek sebagai berikut.
Berdasarkan penelusuran wawancara dan observasi di atas dapat dikatakan
bahwa terdapat peluang kebutuhan media pembelajaran audio visual interaktif
dalam pembelajaran retorika dakwah berbasis pendekatan ilmiah di PT Islam.
2.

Strategi Pengembangan
Model pengembangan ADDIE untuk mengembangkan media pembelajaran
retorika dakwah interaktif yang merupakan suatu paradigma pengembangan
(Branch, 2009). ADDIE selaras dengan prinsip Gagne, Wager, Golas, dan Keller
(2008). Model ini mengontruksi pembelajaran berbasis kinerja, berpusat pada
siswa, inovatif, autentik dan inspirasional (Branch, 2009). Akronim yang
merupakan rangkaian langkah-langkah kerja model ADDIE yaitu Analyze
(analisis), Design (desain), Develop (pengembangan), Implementation
(implementasi), dan Evaluation (evaluation). Analisis: mengidentifikasi
penyebab kesenjangan masalah, desain: memferifikasi materi yang ingin dikuasai
pengguna melalui media dan metode pengujian yang sesuai, develop: membuat
dan memvalidasi media, implementasi: mempersiapkan lingkungan belajar dan
keterlibatan siswa, evaluasi: menilai kualitas proses dan produk pembelajaran
sebelum dan setelah implementasi (Suryani, 2018).
a.

Analisis
Untuk mengembangkan produk media pembelajaran retorika dakwah
pendidikan berbasis pendekatan ilmiah diperlukan analisis kebutuhan berdasarkan
sumber daya pendukung, terutama karakter mahasiswa sebagai pengguna dalam
mengikuti pembelajaran. Hasil brain storming yaitu wawancara dan observasi
terhadap mahasiswa dan dosen yang dituangkan dalam kartu pencatat data
diperoleh bahwa kebutuhan media pembelajaran berbicara yang menarik sangat
tinggi. Dosen pengampu berbicara menegaskan bahwa pembelajaran dengan
media konvensional bahkan tanpa media menyebabkan mahasiswa kurang atraktif
dan kreatif dalam pembelajaran. Selanjutnya dosen menyambut baik bila
dilakukan pengembangan media pembelajaran retorika dakwah pendidikan
berbasis pendekatan ilmiah.
Untuk kepentingan pengembangan produk Media pembelajaran retorika
dakwah pendidikan berbasis pendekatan ilmiah dilakukan penentuan CP (Capaian
Pembelajaran) dan Kompetensi Dasar (KD) sesuai dengan silabus pembelajaran
mata kuliah berbicara di Perguruan Tinggi Islam. Capaian pembelajarannya
adalah “mahasiswa mampu berbicara di depan umum (public speaking) dengan
Bahasa Indonesia yang baik dan benar disertai aspek non kebahasaan yang
mantab”, sedangkan kompetensi dasar yang dipilih adalah mahasiswa dapat
beretorika dakwah dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
dan aspek non-kebahasaan yang mantab.
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada
mahasiswa untuk dapat berkomunikasi di depan umum (public speaking). Selain
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hal tersebut mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kompetensi antara lain
memahami Retorika dan Ilmu Komunikasi, Proses dan sistem Komunikasi,
Sejarah Retorika, Retorika Klasik dan Modern, Retorika dan Gaya Bahasa,
Retorika Dakwah dan aplikasinya, Monologika Ceramah, Khotbah dan Kultum.
Hal ini selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah Retorika yaitu
mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai beragam keterampilan berbicara
monologis (P2, KK3). Kompetensi dasarnya adalah mahasiswa dapat beretorika
dakwah sesuai dengan rangsangan film yang bersadasarkan dalil dari Alquran dan
Hadist.
Silabus dan rencana pembelajaran semester (RPS) disusun berdasarkan
kurikulum yang telah ditentukan. Penyusunan RPS dilakukan dengan strategi
yang tepat sesuai dengan karakteristik pembelajar. RPS dan Silabus yang telah
tersusun, selanjutnya dilakukan brainstorming dengan dosen mata kuliah
berbicara sebagai pemakai produk media pembelajaran retorika dakwah
pendidikan berbasis pendekatan ilmiah sebelum diterapkan pada proses
pembelajaran secara riil. RPS disusun berdasarkan skenario pembelajaran
berbicara dengan pendekatan ilmiah. Contoh hasil penyusunan RPS Media
pembelajaran retorika dakwah pendidikan berbasis pendekatan ilmiah disajikan
dalam lampiran.
Aktivitas implementasi produk media pembelajaran retorika dakwah
pendidikan berbasis pendekatan ilmiah dimulai dengan pengenalan retorika
dakwah pendidikan, pembelajaran katrakter sosial, karakter individu dan evaluasi.
Pengenalan retorika dakwah pendidikan dilakukan dengan tahap pemaparan
tentang retorika dakwah pendidikan, pengenalan tentang pendekatan ilmiah dan
pembelajaran dengan topik religi. Untuk pembelajaran dengan media dilakukan
dengan menggunakan media secara langsung yang dilengkapi dengan langkahlangkah pendekatan ilmiah yang berupa mengamati, menanya, mengekplorasi,
mengsosiasi dan mengomunikasikan. Pada tahap pembelajaran karakter sosial
dilakukan dengan kegiatan diskusi kelas, umpan balik dan kolaborasi. Selanjutnya
untuk karakter sosial muncul dengan eksplorasi dan refleksi sosial. Untuk tahapan
evaluasi dapat dilakukan dengan tes dan pretes. Aktivitas dosen dalam
pembelajaran antara lain menyajikan, menjelaskan, menggambarkan,
memfasilitasi, pengayaan materi, dan memberi penguatan. Aktivitas mahasiswa
dimulai dengan aktivitas mengamati, menanya, mengekplorasi, mengasosiasi dan
mengomunikasikan. Pada tahap mengomunikasikan mahasiswa beretorika
dakwah di hadapan teman satu kelas.
b. Desain Produk Media Pembelajaran Retorika Dakwah Pendidikan
Berbasis Pendekatan Ilmiah
Desain media pembelajaran retorika dakwah pendidikan berbasis
pendekatan ilmiah dilakukan serangkaian dengan kegiatan pengembangan
mencakup: isi materi (content), analisis tugas, dan konsep desain. Isi materi media
bersumber pada RPS. Materi yang disajikan dalam bentuk media Berbasis
Pendekatan Ilmiah didukung dengan program pinnacle. Alur pengembangan
media dibangun dengan dua tipe dasar pengguna, yaitu dosen dan mahasiswa.
Masing-masing pengguna memilki otoritas yang berbeda. Dosen berperan untuk
memberikan bahan pelajaran baik itu berupa teks, video, maupun audio, lengkap
dengan penyediaan fitur-fitur tambahan yang bisa membantu proses pembelajaran
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berlangsung dengan baik. Dosen juga bisa memberikan pekerjaan rumah maupun
tes akhir.
Produk media pembelajaran retorika dakwah pendidikan berbasis pendekatan
ilmiah terdiri dari halaman pembuka yang berisi tampilan nama media yang
dirangkai dengan langkah-langkah pembelajarannya. Tampilan selanjutnya adalah
media film religius untuk merangsang kompetensi berbicara mahasiswa dalam
berdakwah. Selanjutnya ditampilkan menu contoh retorika dakwah pendidikan
yang ditampilkan oleh mahasiswa. Bahasa yang dipakai dalam instruksi
menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami.
Media harus relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Hal ini perlu
disikapi dengan melek teknologi dan informasi. Sebagai contoh dalam
pembelajaran yang harus selaras dengan teknologi (Sanjaya, 2012). Kriteria
pemilihan media antara lain memperhatikan proses kreatif, imajinasi sesuai
dengan perencanaan (naskah) dan media pembelajaran mengandung kebenaran
ilmiah. Kenyataan dalam pembelajaran yang berbasis teks kurang mendukung
kebenaran ilmiah tersebut sehingga pendekatan ilmiah dalam pembelajaran
retorika dakwah pendidikan dirasa sebagai solusi tepat dalam upaya
meningkatkan kompetensi berbicara di depan umum. Media yang dipilih
menyesuaikan capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu berbicara di depan
umum dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan non kebahasaan.
Kompetensi dasar dalam berbicara tersebut difokuskan pada retorika dakwah yang
menyasar pada dunia pendidikan di kalangan mahasiswa PT Islam. Pembelajaran
terpusat pada siswa merupakan tujuan pembelajaran. Media dapat dihadirkan
sebagai media atau alat peraga yang agar mahasiswa memperoleh pengalaman
belajar dan mempermudah interaksi dengan media. Kedekatan dengan media saat
mahasiswa dapat mengulang materi di rumah tanpa bantuan dari dosen yakni
pembelajaran dengan media secara on line dan off line.
Mahasiswa sebagai sasaran pengembangan media perlu belajar berdasarkan
pengalaman yang didapatkan langsung dari media. Mahasiswa telah disuguhi
media yang konkret sebagai bagian dari pengalaman. Mahasiswa berhubungan
langsung dengan objek yaitu media tanpa perantara. Berdasarkan pengalaman
langsung inilah, maka ada kecenderungan hasil yang diperoleh mahasiswa
menjadi konkret sehingga akan berimplikasi pada ketepatan yang tinggi.
Pengalaman melalui gambar hidup dan film sebagai perangsang aktivitas
berbicara sangat mendukung. Dengan mengamati film mahasiswa dapat belajar
sendiri kemudian dilanjutkan dengan identifikasi topik yang dibuat sebagai draf
materi dakwah yang pada akhirnya akan dikomunikasikan di hadapan temanteman dan dinilai oleh dosen. Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai kelebihan
dari media ini.
Media pembelajaran audio visual interaktif dalam pembelajaran retorika
dakwah tidak dapat bermakna secara utuh jika tanpa proses pengamatan yang
berkelanjutan, secara periodik dan satu waktu. Hal tersebut berlaku karena konten
media berisi sesuatu yang bertahap sehingga tidak dapat dipisahkan tahap demi
tahap. Barangkali inilah yang menjadi keterbatasan media ini. Pembuatan media
ini memakan waktu lebih kurang tiga semester atau delapan belas bulan. Rincian
penyusunan media mulai dari penyusunan prototype, revisi hingga penyusunan
produk. Biaya yang dibutuhkan antara lain saat pembuatan film, yakni proses
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shooting dan pembakaran materi film yang telah direkam, revisi prototype dan
penyusunan ulang media.
Tersedianya sarana yang diperlukan untuk menyajikan di kelas untuk
mendukung penggunaan media sangatlah membantu. Sarana tersebut antara lain
berupa lap top dan speaker aktif. Secara umum media tersebut dipakai dalam
kondisi yang memungkinkan adanya interaksi antara media dan mahasiswa.
Setelah mahasiswa mengamati media tersebut akan ada unjuk kerja dari
mahasiswa secara langsung. Aktivitas kongkret inilah yang menjadi jembatan
keefektifan media dan keaktifan mahasiswa.
Pengembangan media ini melalui tahapan: membangun konten media
pembelajaran, memilih/mengembangkan media pendukung sebagai perantara
dalam menyampaikan pesan dan informasi, mengembangkan panduan untuk
mahasiswa dalam bentuk hard ware maupun software, mengembangkan panduan
untuk dosen atau pengajar dengan standar SOP yang jelas, melakukan revisi
formatif, implementasi media pembelajaran melalui purwarupa hingga menjadi
model.
c.

Implementasi
Implementasi media awalnya 1) persiapan dari dosen berupa penguatan teori
berbicara dan pendekatan saintifik, media sebagai bahan ajar dapat dipersiapkan
dalam bentuk daring dan luring yang berisi informasi tentang kompetensi yang
dipelajari. 2) mempersiapkan mahasiswa dalam pembelajaran, 3) Strategi
Implementasi dapat dilakasanakan sesuai realisasi kontekstual.
Strategi yang digunakan pada pembelajaran mengacu pada pendekatan
pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah yang dimulai dari tahap pertama
mahasiswa mengamati film mini tentang permasalahan sosial, selanjutnya tahap
kedua adalah proses menanya topik pada film mini tersebut dinyatakan secara
eksplisist oleh mahasiswa. Tahap ketiga adalah mengekplorasi materi yang telah
diperoleh oleh mahasiswa yang akan dipakai untuk materi retorika dakwahnya
baik melalui Alquran, hadist, buku maupun internet. Tahap keempat adalah
mengasosiasi yaitu dengan menghubungkan materi satu dengan yang lain dari
beberapa referensi untuk dijadikan materi yang final yang siap untuk disampaikan
di hadapan teman satu kelas. Tahap kelima yaitu mengomunikasikan hasil materi
akhir di hadapan audien yaitu teman dan dosen. Hal inilah yang menjadi ciri khas
media ini yaitu pembelajaran berbicara/retorika yang terintegrasi dengan
pendekatan pembelajaran. Kepaduan inilah yang menunjukkan adanya interaksi
positif antara mahasiswa dan media.
Secara khusus produk media yang dihasilkan akan berwujud media audio
visual interaktif dengan film yang menarik secara visual maupun audio, serta
didukung oleh materi mata kuliah yang menunjang kompetensi dasar yang akan
dipelajari. Media ini memperhatikan efektifitas dan efesiensi mengingat
rancangannya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan yakni mahasiswa lebih
senang menggunakan media yang bersifat audio visual karena lebih konkret dan
menyenangkan terutama adanya dukungan musik dan gambar yang tajam. Media
yang dipakai ini dapat digunakan agar lebih memberikan pengetahuan yang
konkret dan mudah dipahami.
Prinsip pemanfaatan media ini yakni membawa mahasiswa untuk
memahami materi tidak hanya secara verbal saja, melainkan juga melibatkan fisik
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maupun psikisnya. Prinsip media pembelajaran ini adalah mempermudah
mahasiswa belajar karena setelah disajikan di kelas secara bersama-sama,
mahasiswa dapat mengulang kembali di rumah baik secara on line maupun off
line. Media ini digunakan untuk mendukung keterampilan berbicara dakwah.
Materi pembelajaran telah direlevansikan dengan pembelajaran berdasarkan
kekhasan dan kompleksitas. Sesuai dengan observasi dan wawancara terhadap
mahasiswa
minat dan kebutuhan mahasiswa memang memerlukan media
pembelajaran tersebut untuk meningkatkan kompetensi berbicara dakwah. Media
audio visual dikatakan lebih menarik dan sesuai dengan kondisi mahasiswa secara
auditif dan visualisasi. Media pembelajaran retorika dakwah berbasis pendekatan
ilmiah disusun dengan program yang mudah untuk dioperasikan oleh semua dosen
di tempat penelitian.
d. Evaluasi
Realisasi pedagogsi dalam media pembelajaran berupa organisasi atau
urutan kegiatan berupa tugas dan latihan dalam satu satuan pembelajaran.
Evaluasi pembelajaran dapat berupa 1) menentukan kriteria evaluasi dengan bobot
tertentu, 2) Memilih alat evaluasi baik tes maupun non-tes, selanjutnya 3)
melakukan evaluasi dakwah dengan tes lisan, 4) melaksanakan rencana evaluasi:
hasil pelaksanaan pembelajaran dapat digunakan untuk mengukur kompetensi
mahasiswa saat berbicara dakwah di depan umum.
SIMPULAN
Simpulan dari penelitian ini adalah (1) ada peluang pengembangan media
pembelajaran audio visual interaktif retorika dakwah berbasis pendekatan ilmiah
karena di PT Islam belum disusun media tersebut untuk mendukung kompetensi
berbicara dakwah. Media yang masih digunakan antara lain boneka, kartu,
wayang, papan permainan, puzzle, rekaman youtube, rekaman hp yang belum
terintegrasi dengan pendekatan pembelajaran. Berdasarkan analisis kondisi
tersebut maka media pembelajaran retorika dakwah berbasis pendekatan ilmiah
perlu diterapkan. (2) Strategi yang tepat untuk pelaksanaan pembelajaran
berbicara dakwah adalah dengan pengembangan media pembelajaran retorika
dakwah yang terintegrasi dengan pendekatan pembelajaran saintifik dengan alasan
adanya interaksi positif antara mahasiswa dan media. Lingkungan belajar informal
yang dapat mengembangkan keterampilan kognitif baru seperti televisi, video
game dan internet, hal ini dapat diadaptasi oleh pendidikan formal dengan
mengambil hal-hal yang ada di dalamnya.
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Abstrak
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan selama Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat covid-19 dilakukan melalui
pembelajaran jarak jauh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan
menjelaskan kebiasaan membaca mahasiswa di era digital selama PPKM darurat
pandemic covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yakni kuantitatif
dengan metode survei deskriptif. Total responden yakni 395 mahasiswa
Universitas Sebelas Maret dengan rentang usia 17-24 tahun. Teknik pengambilan
sampel acak mahasiswa di Universitas Sebelas Maret. Teknik pengumpulan data
yakni dengan angket (kuisioner) yang terdiri dari bagian pertama yakni demografi
responden dan bagian kedua yaitu kebiasaan membaca selama PPKM darurat
covid-19. Kuisioner tersebut dibuat dengan google form pada minggu pertama
Oktober 2021, kemudian link angket dibagikan melalui grup WhatsApp dan
Telegram mahasiswa serta dosen. Data dikumpulkan selama dua minggu yakni
pada minggu pertama dan kedua Oktober 2021. Selain itu terdapat kegiatan
pengingat kepada para responden. Statistik deskriptif, penghitungan frekuensi,
dan persentase sederhana digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan.
Kebiasaan membaca mahasiswa di era digital selama PPKM membantu
mahasiswa mengisi waktu luang dan melewati PPKM ketika mereka tidak
berkegiatan di kampus. Terdapat perubahan kebiasaan membaca di era digital
yakni mahasiswa lebih memilih membaca secara online dengan akses internet
menggunakan smartphone daripada buku teks. Dosen dapat meningkatkan
motivasi membaca mahasiswa dengan lebih sering membagikan referensi bacaan
sekaligus memberikan bacaan dalam bentuk e-book kepada mahasiswa.
Kata kunci: Membaca, Mahasiswa, PPKM Darurat, Pandemic, Covid-19
Abstract
The implementation of teaching and learning activities in education units during
the Implementation of the Covid-19 Emergency Community Activity Restrictions
(PPKM) is carried out through distance learning. This study aims to describe and
explain the reading habits of students in the digital era during the COVID-19
pandemic emergency PPKM. This research is a type of research that is
quantitative with a descriptive survey method. The number of respondents is 395
students of Universitas Sebelas Maret with an age range of 17-24 years. Random
sampling technique of students at Universitas Sebelas Maret. The data collection
technique is a questionnaire consisting of the first part, namely the demographics
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of the respondents and the second part, namely reading habits in digital era
during the COVID-19 emergency PPKM. The questionnaire was made using a
google form in the first week of October 2021, then the questionnaire link was
shared via WhatsApp and Telegram groups for students and lecturers. Data was
collected for two weeks, namely in the first and second weeks of October 2021. In
addition, there were reminder activities for respondents. Descriptive statistics,
frequency calculations, and simple percentages were used to analyze the collected
data. Students' reading habits in the digital era during PPKM help students fill
their spare time and pass PPKM when they are not doing activities on campus.
There is a change in reading habits in the digital era, namely students prefer to
read online with internet access using smartphones rather than textbooks.
Lecturers can increase students' reading motivation by more often sharing
references as reading in the form of e-books to students.
Keywords: Reading, Students, Emergency PPKM, Pandemic Era, Covid-19
PENDAHULUAN
Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Desease
2019 di Wilayah Jawa dan Bali, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah,
Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara
daring/online. Intruksi tersebut berlaku sejak tanggal 3—20 Juli 2021.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus
Disease (COVID-19) beberapa kali diperpanjang kembali. Pemerintah
memperpanjang PPKM Level 2-4 di luar Jawa-Bali. Perpanjangan itu dilakukan
selama dua pekan, terhitung sejak 5 hingga 18 Oktober 2021. Terkait dengan
perpanjangan itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga
menerbitkan aturan PPKM terbaru. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri
Dalam Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan
Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan
untuk pengendalian. Inmendagri itu juga mengatur sejumlah kegiatan seperti
belajar-mengajar, sektor esensial dan kritikal, tempat usaha, tempat ibadah,
hingga transportasi umum. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan
pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.
Kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi mengacu pada Keputusan
Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri
Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021,
Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor
440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), bahwa pembelajaran di
perguruan tinggi mulai semester gasal tahun akademik 2021/2022
diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan, dan/atau pembelajaran daring. Dalam
penyelenggaraan pembelajaran, perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan
kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga
kependidikan) serta masyarakat sekitarnya. Beberapa kampus memang telah
memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan, namun pada
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kenyataannya mayoritas pembelajaran pada semester gasal Tahun Akademik
2021/2022 masih menerapkan pembelajaran jarak jauh.
Tidak seperti Sekolah Menengah Pertama/Atas (SMP/SMA) yang
menerapkan kurikulum darurat, kurikulum di perguruan tinggi yang digunakan
sama seperti sebelum pandemi. Hanya saja media pembelajaran yang digunakan
tentu lain. Apabila dalam tatap muka dosen dan mahasiswa dapat bertemu
langsung dalam ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, maupun beberapa
tempat di kampus, maka pada pembelajaran jarak jauh, perkuliahan dilakukan
dengan media teknologi digital berbasis internet antara lain seperti zoom, google
classroom, grup WhatsApp, google meet, ataupun sistem pembelajaran dalam
jaringan (SPADA). Meskipun demikian, Fitriyani (2020) menyatakan bahwa
motivasi belajar mahasiswa masih baik walaupun ada beberapa kekurangan yang
ditemukan. Salah satu permasalahan yang terjadi akibat pembelajaran jarak jauh,
berdasarkan penelitian Fahmy, dkk (2021) yakni terkait minat baca yang
menurun. Sedangkan pada penelitian Adeyemi (2020) Packialakshmi (2021),
Hakim (2021), justru menunjukkan bahwa terjadi peningkatan durasi membaca
mahasiswa di beberapa negara selama pandemi.
Selain terjadi peningkatan durasi membaca pada mahasiswa, penelitian yang
dilakukan Samsuddin & Aspura (2021) di Malaysia menunjukkan adanya
perubahan perilaku pada akademisi dalam hal pola penggunaan, sikap, dan
pemilihan bahan bacaan. Hadirnya media digital, membuat orang semakin banyak
menggunakan layanan web dan nirkabel untuk memenuhi kebutuhan informasi
mereka. Dari beberapa temuan penelitian tersebut, belum ada informasi terkait
kebiasaan membaca mahasiswa di era digital selama pandemi covid-19 di
Indonesia. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum spesifik sesuai konteks di
Indonesia yang diberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM). Berpijak pada temuan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menjelaskan kebiasaan membaca mahasiswa di era digital
selama PPKM darurat pandemic covid-19.
KAJIAN TEORI
Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Membaca
Tarigan (20015) berpendapat bahwa membaca adalah suatu proses yang
dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang
hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis.
Harianto (2020) menyatakan bahwa membaca adalah salah satu dari empat
kemampuan bahasa pokok dan bagian dari kominikasi tulis. Dalam komunikasi
tulis, lambang-lambang bunyi bahasa diubah menjadi lambang-lambang tulis atau
huruf-huruf. Membaca sebagai salah satu aspek ketrampilan berbahasa merupakan
suatu masalah yang mendapat banyak perhatian dalam kehidupan manusia.
Perhatian ini berakar kepada kesadaran akan pentingnya arti, nilai, dan fungsi
membaca dalam kehidupan bermasyarakat.
Berdasarkan pendapat Tarigan (2015), jenis membaca terbagi menjadi dua
ragam umum, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Dalam kegiatan
belajar seorang mahasiswa dikenal pula jenis membaca studi atau academic
reading. Membaca studi dibedakan dari membaca untuk hiburan karena tujuannya
untuk belajar, memperdalam pemahaman terhadap suatu disiplin ilmu, serta
dilakukan berdasarkan kebutuhan ranah ilmu yang sedang digeluti. Membaca
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untuk hiburan atau leisure reading merupakan kegiatan membaca untuk mengisi
waktu luang, mengisi masa liburan dan waktu-waktu sempit seperti menunggu
dan mengantri. Bacaan yang biasa dipilih untuk kegiatan ini adalah karya sastra,
koran, majalah, dan artikel-artikel populer. Jenis membaca yang termaktub dalam
membaca dalam hati tentu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan membaca
studi dan membaca untuk hiburan ini. Membaca merupakan kegiatan mandiri
menimba ilmu, tidak bergantung pada materi yang dipaparkan dosen atau diskusi
bersama teman. Seorang pembaca memperoleh lebih banyak ilmu daripada
kelompok bukan pembaca.
Wareg (dalam Florence, et al, 2017) menyatakan bahwa membaca adalah
keterampilan yang berorientasi pada aktivitas. Ini melibatkan mekanisme otak dan
kombinasi organ lain sebelum pemahaman terjadi. Kegiatan ini menjadi kebiasaan
ketika sering dilakukan. Kebiasaan membaca merangsang promosi pengembangan
pribadi seseorang dan kemajuan sosial secara umum. Kebiasaan ini biasanya
dipertimbangkan dalam kaitannya dengan jumlah bahan yang dibaca, frekuensi
membaca dan juga rata-rata waktu yang dihabiskan membaca.
Kebiasaan Membaca
Kebiasaan membaca digolongkan menjadi kebiasaan membaca di waktu
luang (leisure reading habits) dan kebiasaan membaca akademik (academic
reading habits). Tampubolon (2009) menyebutkan kebiasaan membaca adalah
kegiatan membaca yang telah mendarah daging pada diri seseorang. Seseorang
telah memosisikan kegiatan membaca sebagai bagian dari aktivitas kesehariannya
seperti kegiatan mandi, makan, dan sebagainya. Membaca dilakukan bukan
sekedar karena tuntutan tugas melainkan sudah menjadi kebutuhan mentalnya.
Kesibukan lain tidak menjadi alasan untuk tidak membaca sebab seseorang yang
memiliki kebiasaan membaca akan melakukan berbagai strategi agar sempat
membaca. Pemanfaatan waktu sempit seperti menunggu kehadiran dosen di kelas,
menunggu bus, dan kegiatan menunggu lainnya dapat dimanfaatkan untuk
membaca. Bahan bacaan pun selalu disediakan agar sewaktu-waktu dengan
mudah diraih dan dibaca. Bagi seorang mahasiswa dengan tuntutan kegiatan
akademik yang mengharuskan membaca, tentu harus menyediakan waktu khusus
untuk membaca terutama bahan-bahan yang menunjang disiplin ilmunya
Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, indikator kebiasaan membaca
pada penelitian ini dengan mempertimbangkan karakteristik informan atau subjek
penelitian,yaitu; 1) frekuensi membaca, 2) sumber bacan, 3) jenis bacaan, 4)
tujuan membaca, 5) pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan membaca.
1. Frekuensi membaca. Frekuensi membaca adalah tingkat keseringan
seseorang melakukan aktivitas membaca. Tarigan (2015) menyebutkan
frekuensi membaca berkaitan dengan dua komponen, proses membaca dan
produk membaca.
2. Sumber bacaan. Kegiatan membaca membutuhkan bahan untuk dibaca.
Suatu program meningkatkan kebiasaan membaca wajib diikuti upaya
menyediakan fasilitas seperti buku, ruang baca atau perpustakaan, dan
tempat-tempat yang kondusif untuk membaca. Era digital saat ini,
pengembang atau penyedia sumber bacaan dapat meminimalisir biaya
pembelian bahan bacaan cetak dengan berlangganan bacan elektronik.
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Terutama bagi pembaca atau pembelajar dewasa. Kebiasaan membaca dapat
terhalang jika sumber bacaan tidak memadai.
3. Jenis bacaan. Jenis bacaan di sini diklasifikasikan menjadi bacaan fiksi,
nonfiksi, akademik, dan nonakademik.
4. Tujuan membaca. Pada umumnya, tujuan membaca yaitu sebagai media
hiburan dan mendapatkan informasi mengenai suatu hal, sehingga dapat
menjadi bekal atau pedoman bagi pembaca di masa mendatang. Hal ini
serupa dengan penuturan Leedy dikutip Seodarsono (2000), bahwa tujuan
membaca untuk mendapatkan informasi, pemahaman, dan kesenangan. Ada
macam-macam tujuan membaca, antara lain, membaca untuk mengetahui
pokok bacaan, membaca untuk keperluan studi,membaca untuk hiburan
(mengisi waktu luang), membaca untuk menikmati karya sastra, serta
membaca untuk menemukan keterangan tentang suatu istilah.
5. Pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas membaca. Pada era digital ini,
terdapat beragam aplikasi dan sumber bacaan yang menunjang aktivitas
membaca mahasiswa.
Mahasiswa dengan berbagai tuntutan aktivitas akademik, seperti
mengerjakan tugas menulis makalah, laporan penelitian, rangkuman, atau riview
suatu bacaan menuntut mahasiswa harus membaca. Selain itu, mahasiswa akan
mampu memahami pembelajaran di kelas jika ia telah memiliki bahan yang
banyak dan telah membaca topik tersebut sebelumnya.
METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yakni kuantitatif dengan metode
survei deskriptif. Total responden yakni 395 mahasiswa Universitas Sebelas
Maret dengan rentang usia 17-24 tahun. Teknik pengambilan sampel acak
mahasiswa di Universitas Sebelas Maret. Teknik pengumpulan data yakni dengan
angket (kuisioner) yang terdiri dari bagian pertama yakni demografi responden
dan bagian kedua yaitu kebiasaan membaca selama PPKM darurat covid-19.
Kuisioner tersebut dibuat dengan google form pada minggu pertama Oktober
2021, kemudian link angket dibagikan melalui grup WhatsApp dan Telegram
mahasiswa serta dosen. Data dikumpulkan selama dua minggu yakni pada minggu
pertama dan kedua Oktober 2021. Selain itu terdapat kegiatan pengingat kepada
para responden. Statistik deskriptif, penghitungan frekuensi, dan persentase
sederhana digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Sosio-Demografi Terkait Kebiasaan Membaca
Usia sampel yakni antara 17-24 tahun, didominasi oleh usia 18 tahun
yakni sebanyak 171 sampel (43,29%) dan 19 tahun yakni 159 sampel (40,25%).
Sebanyak 234 (59,24%) merupakan mahasiswa semester I, sisanya semester III
dan V yang didominasi mahasiswa perempuan. Namun meskipun demikian
berdasarkan penelitian Rahmawati (2020) tidak ada pengaruh gender dalam
aktivitas membaca. Meskipun ada, pengaruh tersebut sangat lemah. Mayoritas
sampel tinggal di pedesaan (63,5%). Berikut ini adalah rincian dari sosiodemografi
terkait
kebiasaan
membaca
mahasiswa
tersebut.

511

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

Tabel 1
Distribusi Sampel Terkait Kegiatan Membaca
No.
Kuisioner
Hampir
Satu/dua
Satu/dua Satu/dua
Setiap
kali dalam kali dalam
kali
Hari
seminggu
sebulan
dalam
setahun
n
%
n
%
n
%
n
%
1. Frekuensi
116 29,4 217 54,9 44 11,1 7
1,8
Membaca Buku
Terkait Topik
Perkuliahan,
Selama
Pembelajaran
Dalam Jaringan
2. Frekuensi
79
20 176 44,6 106 26,8 22 5,6
Membaca Buku
Selain Topik
Perkuliahan,
Selama
Pembelajaran
Dalam Jaringan
Tabel 2
Distribusi Sampel Terkait Kebiasaan Membaca
No.
Kuisioner
Selalu
Sering
KadangJarang
kadang
n
%
n
%
n
%
n
%
1. Kebiasaan
38 9,6 126 31,9 204 51,6 24 6,1
membaca
membantu saya
lebih mengenal
diri saya selama
PPKM Pandemi
Covid-19
2. Membaca
86 21,8 204 51,6 91
23
13 3,3
membuat saya
memahami
mengapa
seseorang
merasakan atau
melakukan
perbuatan
tertentu
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n %
11 2,8

12

3

Tidak
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n %
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3. Kegiatan membaca
membantu saya
melewati PPKM
pandemi covid-19,
ketika saya tidak
sedang berada di
kampus
4. Saya bisa memahami
bacaan topik
perkuliahan saya
selama pembelajaran
dalam jaringan
5. Saya belajar hal-hal
yang berharga dari
membaca buku
selama PPKM
Pancemi Covid-19

58 14,7 141 35,7 146

18

4,6

37

44 11,1 6 1,5

153 38,7 208 52,7 15

3,8

1 0,3

56 14,2 200 50,6 121 30,6 17

4,3

1 0,3

Laporan Diri Skor Indeks Kebiasaan Membaca Mahasiswa Selama
PPKM Darurat Covid-19
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat covid19 membuat aktivitas mahasiswa lebih terbatas. Meskipun demikian kecanggilan
teknologi dengan jaringan internet membuat mereka tetap terhubung dengan dunia
luar. Aktivitas mahasiswa, selain membaca, yang paling sering dilakukan ketik
online yakni mendengarkan musik (32,2%) dan menonton video (30,9%).
Sedangkan waktu yang mereka gunakan untuk membaca dalam sehari mayoritas
1-3 jam (56,2%), dengan cara online (terhubung internet) (84,3%) menggunakan
Smartphone (85,1%). Jenis bacaan mereka paling banyak ialah jenis novel
(27,1%) kemudian disusul dengan pesan di WhatsApp (26,3%). Aplikasi yang
paling banyak digunakan mahasiswa untuk aktivitas membaca novel yaitu aplikasi
Wattpad (46,6%) dengan tujuan mencari hiburan atau mengisi waktu luang.
Namun perlu diketahui bahwa tujuan membaca mereka juga didasari terkait
penugasan perkuliahan (28,9%). Hasil tersebut dapat diamati lebih detail pada
tabel berikut ini.

No.
1.

Tabel 3
Distribusi Kebiasaan Membaca di Era Digital
Kuisioner
Aktivitas yang Paling Sering Dilakukan Ketika online
a.
Mendengarkan musik
b.
Bermain games
c.
Melihat foto di instragram
d.
Belanja online
e.
Berbalas pesan dengan teman
f.
Mengecek surel
g.
Menonton film/video/YouTube
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Frekuensi
n
%
127
26
29
10
78
3
122

32,2
6,6
7,3
2,5
19,7
0,8
30,9

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

2. Sumber Bacaan Selama PPKM covid-19
a.
Online
b.
Perpustakaan
c.
Pinjam teman
d.
E-book dari dosen
3. Jenis Bacaan yang Paling Sering dibaca Selama PPKM covid-19
a.
Koran
b.
Majalah
c.
Buku teks
d.
Novel
e.
Surel
f.
Berita
g.
WhatsApp
h.
Komik
i.
Cerita Pendek
4. Gadget elektronik apa yang Anda gunakan untuk aktivitas
membaca online
a.
Smartphone/Ponsel pintar
b.
Laptop
c.
Komputer
d.
Tablet
e.
Lainnya
5. Aplikasi E-book yang Sering Digunakan
a.
Kindle
b.
iPusnas
c.
Gramedia digital
d.
Stroial.co
e.
Wattpad
f.
Webtoon
g.
Lainnya
6. Waktu Membaca dalam Sehari
a.
Kurang dari 1 jam
b.
1-3 jam
c.
3-6 jam
d.
Lebih dari 6 jam
e.
Lainnya/Tidak pasti
7. Tujuan Membaca
a.
Hobi/Dorongan hati
b.
Tugas kuliah
c.
Kebutuhan pekerja
d.
Hiburan
e.
Mengisi waktu luang

333 84,3
3
0,8
11 2,8
48 12,2
2
1
45
107
1
67
104
46
22

0,5
0,3
11,4
27,1
0,3
17
26,3
11,6
5,6

336 85,1
51 12,9
3
0,8
2
0,5
3
0,7
1
0,3
49 12,4
34 8,6
1
0,3
184 46,6
5
1,3
121 30,6
134 33,9
222 56,2
26 6,6
6
1,5
7
1,8
75
19
114 28,9
4
1
100 25,3
102 25,8

Hasil tersebut sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya yang
dilakukan Tanjung, dkk (2017) bahwa mahasiwa lebih memilih menggunakan
gadget (smartphone) sebagai media membaca karena selalu terkoneksi dengan
internet dan terhubung dengan aktivitas mereka. Intensitas membaca mahasiswa
juga cukup baik yakni mayoritas 1-3 jam dalam sehari (56,2%). Bahkan terdapat
514

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PIBSI KE-43
ISBN 978-623-7312-83-3

1,5% yakni 6 responden yang membaca lebih dari 6 jam dalam sehari. Hal
tersebut ditenggarai oleh manfaat yang dirasakan mahasiswa dari aktivitas
membaca. Intensitas waktu yang diluangkan seseorang dalam membaca dapat
mengidikasikan orang tersebut memiliki minat baca tinggi atau tidak, seseorang
yang menyempatkan untuk membaca tiap harinya dapat di indikasikan bahwa dia
memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar menambah wawasan dan ilmu
pengetahuan, sementara seseorang yang memiliki intensitas membaca yang tidak
stabil cendrung kurang memiliki motivasi yang tinggi untuk membaca (Hardianto,
2011).
Manfaat yang paling dirasakan oleh mereka yakni membantu memahami
alasan seseorang merasakan atau melakukan perbuatan tertentu (28,6%). Hasil
tersebut bertalian dengan jenis bacaan dominan mereka adalah novel (27,1%).
Bacaan jenis novel memiliki manfaat terkait memahami perilaku manusia,
meningkatkan sikap empati, dan mempertajam olah rasa pembaca. Media untuk
membaca novel sudah berbasis digital, melalui aplikasi Wattpad (46,6%).
Aplikasi Wattpad tersebut dapat dinikmati secara gratis, waktu tidak terbatas, dan
pilihan tema yang beragam. Buku fisik di era digital berdasarkan penelitian
Samsuddin & Aspura (2021) dan Packialakshmi (2021). pada masa ini memang
kurang diminati mahasiswa. Mereka cenderung menggunakan web dan jaringan
wireless karena lebih memudahkan mereka dalam mengakses informasi
dibandingkan apabila mencari melalui teks (Vyas & Tandel, 2020).
Manfaat berikutnya yang dominan dipilih mahasiswa adalah membantu
mahasiswa melewati PPKM pandemi covid-19 ketika tidak sedang berada di
kampus (14,7%). Manfaat tersebut sesuai tujuan mahasiswa membaca, untuk
mengisi waktu luang (25%). Membaca untuk hiburan atau leisure reading
merupakan kegiatan membaca untuk mengisi waktu luang, mengisi masa liburan
dan waktu-waktu sempit seperti menunggu dan mengantri (Tarigan, 2015).
Perubahan media bacaan dengan adanya media sosial di dunia virtual dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk menumbuhkan minat, kebiasaan, dan cinta
membaca dalam diri mahasiswa (Dalilan, 2021). Sama seperti pendapat SuHua
Huang, Matthew Capps, Jeff Blacklock & Mary Garza (2014) bahwa peran dosen
dalam hal memotivasi kebiasaan membaca mahasiswa masih sangat penting.
Tidak hanya itu, Capps & Huang (2015) menyarankan agar merekemondesasikan
bacaan yang multicultural dan multisosial.
SIMPULAN
Kebiasaan membaca mahasiswa di era digital selama pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pandemi covid-19 membantu
mahasiswa mengisi waktu luang dan melewati PPKM selama mereka tidak
berkegiatan di kampus. Terdapat perubahan kebiasaan membaca di era digital
yakni mahasiswa lebih memilih membaca secara online dengan akses internet
menggunakan smartphone daripada buku teks. Dosen dapat meningkatkan
motivasi membaca mahasiswa dengan lebih sering membagikan referensi bacaan
sekaligus memberikan bacaan dalam bentuk e-book kepada mahasiswa.
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Abstrak
Tujuan penelitian ini ialah menguraijelaskan ragam bentuk dan fungsi eufemisme
dalam artikel opini “Tempo.co,” serta pemanfaatanya sebagai materi ajar bahasa
Indonesia di SMA. Pendekatan analisis isi dimanfaatkan dalam penelitian yang
masuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif ini. Sumber data penelitian
berupa dokumen, yakni artikel opini Tempo.co edisi November sampai dengan
Desember 2020 yang terkandung eufemisme di dalamnya serta hasil wawancara
guru bahasa Indonesia dan siswa SMA kelas XII. Teknik pengambilan sampel
dengan menggunakan purposive sampling yang digunakan untuk pemilihan
dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terdapat sepuluh bentuk
eufemisme dalam artikel opini Tempo.co meliputi (a) satu kata menggantikan satu
kata yang lain (31%), (b) ekspresif figuratif (22%), (c) metafora (18%), (d)
penggunaan singkatan (8 %), (e) akronim (6%), umum ke khusus; penggunaan
kata serapan (5%), (g) penggunaan istilah asing (5%), (h) perfrasis (3%); (i)
kolokial (2%), dan (j) umum ke khusus (1%); (2) terdapat lima fungsi eufisme
dalam artikel opini Tempo.co antara lain (a) menyamarkan makna (48%), (b)
memperhalus makna atau ucapan (20%), (c) memperjelas informasi (14%), (d)
kesopanan (12%), dan (e) tidak menyinggung atau menimbulkan konflik (5%), ;
dan (3) bentuk dan fungsi eufisme dalam artikel opini Tempo.co dapat
dimanfaatkan sebagai materi ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA
kelas XII terkait dengan kompetensi dasar 3.6 Menganalisis struktur dan
kebahasaan teks editorial dan 4.6 merancang teks editorial dengan memperhatikan
struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis.
Kata Kunci: Eufemisme, Artikel Opini, Teks Editorial, Materi Ajar
Abstract
The purpose of this study is to describe the various forms and functions of
euphemisms in the opinion article "Tempo.co," and their use as Indonesian
language teaching materials in high school. The content analysis approach is
used in research that falls into the category of this qualitative descriptive
research. The source of research data is in the form of documents, namely
Tempo.co opinion articles November to December 2020 editions which contain
euphemisms in them as well as the results of interviews with Indonesian language
teachers and class XII high school students. The sampling technique using
purposive sampling is used for document selection. The results of this study
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indicate that (1) There are ten forms of euphemism in Tempo.co opinion articles
including (a) one word replaces another word (31%), (b) figurative expressive
(22%), (c) metaphor (18 %), (d) use of abbreviations (8 %), (e) acronyms (6%),
(f) general to specific; use of loanwords (5%), (g) use of foreign terms (5%), (h)
perfrasis (3%); (i) colloquial (2%), and (j) general to specific (1%); (2) there are
five functions of euphemisms in Tempo.co opinion articles, including (a) disguise
meaning (48%), (b) refine meaning or speech (20%), (c) clarify information
(14%), (d) politeness (12%), and (e) do not offend or cause conflict (5%), ; and
(3) forms and function of euphemism in the opinion articles Tempo.co can be used
as a teaching material of a editorial text in Senior High School, in basic
competence 3.6 and 4.6 about editorial text.
Keywords: Euphemisms, Opinion Articles, Editorial Texts, Teaching Materials
PENDAHULUAN
Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai
media komunikasi. Menurut Allan & Burridge (1991: 11) eufemisme berupa
sebuah ungkapan yang digunakan sebagai alternatif terhadap ekspresi yang
tidak disukai, untuk menghindari kemungkinan “kehilangan muka”. Hal senada
juga dipaparkan oleh Kridalaksana (2008: 25) menyampaikan, bahwa bahasa
sebagai sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu
masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Pada
dasarnya seluruh proses komunikasi yang dilakukan melalui bahasa, berupa
kata, frasa, klausa maupun kalimat masing-masingnya memiliki makna. Hal ini
tak jarang, membuat bahasa dalam konteks situasi tertentu mengalami
perubahan atau pergeseran makna untuk menghindari ketabuan. Pemerhalus
pemakaian bahasa seringkali dilakukan melalui penggantian makna dasar
(denotasi) dengan makna tambahan (konotasi) khusunya yang memiliki nilai
rasa negatif di masyarakat.
Hakikatnya, eufemisme tergolong dalam salah satu bagian dari makna
konotatif. Menurut Sutarman (2017: 50) mengenai eufemisme, yakni ungkapan
yang berupa kata maupun frasa yang umunya dianggap lebih halus, sopan dan
aman untuk mengantikan ungkapan lain karena dianggap bisa mendatangkan
bahaya. Eufemisme menggunakan bahasa dengan sopan tanpa menghilangkan
konsep makna yang dikandungnya (Sariah, 2017). Kecenderungan
menggunakan kata yang lebih halus ini telah menjadi gejala umum dalam
masyarakat dalam berbahasa. Menurut Keraf, (2006: 132), eufemisme menjadi
semacam acuan dari ungkapan-ungkapan yang kemudian digunakan supaya
ungkapan yang disampaikan dapat lebih halus sehingga tidak dirasakan
menghina, menyinggung perasaan, atau menyugestikan terhadap sesuatu yang
tidak menyenangkan. Situasi komunikasi dalam masyarakat akan membentuk
sudut pandang tertentu, karenanya melalui eufemisme yang bersifat netral,
masyarakat dapat terbantu dalam berkomunikasi supaya lebih nyaman antara
satu pihak dengan pihak lain.
Eufemisme bukan hanya berkaitan dengan penggantian kata-kata yang
dianggap memiliki nilai rasa kasar dengan kata yang bernilai halus saja, tetapi
juga kata tabu. Oleh sebab itu, penggunaan eufemisme seringkali ditemukan
berkaitan dengan manusia, antara lain berkenaan dengan dengan penyebutan
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anggota tubuh, sifat dan perbuatan manusia, serta kenyataan sosial yang
dianggap buruk (Fadely, 2017). Eufemisme dalam penggunaanya sering
berkaitan dengan penyedia jasa layanan komunikasi baik cetak maupun
elektronik. Khusunya pada penulisan artikel yang berupa opini, karena
berkenaan dengan penyampaian gagasan kepada khalayak umum. Salah satu
situs media massa daring (online) yang paling populer adalah situs berita online
Tempo.co. Pemilihan portal berita online dalam penelitian ini didasarkan pada
data yang menunjukkan semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia
yang terus bertambah seiring masa pandemi Covid-19. Meningkatnya jumlah
pengguna internet yang signifikan otomatis meningkatkan pula jumlah pembaca
media massa daring (online) dibandingkan dengan media massa cetak. Oleh
sebab itu, pada penelitian ini, peneliti memilih artikel opini Tempo.co sebagai
objek penelitian mengenai bentuk dan fungsi eufemisme.
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan
menjelaskan bentuk dan fungsi eufemisme dari data temuan di artikel opini
Tempo.co. Data penelitian ini diperoleh berdasarkan analisis isi dari artikel
opini Tempo.co. Kemudian, hasil penelitian mengenai bentuk-bentuk dan
fungsi eufemisme dalam artikel opini Tempo.co. Akan dimanfaatkan sebagai
materi ajar pembelajaran bahasa Indonesia kelas XII di SMA. Pemanfaatan
materi ajar berfokus pada kompetensi dasar 3.6 Menganalisis struktur dan
kebahasaan teks editorial dan 4.6 Merancang teks editorial dengan
memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis, yang
terdapat pada kurikulum 2013. Pada pembelajaran tersebut siswa diminta untuk
menganalisis teks editorial, berupa struktur dan kebahasaan. Selanjutnya siswa
diharapkan mampu merancang sebuah teks editorial sesuai struktur dan
kebahasaanya. Pembelajaran yang berkaitan dengan eufemisme akan membantu
siswa dalam menganalisis atau mengonstruksi ulang teks editorial, serta dalam
merancang sebuah teks editorial. Fokus permasalahan dalam penelitian ini,
yakni bentuk dan fungsi eufemisme yang terdapat dalam artikel opini Tempo.co
serta pemanfaatannya sebagai materi ajar pembelajaran bahasa Indonesia di
SMA.
KAJIAN TEORI
Pemakaian bahasa dalam komunikasi di masyarakat tak bisa dipisahkan
dari makna yang menyertainya, sebagai alasan adanya proses komunikasi.
Dalam bidang bahasa, makna erat dikatikan dengan bidang ilmu semantik,
seperti paparan dari (Suwandi, 2011: 16) bahwa semantik merupakan salah satu
tataran dari analisis bahasa, yakni fonologi, gramatika dan semantik, serta telah
disepakati sebagai istilah untuk bidang ilmu bahasa yang menelaah mengenai
makna. Pembelajaran yang berkaitan dengan makna memiliki kesulitannya
tersendiri, ini disebabkan karena makna tidak bisa memiliki bentuk yang selalu
konstan bahkan berubah menyesuaikan tempat dan penuturnya. Hal ini
dinyatakan oleh Bloomfield dalam (Ullman, 2011: 72) bahwa makna
merupakan titik lemah dalam pengkajian bahasa, dan akan tetap demikian
sampai ilmu pengetahuan manusia jauh lebih maju dari sekarang. Ini juga
menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat mempunyai definisi makna yang
bersifat referensial tanpa menempatkan suatu istilah antara nama dan referen.
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Selain lekat dengan makna, dalam prosesnya suatu komunikasi
memerlukan pengantar yang tepat untuk mempermudah penyampaian konsep,
ide atau tuturan dari penutur kepada lawan tutur. Adanya hal tersebut, penting
bagi penutur maupun lawan tutur untuk mengetahui beragam gaya bahasa atau
pilihan kata yang dipilih tentunya guna menghindari mispersepsi. Dalam
retotika, gaya bahasa dikenal dengan istilah style, yang kemudian mengalami
perubahan makna menjadi kecakapan dan keahlian untuk menulis maupun
mempergunakan kata-kata dengan cara yang indah, Keraf (2006: 112). Hal
senada turut dipaparkan Sutarman (2017: 96), yang memaparkan bahwasanya
gaya bahasa memiliki cakupan luas di dalam maupun luar bahasa, serta dapat
memberikan sentuhan estetika dan etika dalam. Melalui konsep dan teori
tersebut, gaya bahasa ialah ciri khas yang dipakai dalam menyatakan pemikiran
maupun perasaan, salah satunya adalah menggunakan eufemisme.
Eufemisme
Bentuk perubahan makna yang seringkali dijumpai dalam kajian bahasa
ataupun proses komunikasi sehari-hari adalah eufemisme. Eufemisme menurut
Leech (1981: 45) dalam (Rosa, 2012) merupakan tindakan mengganti istilah
ataupun ungkapan yang bersifat ‘menyerang’ supaya terdengar menjadi lebih
menyenangkan. Sutarman (2017: 50) menjelaskan hal serupa tentang
eufemisme yang berarti ungkapan berbentuk kata maupun frasa yang dinilai
lebih halus, lebih aman dan sopan jika dipakai untuk mengantikan suatu
ungkapan lain yang dirasa bisa mendatangkan bahaya. Senada dengan hal itu,
Wijaya & Rohmadi (2008: 96) mendefiniskan eufemisme sebagai bentuk lain
dari pemakaian kata untuk menjauhi larangan atau bentuk kata yang dirasa tabu
dalam suatu bahasa. Eufemisme sebagai bagian gaya bahasa, penggunaan tak
dapat lepas dari proses komunikasi yang dilakukan sehari-hari. Oleh karena itu
terdapat berbagai bentuk-bentuk serta fungsi eufemisme yang ditemukan dalam
tuturan atau ketika berkomunikasi.
Bentuk Eufemisme
Allan & Burridge (1991: 14) memaparkan tentang bentuk-bentuk
eufemisme yang menurutnya dibagi menjadi 16 bentuk berbeda, antara lain:
ekspresi figuratif (Figurative Expressions), metafora (Methapor), flipansi
(Flippancy), pemodelan ulang (Remodelling), sirkumlokusi (circumlocutions),
kliping (clipping), akronim (acronym), singkatan (abbreviations), pelesapan
(omission), satu kata untuk menggantikan satu kata yang lain (one for one
substation), umum ke khusus (general for specific), sebagian untuk keseluruhan
(part for whole eupheisms), hiperbola (Hyperbole), makna di luar pernyataan
(understatement), jargon, dan kolokial (colloquial).
Fungsi
Penggunaan suatu ujaran dapat diintrepetasikan dalam sebuah konteks.
Konteks tersebut dapat menetapkan maksud atau makna yang terkandung dalam
tuturan seseorang. Hal ini sama dengan penggunaan eufemisme yakni fungsinya
didasarkan pada sebuah peristiwa tutur antara penutur dan lawan tutur. Melalui
eufemisme, secara tidak langsung penutur dapat menjaga kesannya terhadap
lawan tutur (Samsudin & Ahmad, 2018). Pernyataan serupa disampaikan oleh
Wijaya & Rohmadi (2008: 88) yang mengemukakan fungsi atau manfaat
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eufemisme ada lima, yakni: sebagai alat untuk menghaluskan ucapan, alat untuk
merahasiakan sesuatu, alat untuk berdiplomasi, alat pendidikan, dan alat
penolak bahaya.
METODE
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian berjenis deskriptif
kualitatif. (Moleong, 2017: 11) mengatakan bahwa data deskriptif adalah berupa
kata-kata, gambar namun bukan angka. Penelitian ini juga dilakukan dengan
pendekatan analisis isi (content analysis). Pendekatan tersebut bertujuan untuk
mencatat data, melakukan analisis terhadap data yang diperoleh berupa kata,
frasa maupun klausa yang mengandung eufemisme pada artikel opini
Tempo.co. Hasil penelitian ini berupa kajian dan deskripsi dari objek yang
diteliti. Data pada penelitian ini adalah paparan yang berupa kata atau frasa
yang mengandung eufemisme yang terdapat pada artikel opini Tempo.co edisi
bulan November-Desember 2020. Peneliti menggunakan teknik pengambilan
sampel, purposive sampling, dengan mengambil frasa maupun kata-kata dalam
teks yang ditengarai mengandung eufemisme sebagai sampel penelitiannya.
Teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen, serta wawancara bersama
informan, yakni guru bahasa Indonesia juga siswa SMA kelas XII untuk
mengetahui pemanfaatan eufemisme dalam artikel opini Tempo.co sebagai
materi ajar bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi
teori dan sumber data. Teknik analisis data yang dipakai untuk menguji masalah
dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman. Miles and
Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012: 246) memaparkan bahwa bahwa
kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung
secara terus-menerus sampai tuntas dan jenuh. Pada teknik ini ada tiga tahapan
yang akan dilalui oleh peneliti, antara lain: (1) reduksi data; (2) penyajian data;
dan (3) kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Eufemisme dalam Artikel Opini Tempo.co
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada artikel opini tempo.co edisi
November sampai dengan Desember 2020, ditemukan sepuluh bentuk
eufemisme, antara lain satu kata untuk menggantikan satu kata yang lain (31%),
ekspresi figuratif (22%), metafora (18%), penggunaan singkatan (8%), akronim
(6%), penggunaan kata serapan (5%), istilah asing (5%), perifrasis (parafrase)
(3%), kolokial (2%), dan umum ke khusus (1%). Bentuk eufemisme ‘Satu kata
untuk menggantikan satu kata’ yang lain merupakan bentuk eufemisme yang
paling sering ditemukan, sebanyak 40 data atau berkisar 31%. Hal tersebut tak
lepas dari beberapa faktor, meliputi (1) artikel opini merupakan pendapat
sesorang terhadap permasalahan yang relatif sensitif; dan (2) menghindari
konflik kepentingan yang memicu ketersinggungan pihak lain. Salah satu
contohnya dalam kutipan berikut.
“Kecelakaan ini mengakibatkan lima orang meninggal.”
Dalam kutipan tersebut nampak bentuk eufemisme ‘satu kata untuk
menggantikan satu kata’, yakni kata meninggal dipilih untuk menggantikan kata
mati/tewas yang memiliki arti sama dimaksudkan untuk tidak menyinggung
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pihak-pihak tertentu. Berikut salah satu temuan pada setiap bentuk eufemisme
dalam artikel opini Tempo.co:
Tabel.1 Bentuk Eufemisme
No
Bentuk
Identitas
Eufemisme
Data
1 Ekspresi figuratif Menjaga
Api
PendidikanNovember, 2020
2
Metafora
Kuasa Politik di
Balik Proyek
PatimbanNovember, 2020
3
Akronim
Korupsi Keji
Bantuan Sosial
Pandemi Desember, 2020
4
Singkatan
Menjaga
Api
PendidikanNovember, 2020
5
Satu kata
Memutus Rente
untuk
Impor Panganmenggantikan November, 2020
satu kata yang
lain
6 Umum ke khusus Revitalisasi Bali Desember, 2020
7

Kolokial

8

Penggunaan
kata serapan

9

Penggunaan
istilah asing

10

Perifrasis

Mengatasi
Kematian Akibat
Covid-19 Desember, 2020
Mengembalikan
Kehidupan
Kampus November, 2020
Korupsi Keji
Bantuan Sosial
Pandemi Desember, 2020
FPI, Senjata, dan
Demokrasi
- Desember, 2020
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Kode
Data
06.T3.11

Data Eufemisme
zona hijau dan
kuning

06.T6.11

Negeri Matahari
Terbit.

05.T7.12

UU Tipikor

03.T3.11

wilayah 3T

03.T9.11

Praktik culas

02.T4.12

yaitu ikan tuna,
khususnya spesies tuna
sirip biru selatan.
unit perawatan
intensif (ICU),

02.T6.12

04.T15.11

civitas academica

02.T7.12

fee

02.T10.12

Merenggut
nyawanya.
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Sementara itu, untuk data bentuk-bentuk eufemisme di antaranya dapat
disimak dalam tabel berikut:
Tabel 2. Persentase Temuan Bentuk Eufemisme
Bentuk
Jumlah Persentase
(%)
Satu kata menggantikan satu kata yang
lain
Ekspresi figuratif
Metafora
Penggunaan singkatan
Akronim
Penggunaan kata serapan
Penggunaan istilah asing
Perifrasis
Kolokial
Umum ke khusus
Jumlah

40

31%

28
23
11
8
6
7
4
2
1
130

22%
18%
8%
6%
5%
5%
3%
2%
1%
100

Fungsi Eufemisme dalam Artikel Opini Tempo.co
Berdasarkan hasil analisis data diketahui terdapat 5 fungsi pemakaian
eufemisme pada artikel opini Tempo.co edisi November-Desember 2020.
Fungsi pemakaian eufemisme itu, antara lain menyamarkan makna,
memperhalus ucapan, untuk memperjelas informasi (menyebutkan istilah
politik maupun pendidikan), untuk kesopanan atau kenyamanan, serta tidak
menyinggung perasaan atau menimbulkan konflik. Fungsi eufemisme yang
paling sering digunakan adalah fungsi untuk menyamarkan makna yang
terdapat sebanyak 63 data atau berkisar (48%). Tingginya persentase
penggunaan fungsi menyamarkan makna ini dikarenakan beragamnya informasi
yang disampaikan serta lingkup nasional yang merupakan pasar majalah
Tempo.co. Semakin luas dan beragamnya pembaca, maka perlu adanya seleksi
yang tepat pada penulisannya, oleh karena itu seringkali ditemukan kata atau
frasa eufemisme yang bertujuan untuk menyamarkan makna. Berikut ini salah
satu kutipan fungsi eufemisme untuk menyamarkan makna.
“Pilihan agar tidak semata-mata memberikan karpet merah kepada
investasi padat modal perlu dipertimbangkan.”
Dalam kutipan tersebut nampak fungsi eufemisme menyamarkan makna,
yakni kata karpet merah yang memiliki makna samar jalur khusus untuk para
elite dari makna jelasnya. Berikut ini tabel data fungsi eufemisme dalam artikel
opini Tempo.co
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Tabel 3. Fungsi Eufemisme
No
1

Fungsi
Eufemisme
Menyamarkan
makna

2

Memperhalus
ucapan

3

Memperjelas
informasi

4

Untuk
kesopanan dan
kenyamanan
Untuk tidak
menimbulkan
konflik

5

Identitas Data

Kode
Data
Data
Eufemisme
01.T12.12 mengebiri

Wabah Politik
Dinasti- Desember,
2020
KPK dan Pemberantasan 03.T11.11 karut-marut
Korupsi
KehutananNovember, 2020
Revitalisasi Bali 02.T4.12 yaitu ikan
Desember, 2020
tuna,
khususnya
spesies tuna
sirip biru
selatan.
Harmonisasi Hubungan
02.T15.12 purnatugas
Komisi Yudisial dan MA Desember, 2020
Membenahi
03.T5.11 buruh kelas
Kesejahteraan
dua.”
Buruh Perikanan
November, 2020

Sementara itu, untuk data fungsi eufemisme dapat disimak dalam tabel berikut:
Fungsi

Tabel 2. Data Fungsi Eufemisme
Jumlah Persentase

Menyamarkan makna
Memperhalus makna atau ucapan
Memperjelas informasi

63
26
18

48%
20%
14%

Kesopanan atau kenyamanan
Tidak menyinggung atau menimbulkan konflik
Jumlah

16
7
130

12%
5%
100%

Pemanfaatan Bentuk dan Fungsi Eufisme dalam Tempo.co guna
Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA
Pemanfaatan bentuk dan fungsi eufemisme dalam artikel opini Tempo.co
sebagai pembelajaran dapat direpresentasikan melalui materi teks editorial pada
kompetensi dasar 3.6 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial dan
4.6 Merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan
baik secara lisan maupun tulis. Melalui analisis eufemisme pada penelitian ini,
artikel opini Tempo.co yang diambil lalu digunakan sebagai bentuk peningkatan
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keterampilan melalui analisis opini yang disajikan sehingga dapat membentuk
pola pikir yang lebih kritis pada diri siswa. Eufemisme penting disampaikan
dalam KD teks editorial sebab dalam penulisan editorial terdapat penyampaian
argumen diperlukan pemilihan kata yang tepat untuk dapat menyampaikan ide
dengan baik serta tidak menyinggung pihak lain. Siswa juga berpendapat
adanya contoh-contoh penggunaan eufemisme pada artikel opini Tempo.co
yang dipaparkan dalam materi ajar dapat membantu siswa dalam pemahaman
tentang materi teks editorial.
Pada penyajiannya dalam materi ajar, telah memerhatikan pada pedoman
silabus, kurikulum 2013 serta tidak terlepas dari kesesuaian materi, penyajian
materi, bahasa, keterbacaan dan grafis serta latihan dan soal. Rekomendasi
materi ajar tersebut merupakan variasi materi pembelajaran yang disampaikan
dan diharapkan dapat memperluas wawasan siswa berkenaan dengan materi,
menambah motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam merancang teks editorial.
SIMPULAN
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti ditemukan sepuluh bentuk
eufemisme dalam artikel opini Tempo.co meliputi (a) satu kata menggantikan
satu kata yang lain (31%), (b) ekspresif figuratif (22%), (c) metafora (18%), (d)
penggunaan singkatan (8%), (e) akronim (6%), (f) umum ke khusus;
penggunaan kata serapan (5%), (g) penggunaan istilah asing (5%), (h) perfrasis
(3%); (i) kolokial (2%), dan (j) umum ke khusus (1%); (2) terdapat lima fungsi
eufisme dalam artikel opini Tempo.co antara lain (a) menyamarkan makna
(48%), (b) memperhalus makna atau ucapan (20%), (c) memperjelas informasi
(14%), (d) kesopanan (12%), dan (e) tidak menyinggung atau menimbulkan
konflik (5%), ; dan (3) bentuk dan fungsi eufisme dalam artikel opini Tempo.co
dapat dimanfaatkan sebagai materi ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di
SMA kelas XII terkait dengan kompetensi dasar 3.6 dan 4.6 tentang teks
editorial. Bersesuaian dengan hal tersebut, diketahui pula bahwa pemanfataan
eufemisme sebagai materi ajar dapat dilakukan melalui metode pembelajaran
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), yang diharapkan
dapat memaksimalkan hasil belajar siswa. Selain digunakan sebagai materi
pendukung pembelajaran, pemanfaatan eufemisme dalam artikel opini tersebut
dapat membantu membentuk karakter siswa untuk lebih menghargai orang lain
dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Penelitian ini dapat dijadikan
sebagai rekomendasi bagi guru dalam rangka pembelajaran teks editorial.
kemudian juga diharapkan dapat lebih meningkatkan minat dan daya tarik bagi
siswa terhadap pembelajaran menulis, khususnya pada teks editorial. Peneliti
juga berharap, melalui penelitian ini akan memacu peneliti lain untuk
melakukan kajian mengenai eufemisme dalam konteks maupun pemakaian
objek yang berbeda serta untuk dimaksimalkan sebagai acuan saat melakukan
penelitian.
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MENYINGKAP TABIR HUMANISTIS DAN HISTORIS
TEMANGGUNG DALAM ANTOLOGI PUISI PROGO 5KARYA 30
PENYAIR TEMANGGUNG
Theresia Pinaka Ratna Ning Hapsari1, Zumrotul Mustaqimah2
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Tidar
theresiapinaka@untidar.ac.id
Abstrak
Penelitian berjudul “Menyingkap Tabir Humanistis dan Historis Temanggung
dalam Antologi Puisi PROGO 5 Karya 30 Penyair Temanggung” dilatarbelakangi
oleh penggunaan kata dalam larik puisi berisi tentang puisi sosial kemanusiaan
dan
historis
yang
diangkat
dari
kumpulan
cerita
kehidupan
masyarakatTemanggung. Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan fenomena
kemanusiaan(humanistis)dalam sepuluh judul yang terdapat dalam antologi puisi
PROGO 5 dan (2) mendeskripsikan fenomena historis Temanggung yang terdapat
pada sepuluh judul dalam antolgi puisi PROGO 5. Jenis penelitian ini adalah
kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu kata
dalam sepuluh judul pada antologi puisi PROGO 5. Metode pengumpulan data
yang dipergunakan yaitu metode baca, simak, catat (BSC). Teknik penyediaan
data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik catat. Teknik analisis data
penelitian ini menggunakan teknik Pilah Unsur Penentu (PUP). Hasil penelitian
ini menemukan adanya nilai humanistis yang meliputi nilai moral diantaranya:
manusia dan cinta kasih, manusia dan harapan, manusia dan tanggung jawab,
manusia dan penederitaan, serta mengandung nilai historis diantaranya
fenomenapembantaian yang terjadi di atas kali Progo pada tahun 1948-1949.
Kata Kunci: Antologi Puisi PROGO 5, Nilai Historis, Nilai Humanistis
PENDAHULUAN
Karya sastra merupakan dokumen sejarah yang sangat penting, dan harus
dilestarikan untuk mempertahankan eksistensi dari karya sastra tersebut.Dalam
hal ini, salah satu karya sastra yang berupa teks perlu dijaga dan dipertahankan
untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang aspek sejarah yang
terkandung di dalamnya. Dengan adanya karya sastra yang tetap dipertahankan
keberadaannya tersebut, akan memberi manfaat yang besar terutama bagi
pembaca kelak karena dapat digunakan sebagai objek kajian penelitian, penambah
wawasan keilmuan, dan pengetahuan. Sastra juga dapat memberikan keterangan
tentang masa lampau, yang berupa informasi, sehingga pantas disebut sebagai
bahan dokumenter bagi studi sejarah sastra.
Nilai humanistis merupakan nilai kemanusiaan dimana keunikan dan
kekompleksan sosok manusia akan terus berubah dan berkembang ke titik citacita ideal. Mampu menempatkan manusia pada derajat yang tinggi, mendapat
perlakuan yang manusiawi, serta makhluk yang berharkat dan bermartabat tinggi.
Sedangkan nilai historis merupakan salah satu dari beberapa nilai penting dalam
suatu karya sastra. Nilai historis merupakan nilai kesejarahan yang terdapat dalam
kehidupan masyarakat secara utuh. Nilai-nilai historis bersifat memberikan
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pelajaran bagi para pembaca tentang peristiwa pada masa-masa tertentu yang
telah terjadi agar dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan masa kini dan pada
masa yang akan datang.
Karya sastra yang memuat nilai historis, dapat mengajarkan penikmat
karya sastra dalam memahami nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan
indah dari sisi kesejarahan untuk menjalani kehidupan sosial bermasyarakat.
Keberadaan konsep humanistis dan historis dari masa ke masa selalu berubah.
Adanya permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang merupakan cerminan
susahnya mewujudkan nilai-nilai ideal dari humanistis dan historis terjadi hampir
diseluruh bagian masyarakat global. Persoalan ini terjadi pada seseorang,
kelompok masyarakat, bahkan negara. Dalam hal ini berarti, karya sastra dengan
masyarakat yang erat kaitannya dengan humanistis dan juga historis merupakan
sumber inspirasi bagi pengarang untuk menulis karya-karyanya. Melalui karya
sastra, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai historis dari suatu tempat dapat
dipertahankan dan juga disebarluaskan terutama pada kehidupan modern ini.
Seiring berjalannya waktu, perubahan modern ini ditandai dengan kemajuan sains
dan teknologi. Dengan sastra, suatu tradisi diteruskan secara generatif, seperti cara
berpikir, perilaku religius, adat istiadat, dsb.
Temanggung merupakan salah satu daerah yang menghasilkan berbagai
sastrawan, salah satunya Roso Titi Sarkoro. Namanya dikenal melalui karyakaryanya berupa geguritan dan puisi yang dipublikasikan di sejumlah surat kabar
diantaranya Suara Merdeka, Wawasan, Suara Karya, dan Kedaulatan Rakyat.
Selain itu, pada tahun 1990 berkat olahan manis tangan Roso Titi Sarkoro dengan
menggandeng berbagai sastrawan yang mengatas namakan kelompok tersebut
dengan sebutan KSS3G (Keluarga Studi Sastra 3 Gunung) telah menghasilkan
antologi puisi PROGO 1 hingga PROGO 3 mengangkat tema tentang alam dan
berbagai dimensi kehidupan masyarakat Temanggung, PROGO 4 yang diterbitkan
pada tahun 2017 mengangkat tema keragaman budaya Temanggung seperti
kesenian tradhisional, dan PROGO 6 mengangkat tema tentang kekayaan alam
Temanggung salah satunya tembakau.
Antologi puisi PROGO 5berisikan 30 penyair Temanggung diantaranya
Agung Budi Setyawan, Aris Setiyanto, Denty Eka Widi Pratiwi, dkk.Antologi
puisi PROGO 5 menawarkan isi tentang puisi-puisi sosial kemanusiaan dan histori
yang diangkat dari kumpulan cerita kehidupan-kehidupan masyarakat
Temanggung diantaranya masalah Pilbup dan Wabup Temanggung yang diwarnai
praktik politik uang pada 27 Juni 2018. Antologi puisi PROGO 5 juga
menceritakan tentang beberapa historis salah satunya Kali Progo yang dijadikan
sebagai judul buku. Menariknya dari judul antologi puisi PROGO 5 tersebut,
bukan hanya menceritakan tentang sejarah Kali Progo yang kelam pada masa
penjajahan Belanda. Pembantaian tersebut terjadi akibat keluarnya perintah
penyerbuan markas Belanda yang ditandatangani oleh Kolonel Bambang
Soegeng. Dalam buku tersebut terdapat berbagai puisi dengan pemilihan diksi
yang indah sehingga membuat pembaca tidak bisa menebak alur dari puisi
berikutnya.
Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan
menitikberatkan pada kandungan nilai humanistis dan historis. Oleh karena itu,
dilakukan analisis nilai-nilai humanistis dan historis dengan mengangkat
fenomena kesejarahan yang terdapat dalam antologi puisi dengan menggunakan
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teori dan kajian sosiologi sastra. Dengan begitu, kandungan nilai humanistis dan
historis yang terdapat dalam antologi puisi tersebut dapat dideskripsikan secara
menyeluruh.Dalam mengaplikasikan teori ini, karya sastra dilihat dari segi unsur
sosial budaya.
Selanjutnya, terdapat sepuluh judul puisi yang di dalamnya didominasi
unsur sejarah (historis) dan mengandung beberapa fenomena kemanusisaan
(humanistis) yang dirasakan seorang penulis kemudian dituangkan ke dalam baitbait puisinya berdasarkan pengalaman, sejarah yang dialami dikala melihat
peristiwa sejarah pada masa itu.Hanya saja, dalam artikel ini hanya diambil tiga
sampel puisi yang paling mendominasi dan menggambarkan unsur humanis dan
historis yang paling kuat. Empatjudul tersebut yaitu Kolose Malam di Jembatan
karya Heny Taslimah Prayoga, Memanjat Matahari karya Kurnia Setyo
Wulansari, Cahaya di Langit Merah karya Nella Widodo, dan Menatap Arus
Progo Hari Inikarya Roso Titi Sarkoro. Berdasarkan uraian di atas,tujuan dari
kajian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena kemanusiaan(humanistis) dan
fenomena historis Temanggung yang terdapat pada sepuluh judul dalam antolgi
puisi PROGO 5.
METODE
Subjek pada penelitian ini adalah fenomena historis dan humanistis dalam
antologi puisi PROGO 5 yang diterbitkan oleh CV Raditeens, Temanggung tahun
2018. Data yang dipergunakan pada penelitian ini berupa kata dalam larik puisi.
Sumber data dalam penelitian ini adalah antologi puisi PROGO 5 karya 30
penyair Temanggung. Metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu metode
simak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah
teknik baca, simak, catat (BSC). Langkah-langkah teknik pengumpulan data yang
dilakukan adalah menyediakan sumber data, menandai dan mencatat data,
pengodean data, dan reduksi data.Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan metode padan, karena alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak
menjadi bagian dari Bahasa (langue) yang bersangkutan. Teknik dasar yang
digunakan adalah PUP (Pilah Unsur Penentu). Dengan alat yang digunakan yaitu
kenyataan yang ditunjuk atau diacu oleh Bahasa atau referent sehingga disebut
dengan daya pilah referensial. Teknik selanjutnya yaitu dengan menggunakan
teknik HBM(Hubung Banding Menyamakan). Langkah-langkah yang ditempuh
adalah mengurutkan data yang mengandung unsur humanistis dan historis,
kemudian data yang telah ditemukan, dianalisis dan diidentifikasi berdasarkan
unsur humanistis dan historis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Humanistis merupakan nilai kemanusiaan yang terdapat dalam kehidupan
masyarakat yang ditimbulkan melalui tindakan dan sikap kepada objek (manusia).
Nilai humanistis menurut Mangun hardjana (1997:93) merupakan nilai
kemanusiaan dimana keunikan dan kekompleksan manusia yang akan terus
berubah dan berkembang ke titik cita-cita ideal yaitu menempatkan manusia pada
derajat yang tinggi, mendapat perlakuan yang manusiawi, serta makhluk yang
berharkat dan bermartabat tinggi. Nilai-nilai humanistis dalam karya sastra
berkaiatan erat dengan persoalan manusia dan persoalan moral. Saryono
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(2009:57) mengatakan, bahwa dalam apresiasi sastra sering juga terhidang
pengalamanhumanistis,pengalamanmanusiawi.
Pengalaman humanistis merupakan pengalaman yang bermuatan nilainilaikemanusiaan, menjunjung harkat, dan martabat manusia serta
menggambarkansituasi dan kondisi kemanusiaan yang tragis, murung, sinis,
ironis, humoris, riang,ceria, murung, garang, dan penasaran. Nilai humanistis
tersebut erat kaitannyadengan nilai moral. Dalam karya sastra penggambaran nilai
humanistis maupunnilai moral diceritakan melalui peran tokoh. Melalui perannya
tersebut pembaca atau penikmat karya sastra dapat mengambil hikmah
berdasarkan nilai kemanusiaan, nilai moral yang diamanatkan melalui larik puisi.
Pada puisi berjudul Kolose Malam di Jembatan(dari Rizal Burhan bin
Ahmad syafi’i bin Sukardji) karanganHeny Taslimah Prayoga yang ditulis di
Purworejo,18September2018, secara garis besar menceritakan mengenai kisah
seorang pejuang yang menasihati anak laki-lakinya supaya pergi untuk
menyelamatkan diri dari perang yang sedang terjadi. Seorang bapak yang
dikisahkan memakai peci hitam, sedang dalam suasana terhimpit yang dibuktikan
dengan penggambaran larik “dengan napas tersengal”. Suasana yang dituliskan
dalam puisi tersebut seperti dalam suasana perang, untuk memperjuangkan suatu
hak yang dikisahkan saat itu hanya terdapat dua orang yang masih hidup dengan
larik “Tinggal mereka yang jantungnya berdenyut”. Pada puisi ini latar yang
digambarkan merupakan suasana malam yang mencekam karena cucuran darah
yang keluar dari bekas luka sayatan sang bapak hingga menetes di tanaman sekitar
bapak itu beristirahat karena kesakitan.
Dalam puisi tersebut terdapat larik puisi “Lari! Sembunyi kataku! Kita
bukan pahlawan!” merupakan penggambaran perintah seorang bapak kepada
anaknya untuk menyelamatkan diri. Ditambah, “Kalaupun mati di sini, sia-sialah
kau tak’kan dikenang!” yang menyiratkan bahwa sia-sia membela kebenaran bagi
orang kecil karena tidak ada saksi mata yang melihat kisah heroic mereka untuk
menyelamatkan sesuatu. Hingga akhirnya seorang bapak yang bernama Sukardi
ini dikisahkan meninggal di pelukan anak laki-lakinya.
Penyair menceritakan tentang fenomena kemanusiaan atau keadaan yang
sedang terjadi pada zaman tersebut di mana, terdapat seorang anak yang tengah
mengobati luka bapaknya saat terjadinya peristiwa pembantaian massal di Kali
Progo. Bapaknya menjadi salah satu korban dalam peristiwa tersebut, ia terluka
karena melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda. Dengan sigap, anaknya
mengobati luka dengan menyobekkan kain putih serta iringan doa-doa yang bisa
di panjatkan. Pada saat anaknya tengah mengobati luka, Bapaknya menunjukkan
rasa cinta kasihnya dengan mengingatkan kembali kepada anaknya agar dapat
menyelamatkan diri dari kumpulan tentara Belanda.
Analisis tersebut mengandungnilai humanistis berupa tragis dan
kebencian, ditunjukkan dengan sikap sang bapak yang menjadi salah satu korban
pembantaian. Saling menjaga satu sama lain dibuktikan dengan sosok sang anak
yang mengobati luka bapaknya meskipun dalam keadaan ketakutan dan sosok
Bapak yang melindungi anaknya dibuktikan dengan selalu mengingatkan agar
anaknya dapat melarikan diri dari tentara Belanda. Sikap dan sifat yang
diceritakan dalam puisi tersebut dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran
dalam kehidupan.
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Dalam puisi inipun terdapat larik puisi “Tersengal napas lelaki berpeci
hitam, Air merah mengucur dari sayatan di dada, Sesak makian tertahan di
lingkap di atas jembatan, Sisa racun di atas langit kali progo, Air mata kering
usai pembantaian”. Maksud dari penggalan lirik tersebut menceritakan tentang
seorang lelaki yang berperangmelawan tentara Belanda. Pada tahun 1948-1949
Belanda kembali menyerang warga sipil dan non sipil di Temanggung. Sebelum
akhirnya gugur, mereka terlebih dahulu merasakan kekejaman tentara Belanda
diantaranya diasingkan, berjalan merangkak dengan tangan diikat lalu mata
ditutup dengan kain. Sukardi merupakan salah satu warga sipil yang gugur di atas
jembatan Progo dalam peristiwa pembantaian masal akibat penyerbuan markas
Belanda, dibawah pimpinan Kolonel Bambang Soegeng yang menyebabkan
ribuan warga sipil maupun non sipil menjadi korban pembantaian di atas
Jembatan Progo.
Data tersebut merujuk sebagai salah satu fenomena sejarah (historis)
Temanggung karena memiliki makna tentang kejadian yang terjadi dan sudah
berlalu serta tidak terulang kembali dalam waktu yang sama. Peristiwa yang telah
berlalu tersebut masih dapat disampaikan kepada manusia di zaman sekarang
melalui karya sastra terdahulu yang ditinggalkan pengarang melalui jejaknya.
Puisi berjudul Memanjat Matahari karangan Kurnia Setyo Wulansari
berkisah kerinduan seseorang yang ditinggal pergi orang yang dicintainya untuk
selama-lamanya. Diksi matahari merujuk pada seseorang yang selalu memberi
kehangatan, kenyamanan, orang yang sangat berarti bagi hidupnya, namun telah
pergi untuk meninggalkannya selama-lamanya. Puisi ini juga berlatar suasana
kesedihan karena kerinduan orang tersebut membuatnya pergi ke tempat di mana
orang yang disayanginya itu pergi untuk selamanya dan memunculkan kembali
ingatan-ingatan yang menyakitkan.
Terdapat larik puisi “Kau menyayatku lewat gemercik sungai, Kau
menikamku lewat semilir angin, Kau semakin menjeratku, Aku masih disini,
menunggumu penuh khidmat, Tempat dulu kau tinggalkan aku”. Maksud dari data
tersebut adalah penyair menceritakan tentang kehilangan sosok keluarga tercinta
yang menjadi salah satu korbandalam peristiwa pembantaian masal akibat
keluarnya perintah penyerbuan markas Belanda yang ditandatangani oleh Kolonel
Bambang Soegeng. Gemercik sungai dan semilir angin di sekitaran Progo terasa
menyayat hati apabila teringat kembali kisah kelamnya pada masa itu. Namun kini
kali Progo yang menjadi saksi perjuangan pahlawan telah ditinggalkan oleh
generasi penerusnya, karena saat ini tidak dirawat.
Dalam data tersebut tercermin nilai kemanusiaan (humanistis) berupa
tragis dan kesedihan. Disebutkan bahwa perjuangan melawan penjajahan yang
dilakukan di Jembatan Progo tersebut tidaklah mudah, di mana ribuan nyawa
gugur dalam pembantaian massal yang dilakukan oleh Belanda namun, saat ini
jembatan yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa tersebut terbengkalai oleh
waktu dan zaman. Dalam puisi tersebut terdapat nilai moral berupa peduli dengan
sesama misalnya ikut serta dalam melestarikan peninggalan sejarah.
Selain itu larik puisi “Lewat progomu yang masih kupelajari, Hingga
rampung sudah takdirmu yang menghangatkan, Yang menari di atas perahu
kertas bergambar kembang, Berhias senyum pada layarnya yang tergerai”,
merujuk sebagai salah satu fenomena sejarah (historis) Temanggung karena
memiliki makna tentang kejadian yang terjadi dan sudah berlalu serta tidak
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terulang kembali dalam waktu yang sama artinya peristiwa sejarah tersebut hanya
sekali terjadi. Jembatan bersejarah yang dibangun dengan darah warga sipil dan
non sipil dalam pembantaian pada tahun 1958-1959 tersebut pada akhirnya
jembatan tersebut harus takluk oleh banjir bandang yang terjadi pada 21 Februari
2018 lalu.
Puisi berjudul Cahaya di Langit Merah karya Nella Widodo merupakan
puisi yang mengandung nilai humanistis dan historis. Dalam larik puisi “Ingataningatan itu bagai peluru, Membisikkan dan memburu, bunga-bunga gugur tak
bernisan”. Maksud dari data tersebut adalah penyair menceritakan tentang
kehilangan sosok keluarga yang dapat disebut sebagai salah satu pahlawan dalam
melawan penjajah pada masa lalu. Ingatan tersebut terlintas kala mengingat
kembali bagaimana perjuangan keluarga saudara yang dapat disebut sebagai
pahlawan. Mereka berjuang merebut kembali kemerdekaan Indonesia dari tentara
Belanda. Perjuangan yang dilakukan salah satunya dengan mengorbankan nyawa
dalam pembantaian massal yang terjadi di atas Kali Progo dan jenazahnya
dilarungkan diarus Progo yang dipenuhi dengan aliran darah. Mereka kini telah
gugur dan dapat disebut sebagai pahlawan bangsa. Perjuangan dan nama mereka
kini hanya dapat dikenang sebagai pengingat yang dijadikan contoh untuk
generasi penerus bangsa.
Dalam data tersebut tercermin nilai kemanusiaan (humanistis) berupa
tragis, kesedihan, rela berkorban demi kemerdekaan bangsanya. Disebutkan
bahwa perjuangan melawan penjajahan yang dilakukan di Jembatan Progo
tersebut tidaklah mudah, di mana ribuan nyawa gugur dalam pembantaian massal
yang dilakukan Belanda. Pahlawan tersebut gugur tak bernisan dalam peristiwa
sejarah. Dalam puisi tersebut terdapat nilai moral berupa peduli dengan sesama
misalnya ikut serta dalam melestarikan peninggalan sejarah.
Pada larik puisi “Pada abad yang lalu, Ketika peradaban
memudar,Tangan-tangan menggenggam,Mengepal melawan penjajahan,Sungai
mengarus air mata darah, Besi-besi renta menangis histeris” menceritakan
tentang peristiwa sejarah pada abad lalu, ketika peradaban manusia mulai
memudar, para pahlawan bangsa yang telah merebut kembali kemerdekaan
Indonesia menggenggam dan mengepalkan tangan bersama meskipun mereka
harus gugur ditangan tentara Belanda pada peristiwa pembantaian massal yang
mengakibatkan arus sungai progo dialiri dengan darah para syuhada. Namun kini,
peninggalan bersejarah tersebut harus takluk dan musnah karena tergerus waktu
dan zaman, yang tersisa hanya besi-besi renta yang menjadi saksi bisu perjuangan
bangsa.
Data tersebut merujuk fenomena sejarah (historis) Temanggung karena
merupakan kejadian yang terjadi dan sudah berlalu serta tidak dapat terulang
kembali dalam waktu yang sama artinya peristiwa sejarah tersebut hanya sekali di
mana sebentang jembatan yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa dengan
tetesan darah para syuhada yang mengalir pada tahun 1958-1959. Peristiwa
bersejarah tersebut kini telah berlalu namun, masih dapat disampaikan kepada
manusia di zaman sekarang melalui karya sastra terdahulu yang ditinggalkan
pengarang melalui jejaknya.
Pada puisi berjudul Menatap Arus Progo Hari Ini karya Roso Titi
Sarkoro terdapat larik “Bergambar wajah penuh harap, Sodetan bisul tersusup
duri, Luka gigitan tikus-tikus rakus, Cacing belut menggeliat takut” menceritakan
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tentang wajah penuh harap para calon pemimpin daerah. Mereka melukai
dekandensi moral pejuang bangsa dengan kasus suap yang melibatkan sebagian
masyarakat Temanggung sehingga menyebabkan pemilihan daerah tersebut
berlangsung dengan kecurangan. Namun, pada akhirnya kasus tersebut dapat
terungkap karena terdpat sebagian masyarakat yang melaporkan kepada pihak
yang berwenag terkait kasus suap sehingga para calon pemimpin daerah tersebut
berusaha mengelak dari ketakutannya.
Dalam data tersebut tercermin nilai humanistis berupa tragis di mana
dekandensi moral dilukai oleh pemangku pemerintahan yang tidak
bertanggungjawab. Data tersebut dikategorikan sebagai nilai kemanusiaan
(humanistis) karena memiliki makna tentang kondisi kemanusiaan di mana, sikap
dan sifat yang diceritakan dalam puisi tersebut dapat dijadikan sebagai contoh
pembelajaran dalam kehidupan.
Larik “Terselip hasutan-hasutan bergula, Keruh coklat tanah bernanah,
Haus berkubang kolam madu, Guguran erosi mental ironi terjal, Jeram
menggenggam mesiu dan peluru” menceritakan tentang peristiwa sejarah di
mana dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati diwarnai dengan hasutanhasutan manis dari pemangku pemerintahan yang mengakibakan dekadensi
mental masyarakat yang dahulunya pejuang namun, kini menjadi penerima suap,
sehari setelah diadakannya pemilukada terjadi ketegangan karena kasus tersebut
terungkap.
Data tersebut merujuk pada salah satu fenomena sejarah (historis) saat
masyarakat Temanggung dahulu sangat menghormati perjuangan bangsa, kini
harus rela merubah dekadensi moral mereka salah satunya dengan
terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang pada 27 Juni 2018 lalu.
Masyarakat yang dahulunya merupakan pejuang sekarang menjadi penerima suap
alias uang sogokan. Perjuangan kemerdekaan bangsa yang dicederai dengan suap
tersebut kini telah berlalu namun, masih dapat disampaikan kepada manusia di
zaman sekarang melalui karya sastra terdahulu yang ditinggalkan pengarang
melalui jejaknya.
Adapun beberapa nilai humanistis yang terdapat dalam antologi puisi
PROGO 5 yaitu manusia dan cinta kasih, manusia dan tanggung jawab, manusia
dan harapan, manusia dan penderitaan, manusia dan kegelisahan serta terdapat
fenomena historis Temanggung tentang pembantaian massal yang terjadi pada
tahun 1958-1959 akibat perintah penyerbuan markas Belanda yang ditandatangani
oleh Kolonel Bambang Sugeng serta tragedi runtuhnya jembatan Progo akibat
diterjang banjir bandang pada 21 Februari 2018 pukul 23.10 WIB. Antologi puisi
PROGO 5 ini memiliki makna tentang sejarah perjuangan bangsa dalam mengusir
penjajah serta berupa pesan-pesan moral yang dapat dijadikan sebagai contoh
dalam kehidupan.
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian pada antologi puisi PROGO 5ditemukan
adanya nilai humanistis berupa fenomena tragis, ceria ketentraman, adanya
interaksi sosial dan ditemukan beberapa nilai moral yang dapat diterapkan dalam
kehidupan sesuai etika, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat diantaranya
hubungan manusia dengan manusia lain berupa peduli sesama, saling
menghormati, tanggung jawab, rela berkorban. Selain itu terdapat pula fenomena
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historis diantaranya runtuhnya jembatan progo akibat banjir bandang pada 21
Februari 2018, pembantaian massal yang terjadi di atas jembatan progo pada
tahun 1948-1949 akibat penyerbuan markas Belanda yang di tanda tangani oleh
kolonel Bambang Soegeng.
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Abstrak
Komik adalah karya sastra dan seni. Di dalamnya terkandung elemen teks dan
visual. Pada komik, teks dan visual bersifat koheren dan berkelindan. Kedua unsur
ini bekerja sama, memuat pesan dan gagasan yang hanya bisa kita terima
bilamana kita membaca kedua unsur tersebut secara bersamaan. Salah satu
gagasan yang bisa dimuat dalam komik adalah kritik sosial. Ini terjadi pada
komik Yesus dan Aku karya Kurnia Harta Winata. Meskipun menggunakan tokoh
Yesus dari figur sakral Kristiani, pesan yang dimuat dalam YDA bersifat
universal. Salah satunya adalah kritiknya terhadap radikalisme. Radikalisme
muncul karena pemahaman agama yang tekstual dan ekstrem. Radikalisme bisa
dihadapi dengan upaya deradikalisasi, salah satunya melalui pendekatan lunak
dengan medium karya sastra. Lewat tinjauan sosiologi sastra dan melalui metode
penelitian kualitatif deskriptif, ditemukan beberapa kritik terhadap radikalisme
yang dimuat komik YDA. Tiga kritik besar yang terdapat pada komik YDA yaitu
kritik terhadap penceramah agama yang mengedepankan ego pribadi dalam
bersikap, kritik terhadap penceramah agama yang merasa mewakili Tuhan
sehingga bersikap sewenang-wenang, dan kritik terhadap penolakan keberagaman
dalam berdoa.
Kata kunci: Komik, Radikalisme, Sosiologi Sastra, Kritik
PENDAHULUAN
Komik adalah karya sastra dan seni. Sebagaimana karya sastra atau seni
lain, komik memiliki potensi yang besar dalam rangka mengantarkan pesan.
Karya sastra mengantarkan pesan melalui medium teks. Karya seni, dalam hal ini
seni rupa, mengantarkan pesan melalui medium visual. Komik adalah kombinasi
keduanya. Pada komik, teks dan visual bersifat koheren dan berkelindan. Kedua
unsur ini bekerja sama, memuat pesan dan gagasan yang hanya bisa kita terima
bilamana kita membaca kedua unsur tersebut secara bersamaan.
Komik adalah bentuk "seni kesembilan". Istilah ini muncul sekitar tahun
1957 oleh F. Lacassin di Perancis. Menurut Boneff (1998: 3), komik adalah
sarana pengungkapan yang benar-benar orisinal, karena menggabungkan gambar
dengan teks. Komik berbeda dengan karya lain yang mirip, yaitu cerita bergambar
dan sinema. Sebagai bahasa gambar, komik terutama menarik minat para
semiotikolog dan linguis. Komik menjadi sebuah bidang kajian yang luas dan sulit
untuk dijelajahi, tetapi terbuka bagi "semiotika pesan bergambar".
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Komik adalah karya sastra. Hal ini bisa dimengerti melalui salah satu unsur
utama komik, yakni teks atau tulisan. Seluruh teks dalam komik merupakan
susunan hubungan antara bentukan yang berupa bahasa dan gambar menjadi satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Sari, 2001: 29). Sebagaimana karya sastra
lain, komik juga mempunyai struktur tertentu. Ada temanya yang sangat beragam,
ada jalan cerita, tokoh, latar, dan ada juga pesan-pesan yang mengandung nilainilai tertentu.
Norman Podhirets (dalam Sari, 2001: 32) menyatakan bahwa sastra dapat
memberi pengaruh yang sangat besar terhadap cara berpikir seseorang mengenai
hidup, mengenai baik dan buruk, mengenai benar dan salah, mengenai cara hidup
sendiri serta bangsanya. Sama dengan komik, selain sebagai bacaan penghibur,
komik juga dapat dijadikan sarana untuk mengasah emosi dan rasa simpati dalam
jiwa. Komik, baik bagi pembuat maupun pembaca, bisa menjadi ajang refleksi
untuk menilai dunia di sekitar mereka.
Salah satu manfaat daripada komik adalah bisa dijadikannya medium ini
sebagai sebuah sarana kritik sosial. Menurut Setyowati (2020), karya sastra
merupakan produksi fiksi yang realitas atau faktanya dibuat sedemikian rupa oleh
penulis. Karya sastra tidak hanya menampilkan keindahan dan mengandung
pesan-pesan moral dan nasihat normatif, tapi sastra juga bisa "berbahaya" jika
sarat dengan kritik. Kritik dalam karya sastra bisa dilakukan dengan
memanfaatkan bahasa sebagai media untuk berwacana.
Kritik adalah tanggapan. Tanggapan tersebut diberikan ketika manusia
menemukan problem dan masalah sosial dalam lingkungannya. Problem sosial
merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan atau
masyarakat yang membahayakan hidup kelompok sosial atau menghambat
terpenuhinya keinginan-keinginan pokok dari warga-warga kelompok sosial,
sehingga menyebabkan rusaknya ikatan sosial (Soekanto, 1990: 384). Sementara
masalah sosial adalah sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh suatu masyarakat
karena bertentangan dengan norma, nilai, atau bahkan aturan yang berlaku.
Di antara segala macam problematika dan masalah hidup, salah satu hal
yang bisa dikritik adalah gejala radikalisme di masyarakat. Mengutip Setyowati
(2021), radikalisme berasal dari bahasa latin radical dan radix yang berarti akar
atau memiliki akar, suatu konsep yang menginginkan perubahan signifikan.
Dalam teori sosial radikalisme diasosiasikan dengan revolusi total untuk melawan
status quo atau hegemoni rezim penguasa. Dalam pandangan beragama,
Hasanudin Abdurakman memaknai radikalisme sebagai cara beragama atau
pandangan dalam beragama yang mengganggap umat lain sebagai musuh.
Salah satu komik yang sarat dengan kritik tentang radikalisme adalah Yesus
dan Aku karya Kurnia Harta Winata. Komik ini diterbitkan pada tahun 2017
secara mandiri. Yesus dan Aku (selanjutnya ditulis YDA) bercerita tentang tokoh
Aku yang tiba-tiba didatangi Yesus di rumahnya. Yesus kemudian menetap dan
tinggal selama beberapa saat di rumah Aku. Aku yang mengaku bukan penganut
Kristen yang taat kemudian kelimpungan saat hidup bersama Yesus. Selama
beinteraksi dengan Yesus, tokoh Aku banyak sekali mendapatkan nilai-nilai
kehidupan.
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Komik YDA dipilih dengan beberapa alasan. Pada bagian penutup buku,
Kurnia Harta Winata sebagai komikus mengaku bukan merupakan umat gereja
yang baik. Dia hampir tidak pernah ke gereja, tidak aktif di lingkungan, berdoa
pun tergagap-gagap. Oleh Kurnia, komik YDA tidak dimaksudkan untuk
mewakili ajaran gereja. Beberapa gagasan dalam YDA bisa jadi bertentangan
dengan ajaran salah satu, atau banyak, aliran-aliran gereja yang begitu banyak
jumlahnya.
Menurut penulis, ini membuka peluang komik YDA bisa dimaknai secara
luas. Meskipun tokoh utamanya adalah Yesus, yang mana adalah figur sakral
ajaran Kristiani, ternyata cerita-cerita dalam YDA bisa dikoneksikan dengan
umat-umat beragama lain. Contohnya seperti di bagian awal cerita. Tokoh Aku
tiba-tiba mendapati tokoh Yesus di depan rumahnya. Aku yang khawatir
kemudian lari bersembunyi di dalam rumahnya. Aku memegang kepalanya,
berlari sambil berkata, “Gawat. Aku nggak pernah ke gereja. Dosa-dosaku. Apa
yang harus aku lakukan?” Ketakutan seperti yang dialami Aku tersebut lumrah
dimiliki oleh manusia yang tidak taat. Bilamana bertemu dengan hal yang lama
ditinggalkan, besar kemungkinan akan muncul ketakutan-ketakutan atau ekspresi
emosional sejenis.
Berdasarkan peluang tersebut, penulis menemukan beberapa masalah yang
akan dipecahkan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimanakah bentuk kritik
terhadap radikalisme yang terdapat pada komik YDA? Kedua, bagaimana bentuk
reflektif kritik tersebut di dunia nyata? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan
digunakan teori sosiologi sastra dengan fokus kritik sosial. Kritik yang dibahas
dalam penelitian ini berfokus pada tema radikalisme.
LANDASAN TEORI DAN METODE
1. Radikalisme
Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat tiga pengertian radikalisme.
Pertama, paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, paham atau aliran
yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara
kekerasan atau drastis. Ketiga, sikap ekstrem dalam aliran politik. Ketiga
pengertian ini memiliki dua sudut pandang, yaitu positif dan negatif. Positif
karena menginginkan perubahan yang total. Negatif karena menggunakan
kekerasan. Bias akan didapatkan bila makna hanya didasarkan pada pengertianpengertian tadi.
Dalam buku Panduan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kerja
BUMN dan Perusahaan Swasta (2020) yang terbit atas kerjasama Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN INDONESIA), dituliskan
bagaimana menghadapi bias pengertian ini. Menurut Mahfud M.D., jika
menghadapi sebuah istilah yang artinya beragam bisa merujuk ke pengertian
stipulatif atau pengertian istilah dari perspektif hukum.
Tahir dkk. (2020: 12) kemudian menyimpulkan, dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
537

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, kata
radikal selalu disandingkan dengan terorisme atau disebut radikal terorisme.
Radikal adalah setiap upaya membongkar sistem yang sudah mapan yang sudah
ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan. Jadi menurut hukum,
“radikalisme” adalah suatu tindakan kekerasan untuk anti-Pancasila, anti-NKRI,
anti-kebhinnekaan dan intoleransi, sehingga semua orang yang berbeda
dengannya dianggap salah. Jadi yang dimaksud dengan “radikalisme” adalah
sikap ingin mengubah sistem yang sudah mapan atau telah disepakati bersama
dengan cara-cara kekerasan.
Radikalisme tidak identik dengan agama tertentu. Radikalisme adalah cara
pandang yang salah terhadap agama dan bisa menjangkiti orang dengan agama
apapun. Tidak hanya agama, ideologi sekuler pun bisa terjangkit radikalisme.
White supremacy di Amerika Serikat dan ultra nasionalisme kanan di Eropa sejak
semula menggunakan isu superioritas ras. Paham ini juga mendorong kebencian
terhadap kelompok-kelompok lain, seperti kaum imigran, muslim, hispanik,
Afrika, dan lain-lain.
Tahir dkk. (2020: 16) menyimpulkan tiga tahap seseorang menjadi radikal.
Tahapan perubahan paham, sikap, dan tindakan tersebut bisa digambarkan dalam
proses intoleran, radikal, dan teroris.
1) Intoleran memiliki suatu pandangan yang benci keragaman dan
perbedaan. Pada tahap ini intoleransi masih berujud pada paham. Ini awal
masuk paham radikal. Tidak menghargai perbedaan dan cenderung
menyalahkan orang lain (terpapar dari sisi pikiran/pemahaman).
2) Radikal adalah suatu sikap yang mulai aktif menyalahkan orang lain
seperti membid’ahkan dan mengkafirkan dan benci kepada aliran yang
berbeda (terpapar dari sisi sikap).
3) Teroris adalah tindakan yang mulai mewujudkan radikalisme dalam
tindakan dan aksi kekerasan. Menyikapi perbedaan dengan tindakan
pembunuhan.
Wahid Foundation, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus
pada isu-isu toleransi dan kebebasan beragama menulis laporan tahunan di tahun
2018. Pada laporan tersebut (2018: 7), terdapat berbagai bentuk tindakan intoleran
tertinggi di Indonesia. Lima tindakan dengan kasus tertinggi secara berturut-turut
adalah pemidanaan berdasarkan agama/keyakinan, penyesatan agama/keyakinan,
pelarangan aktivitas, ujaran kebencian, dan diskriminasi berdasarkan
agama/keyakinan.
Hikam dalam bukunya Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia
Membendung Radikalisme menuliskan dua strategi penanggulangan radikalisme.
Strategi yang bisa dilakukan adalah pendekatan keras (hard power) dan
pendekatan lunak (soft power). Pendekatan keras berhubungan dengan penegakan
hukum formal. Sementara pendekatan lunak salah satunya berupa program
deradikalisasi yang melibatkan masyarakat sipil Indonesia. Deradikalisasi
merupakan suatu strategi yang didasari oleh suatu pemahaman konseptual untuk
menangani masalah terkait perkembangan ideologi-ideologi dan aksi-aksi
radikalisme.
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Pendekatan lunak, yang bersifat preventif, bertujuan untuk mematikan
sumber api terorisme, yakni paham keagamaan radikal. Menurut Hikam (2016:
40), masyarakat sipil Indonesia memiliki kapasitas tinggi dalam
mengomunikasikan dan menyosialisasikan gagasan-gagasan, pengalamanpengalaman, dan inovasi-inovasi secara lebih intensif, sehingga mudah diterima
oleh sesama warganya ketimbang oleh pemerintah atau aparatnya.
Karya sastra bisa dijadikan materi deradikalisasi. Menurut sastrawan Joko
Pinurbo (2017), karya sastra dapat dijadikan sebagai alat penangkal bagi
seseorang agar mereka terhindar dari paham radikal dan aksi terorisme. Fungsi
sastra salah satunya dapat mengembangkan rasa empati seseorang dalam proses
pendewasaan diri untuk mencegah berkembangnya paham radikal. Pinurbo
menerangkan karya sastra seperti puisi dapat mengembangkan daya imajinasi
seseorang, sehingga dapat membuka nalar agar tidak melakukan suatu tindakan
yang bertentangan dengan hukum.
Dari penjelasan ini bisa disimpulkan, karya sastra termasuk di antaranya
adalah komik, bisa digunakan sebagai materi deradikalisasi. Langkah yang bisa
dilakukan adalah dengan menunjukkan radikalisme itu salah. Salah satu caranya
adalah dengan melakukan kritik terhadap tindakan-tindakan radikal.
2. Kritik Sosial dalam Karya Sastra
Sumardjo (1979: 12) mengungkapkan bahwa sastra adalah produk
masyarakat. Ia berada di tengah masyarakat karena dibentuk oleh anggota-anggota
masyarakat berdasarkan desakan-desakan emosional atau rasional dari
masyarakatnya. Jadi jelas bahwa kesusasteraan bisa dipelajari berdasarkan disiplin
ilmu sosial juga, dalam hal ini sosiologi.
Damono (2020: 5) menyatakan bahwa pendekatan terhadap karya sastra
yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan ini disebut sosiologi sastra.
Pendekatan ini memberikan perhatian terhadap karya sastra sebagai lembaga
sosial, yang diciptakan oleh sastrawan sebagai anggota masyarakat yang hidup di
dalam sebuah lembaga sosial tertentu.
Wellek dan Warren (1995: 111) mengemukakan tiga klasifikasi yang
berkaitan dengan sosiologi sastra, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya
sastra, dan sosiologi pembaca. Sosiologi pengarang berhubungan dengan profesi
pengarang, seperti dasar ekonomi, produksi sastra, latar belakang sosial, dan
status serta ideologi pengarang di luar karya sastra. Sosiologi karya sastra
berhubungan dengan isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam
karya sastra itu sendiri yang berkaitan dengan masalah sosial. Sosiologi pembaca
berhubungan dengan permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra.
Dalam proses kreatif pembuatan karya sastra, pengarang bisa memiliki misi
atau tujuan yang berhubungan dengan masyarakat di mana pengarang tersebut
hidup. Oleh Junus (1981: 152) dapat disimpulkan ada dua kemungkinan maksud
pengarang dalam membuat karya sastra. Pertama, pengarang mempunyai maksud
mewakili pola pikir masyarakat di mana ia tinggal. Kedua, pengarang mempunyai
maksud mengubah pola pikir masyarakat atau sebaliknya. Dalam hal ini sastra
dijadikan
sebagai
alat
penyampai
ajaran
tentang
kehidupan.
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Kritik adalah salah satu cara untuk membentuk pola pikir masyarakat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik adalah kecaman atau tanggapan,
atau kupasan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk
terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik menunjukkan hal
yang perlu dikoreksi. Melalui kritik, masyarakat disadarkan untuk mengetahui
mana kira-kira hal yang baik dan mana kira-kira hal yang buruk dan tidak patut
ditiru.
Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi di dalam masyarakat yang
berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sistem sosial atau proses
bermasyarakat (Oksinata, 2010: 33). Menurut Ataupan (2012: 9), kritik sosial bisa
dibedakan menjadi dua kelompok, yakni kritik sosial yang dilakukan secara
langsung dan kritik sosial yang dilakukan secara tidak langsung. Kritik sosial
secara langsung contohnya seperti aksi unjuk rasa dan demonstrasi. Sementara
kritik sosial tidak langsung bisa dilakukan dengan hal-hal simbolis, seperti
melalui puisi, film, komik, dan lain sebagainya.
3. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam analisis komik YDA adalah metode
deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif mengutamakan penggambaran data
melalui kata-kata (Endraswara, 2013: 176). Menurut Ratna (2008: 39) metode
analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dengan cara menganalisis dan
menguraikan data untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti yang
menjadi pusat perhatian penelitian. Dengan demikian, data dan informasi yang
diperoleh dalam komik YDA akan dituliskan melalui penggambaran atau lukisan
yang sistematis.
PEMBAHASAN
Pada bab “Tuhan Yang Maha Hina”, diceritakan tokoh Aku mempersilakan
Yesus untuk tidur di kasur dipan. Yesus menolak tawaran Aku dan lebih memilih
untuk tidur di kasur lantai. Aku kemudian bersikeras meminta Yesus tidur di
dipan. Aku berdalih Yesus tidak pantas tidur di bawah. Aku juga terpikir
omongan orang, takut kalau dianggap kurang ajar terhadap Yesus. Aku berujar
bahwa Yesus itu mulia dan sudah selayaknya dimuliakan. Yesus kemudian
mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan Aku. Salah satunya, “seolah ingin
memuliakanku tapi sebenarnya cuma memuliakan egomu sendiri.”
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Gambar 1. Komik
Kalimat reflektif tokoh Yesus tersebut mengingatkan penulis terhadap
kejadian Aksi Bela Tauhid yang diadakan pada 26 Oktober 2018. Aksi ini
merupakan respon terhadap kabar video pembakaran bendera bertuliskan kalimat
tauhid yang dilakukan oleh anggota Banser di Garut, Jawa Barat. Aksi ini
dilakukan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Banyak pihak menganggap bendera
tersebut adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Sementara sebagian pihak
bendera tersebut adalah representasi dari umat Islam.
Meski tajuk acaranya adalah membela kalimat tauhid, di lapangan banyak
sekali aksi-aksi yang lain. Dikutip dari artikel bbc.com berjudul “Aksi 'Bela
Tauhid' di Jakarta dengan teriakan 'ganti presiden'”, aksi masa ternyata tidak juga
meneriakkan tuntutan ganti presiden. Seorang orator aksi mengklaim presiden
Indonesia sebagai pemimpin yang bohong dan zalim. Sekretaris Menkopolhukam,
Agus Surya Bakti saat menemui pendemo bahkan disoraki dan diminta untuk
turun dari mobil. Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis, menyerukan adanya aksi
lanjutan jilid II pada 2 November mendatang. Katanya aksi selanjutnya akan
menyasar Istana Negara dan mereka akan melakukan ruqiah di sana.
Kejadian tersebut terasa sangat relevan dengan kritik yang tersampaikan
melalui dialog Yesus dengan Aku. Aku seolah ingin memuliakan Yesus, padahal
sebenarnya ingin memuliakan ego sendiri. Sebagaimana peserta Aksi Bela Tauhid
yang ingin memuliakan kalimat tauhid, tapi justru aksinya ditunggangi dengan
ego mengganti presiden, menghinakan pemimpin dan pejabat negara, sampai
menganggap istana negara sebagai tempat yang kotor secara spiritual.
Menanggapi kejadian yang dikritik komik YDA tersebut, penulis jadi ingat
nukilan esai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam buku Tuhan Tidak Perlu
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Dibela. Pada bab dengan judul serupa, Gus Dur (2018: 67) menuliskan,"Allah itu
Maha Besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesaran-Nya. Ia Maha
Besar karena Ia ada, apa pun yang diperbuat orang atas diri-Nya, sama sekali tidak
ada pengaruhnya atas wujud-Nya dan atas kekuasaan-Nya". Di akhir tulisannya,
Gus Dur kemudian memberikan alternatif, bahwa informasi dan ekspresi diri yang
dianggap merugikan Islam sebenarnya tidak perlu "dilayani". Cukup diimbangi
dengan informasi dan ekspresi diri yang "positif konstruktif".
Bila kita hubungkan dengan kejadian yang dikritik komik YDA, pendapat
Gus Dur ini menjadi sebuah alternatif dalam bersikap. Bilamana agama seseorang
terasa seperti diserang, tidak perlu orang tersebut reaktif. Seolah-olah membela
agama tapi sebenarnya meninggikan egonya. Cukup dengan berpikir positif dan
berusaha membangun diri dalam beragama menjadi lebih baik.

Gambar 2. Komik
Pada bab cerita “Sesat”, tokoh Aku yang berjalan pulang ke rumah
berpapasan dengan orang asing. Orang asing tersebut bertanya, kenapa Aku
tampak bahagia. Aku menjawab, dia bahagia karena ada Yesus di rumahnya.
Orang asing tadi tidak percaya. Aku kemudian bersikeras bahwa dia bukan
pembohong dan penipu. Adegan selanjutnya adalah Aku memukul orang asing
sambil berkata bahwa dia tersesat. Di bagian akhir cerita, baru terungkap bahwa
orang asing tersebut adalah Yesus yang bercukur berewok dan berganti baju.
Menyesatkan adalah laku yang dilakukan sebagian umat beragama. Dalam
kehidupan beragama, ada sebagian kelompok yang meyakini kepercayaannya
paling murni, sementara yang lain dianggap sudah melenceng dan sesat. Pada
komunitas Islam, kelompok yang melakukan ini lazim disebut takfiri. Takfiri
adalah sebutan untuk muslim yang menuduh muslim lain sebagai kafir dan
murtad.
Buku Ilusi Negara Islam yang diterbitkan atas kerja sama Gerakan
Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute, dan Maarif Institute mencantumkan,
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terdapat tiga gerakan Islam transnasional yang berbahaya bagi keberagaman di
Indonesia. Ketiganya adalah Wahabi, Salafi, dan Ikhwanul Muslimin.
Tim penulis Ilusi Negara Islam (2009: 88) mencatat ada tiga aspek
kekerasan yang dilakukan gerakan transnasional. Pertama, kekerasan doktrinal,
yakni pemahaman literal-tertutup atas teks-teks keagamaan dan hanya menerima
kebenaran sepihak. Kedua, kekerasan tradisi dan budaya, yakni tidak mampu
memahami kebenaran lain yang berbeda sehingga memvonis sesat, musyrik,
murtad, dan kafir. Ketiga, kekerasan sosiologis, yakni aksi-aksi anarkis dan
destruktif terhadap pihak lain yang dituduh musyrik, murtad, dan/atau kafir.
Contoh kasus, semisal yang dilakukan oleh Rumaysho, sebuah organisasi
muslim Wahabi yang cukup terkenal di Indonesia. Pentolan Rumaysho,
Muhammad Abduh Tuasikal, secara terbuka menulis artikel berjudul “Saat Syirik
dan Bid’ah Dibela”. Pada artikel yang ditulis tahun 2013 tersebut, Tuasikal
dengan terang-terangan melabeli komunitas Islam selain kelompoknya ada yang
membela syirik dan bid’ah secara mati-matian. Artikel tersebut dibaca lebih dari
7900 kali.
Sikap Rumaysho yang melabeli kelompok lain sebagai pembela syirik dan
bid’ah ini mirip seperti yang dilakukan tokoh Aku dalam komik YDA. Aku
meneriaki lawan bicaranya “Dasar sesat!” sembari mengayunkan kepalan tangan.
Gestur ini menjadi simbol dari perlakuan kasar dan keras yang dilakukan oleh
kelompok Islam radikal. Tokoh Orang Asing meski dipukul Aku masih bisa
tersenyum sambil berkata, "Aku memberitahumu kebenaran tapi kamu malah
memukulku". Penulis menerjemahkan panel aksi tokoh Orang Asing ini sebagai
kritik terhadap pelaku radikalisme dalam komunitas Islam. Bahwa Islam dibawa
ke nusantara melalui pendekatan budaya yang penuh sukacita, namun justru
diperlakukan kasar sembari dianggap sesat oleh para pelaku radikalisme.
Kritik sejenis juuga dicantumkan dalam bab “Doa”. Diceritakan Yesus
sedang bermain facebook. Tokoh Aku terkejut dengan apa yang dilakukan Yesus.
Apalagi Yesus bilang bahwa dia menjawab doa-doa yang dipanjatkan orang
melalui status. Aku kemudian protes, merasa bahwa doa-doa yang diucapkan di
media sosial bukanlah suatu hal yang baik. Yesus kemudian menimpali Aku
dengan pertanyaan reflektif. Katanya, “Kenapa kau gusar saat ada yang menyapa
Allah menggunakan cara yang berbeda dengan yang kau gunakan?”

543

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

Gambar 3. Komik
Apa yang diucapkan Yesus ini adalah bentuk kritik terhadap umat beragama
yang merasa marah saat ada umat yang berdoa dengan cara yang berbeda.
Pembahasan untuk kritik ini mirip dengan pembahasan sebelumnya, tentang
gerakan transnasional yang literal-tertutup sehingga merasa dirinya paling benar.
Gerakan Wahabi seringkali mengingkari perbuatan-perbuatan umat muslim di
Indonesia sebagai bid’ah atau tidak ada pada zaman Nabi Muhammad Saw..
Contoh sederhananya, yang kasusnya bertahun-tahun terjadi dan menurut
penulis cenderung kontraproduktif, adalah perdebatan perihal membaca zikir
setelah salat. Penulis menemukan sebuah nukilan video ceramah dari seorang
Ustaz bernama Farhan Abu Furaihan. Video ini diunggah akun Shaalih Media di
kanal Youtube dan ditonton oleh 2,3 ribu penonton. Furaihan berasal dari Aceh
dan oleh banyak pihak dianggap berideologi wahabi.
Dalam nukilan video tersebut, Furaihan berkata bahwa berzikir dengan
membaca surat Alfatihah tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.. Padahal
amalan membaca surat Alfatihah saat berzikir sudah lumrah dilakukan oleh umat
Islam Indonesia, yang sebagian besar menganut mazhab Syafi’i. Pandangan
literal-tertutup yang ustaz ini utarakan memicu perdebatan di kolom komentar
video. Tidak hanya di dunia maya, kehadiran Furaihan juga memicu kegaduhan
di dunia nyata. Seperti yang dikabarkan kumparan.com, pada bulan Januari tahun
2020 kehadiran Furaihan di Masjid Oman Lampriet, Banda Aceh, ditolak oleh
sekelompok masyarakat yang resah dengan isi dakwah-dakwahnya. Terjadi
benturan dan aksi saling dorong antara masyarakat yang pro dengan yang kontra
terhadap Furaihan. Kejadian buruk ini tidak bakal terjadi bilamana Furaihan
menyampaikan dakwah yang toleran dan menghargai pendapat kelompok Islam
lain.
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SIMPULAN
Meski tema utamanya adalah hubungan antara manusia dengan Yesus
sebagai figur sakral masyarakat Kristiani, kritik-kritik dalam komik YDA
kontekstual dengan kejadian yang menimpa agama lain. Sebagaimana kritik-kritik
yang penulis temukan, justru lebih banyak terjadi pada agama Islam di Indonesia.
Perihal umat Islam yang seolah memuliakan Allah SWT. tapi sebenarnya
meninggikan ego sendiri, perihal kelompok Islam yang menyesatkan kelompok
Islam lain, dan perihal kelompok Islam yang tidak menerima tata cara doa
kelompok Islam lain, adalah beberapa kasus radikalisme yang nyata terjadi di
Indonesia.
Dari sini penulis berkesimpulan bahwa komik YDA mengandung nilai-nilai
yang sifatnya universal. Komik YDA mampu menunjukkan nilai-nilai
kemanusiaan yang general, tidak terbatas waktu, golongan, maupun kawasan.
Dimulai dari perihal religiusitas, ketika mempertanyakan hubungan manusia
dengan Tuhan. Sampai perihal toleransi, saat manusia menghormati dan
menghargai manusia lain.
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Abstrak
Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan sebagai bahasa pengantar
pendidikan. Melihat pentingnya kedudukan bahasa Indonesia di dunia pendidikan,
para guru dan pengawas madrasah dituntut memiliki keterampilan bahasa
Indonesia yang baik. Untuk meningkatkan keterampilan tersebut, pelatihan
penerapan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dilaksanakan dalam
tiga sesi, yaitu tes awal, presentasi dan diskusi, serta tes akhir. Tes awal ditujukan
untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta. Materi soal mencakup (1)
huruf kapital, (2) penggunaan tanda baca, (3) penulisan singkatan dan gelar, (4)
penulisan istilah asing, (5) penulisan kata baku dan serapan. Dari hasil tes awal,
diketahui tingkat pemahaman peserta terhadap PUEBI belum cukup baik,
terutama dalam penulisan kata serapan dan gelar. Setelah melalui tes awal, peserta
mendapat materi penerapan PUEBI melalui presentasi dan diskusi. Kemudian,
keterampilan peserta dalam penerapan PUEBI kembali diuji pada tes akhir.
Hasilnya, nilai tes akhir menunjukkan adanya peningkatan, yaitu dari rata-rata
53,7 menjadi 75,45.
Kata Kunci: Huruf Kapital, Penulisan Kata, PUEBI, Singkatan
PENDAHULUAN
Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia. Hal tersebut terdapat
dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara
ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia 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 massa (UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25).
Peraturan tersebut menegaskan bahwa sebagai bahasa resmi negara, bahasa
Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan untuk semua
tingkatan dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK, hingga tingkat perguruan tinggi.
Berdasarkan hal tersebut, para guru dan pengawas madrasah dituntut untuk
memiliki keterampilan bahasa Indonesia yang baik secara lisan dan tulisan. Bagi
guru, keterampilan bahasa Indonesia yang baik secara lisan bermanfaat untuk
menyampaikan materi pembelajaran serta berkomunikasi dengan siswa dan orang
tua/wali. Kemudian, bagi pengawas madrasah, keterampilan menggunakan bahasa
Indonesia secara lisan yang baik dibutuhkan agar dapat menyampaikan informasi
dengan baik pula. Sementara itu, keterampilan bahasa Indonesia secara tertulis
bermanfaat untuk menyusun materi ajar, membuat laporan, menulis karya ilmiah,
dan lain-lain.
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Jadi, keterampilan berbahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan perlu
dikuasai dengan baik oleh guru dan pengawas sekolah yang memiliki peranan
penting dalam pendidikan. Untuk mendukung peningkatan keterampilan para guru
dan pengawas madrasah dalam berbahasa Indonesia, perlu diadakan pelatihanpelatihan dalam bidang kebahasaan. Salah satunya adalah pelatihan penerapan
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang dapat menunjang
peningkatan keterampilan para guru dan pengawas madrasah dalam menulis dan
meningkatkan kualitas tulisannya.
Secara umum, materi pelatihan penerapan PUEBI mencakup pemakaian
huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Materimateri tersebut akan disampaikan dalam pelatihan yang akan diselenggarkan
untuk para guru dan pengawas madrasah di wilayah Kabupaten Magelang.
Dengan mengikuti pelatihan, para guru dan pengawas madrasah diharapkan
mampu memahami bagaimana menerapkan aturan-aturan PUEBI dengan baik
dalam tulisannya, sehingga tulisan yang dihasilkan dapat dibaca dan dipahami
dengan mudah oleh para pembaca.
TINJAUAN PUSTAKA
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) pertama kali diterbitkan
pada tahun 2015 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menggantikan Ejaan yang Disempurnakan
(EYD). PUEBI ditujukan sebagai rujukan yang dapat dijadikan pedoman dan
acuan berbagai kalangan pengguna bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian
ragam bahasa tulis secara baik dan benar (Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa, 2016).
Penetapan PUEBI juga telah diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan,
Riset,
dan
Teknologi
Republik
Indonesia
Nomor
0321/I/BS.00.00/2021 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam
keputusan tersebut, ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia yang baik dan
benar. Hal tersebut ditetapkan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat (Salinan
RKKB PUEBI 1, 2021).
Secara garis besar, materi PUEBI dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu
pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Pertama, pedoman
pemakaian huruf ditujukan untuk menetahui bagaimana penulisan abjad, vokal,
konsonan, diftong, dan gabungan konsonan dalam bahasa Indonesia. Selain itu,
pada bagian ini juga dibahas mengenai penggunaan huruf kapital, miring, dan
tebal. Penulisan huruf berkaitan dengan ejaan. Menurut (Fidalgo dkk., 2018),
pengejaan adalah proses untuk mengubah apa yang ada dalam pikiran (semantik)
ke dalam tulisan dan proses transkripsi untuk merekam bahasa tulis. Itulah
sebabnya, perihal ejaan perlu memiliki pedoman yang dapat menjadi standar bagi
para penggunanya.
Kedua, pada bagian penulisan kata dibahas mengenai 1) kata dasar, 2) kata
berimbuhan, 3) bentuk ulang, 4) gabungan kata, 5) pemenggalan kata, 6) kata
depan, 7) partikel, 8) singkatan dan akronim, 9) angka dan bilangan, 10) kata
ganti, dan 11) kata sandang. Pembahasan pada bagian tersebut berkaitan dengan
pembentukan kata yang termasuk dalam kajian bidang morfologi.
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Ketiga, pada bagian pemakaian tanda baca dijelaskan mengenai pemakaian
lima belas tanda baca, yaitu 1) tanda titik, 2) tanda koma, 3) tanda titik koma, 4)
tanda titik dua, 5) tanda hubung, 6) tanda pisah, 7) tanda tanya, 8) tanda seru, 9)
tanda elipsis, 10) tanda petik, 11) tanda petik tunggal, 12) tanda kurung, 13) tanda
kurung siku, 14) tanda garis miring, dan 15) tanda penyingkat atau apostrof.
Tanda baca diibaratkan seperti sinyal yang digunakan untuk mengarahkan
pembaca saat menelusuri teks, sehingga dapat lebih mudah memahami isi teks
(Suliman dkk., 2019).
METODE
Metode yang diterapkan dalam program PKM ini adalah dengan tes awal,
presentasi & diskusi, serta tes akhir. Dengan menggunakan metode tersebut,
diharapkan dapat memicu interaksi aktif antara tim pelaksana dan para peserta
pelatihan. Semua tahapan kegiatan dilakukan secara daring karena aturan PPKM
(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) masih berlaku. Ada pun rincian
aktivitas pelatihan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.
1. Tes Awal
Sebelum masuk pembahasan materi pelatihan, peserta diminta untuk mengikuti
tes awal (pretest) untuk mengetahui kondisi awal atau sejauh mana peserta
memahami PUEBI. Tim PKM menggunakan media Google Form untuk tes awal.
Google Form dipilih sebagai media untuk tes awal karena para peserta sudah
cukup familiar dan pernah menggunakannya.
Jenis soal yang diberikan pada tes awal adalah pilihan ganda. Peserta
diminta memilih jawaban yang sesuai dengan aturan PUEBI. Untuk dapat
menjawab dengan tepat, peserta harus mencermati pilihan jawaban dengan baik.
3.2 Presentasi dan Diskusi
Setelah peserta mengikuti kuis, tim PKM mempresentasikan materi tentang
aturan-aturan PUEBI dan bagaimana penerapannya. Dalam presentasi, tim PKM
memberikan contoh-contoh penerapan PUEBI yang berkaitan dengan pekerjaan
peserta di ranah pendidikan dan lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya,
kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi ini, peserta
dapat menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mereka dalam
menerapkan PUEBI.
3.3 Tes Akhir
Terakhir, para peserta pelatihan diminta untuk mengikuti tes akhir. Tujuan
diadakannya tes ini adalah untuk mengukur perkembangan pemahaman peserta
setelah mengikuti pelatihan. Sama seperti tes awal, tes akhir pun dilaksanakan
melalui media Google Form.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan dari kegiatan pelatihan penerapan PUEBI untuk
guru dan pengawas madrasah di Kabupaten Magelang akan dibahas dalam tiga
subbab. Pada subbab pertama akan dibahas mengenai hasil dari tes awal para
peserta. Kemudian, dilanjutkan dengan subbab presentasi dan diskusi. Lalu, pada
subbab terakhir akan dibahas mengenai hasil tes akhir.
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4.1 Hasil Tes Awal
Tes awal diikuti oleh semua peserta pelatihan sebelum mendapatkan materi
mengenai PUEBI. Melalui kolom obrolan aplikasi telekonferensi Zoom,
perwakilan tim PKM memberikan tautan Google Form. Kemudian, peserta diberi
waktu sepuluh menit untuk mengerjakan tes awal.
Dalam tes tersebut, ada lima soal pilihan ganda tentang penerapan PUEBI.
Peserta diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat dan sesui dengan aturan
PUEBI. Materi soal mencakup (1) huruf kapital, (2) penggunaan tanda baca, (3)
penulisan singkatan dan gelar, (4) penulisan istilah asing, (5) penulisan kata baku
dan serapan.
Hasil dari tes awal yang menggambarkan pemahaman para peserta
mengenai PUEBI dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1. Nilai Tes Awal
Grafik tersebut memperlihatkan rentang nilai tes awal para peserta, yaitu
20—100. Rata-rata nilai tes awal hanya 53,7. Dari nilai tersebut, dapat diketahui
bahwa rata-rata peserta pelatihan belum cukup memahami bagaimana menerapkan
aturan PUEBI.
Dari lima soal, terdapat satu soal yang paling banyak dijawab salah oleh
65% peserta. Pada soal tersebut, terdapat contoh penulisan judul artikel ilmiah,
yaitu “Fenomena Alih Bahasa Quran: Kritik atas Koreksi Muhammad Thalib
terhadap Terjemahan Kemenag RI”.
Berdasarkan jawaban salah yang paling banyak dipilih, diketahui bahwa
para peserta tidak mengetahui penulisan ‘Quran’ yang baku. Sebanyak 31,5%
peserta terkecoh dengan pilihan jawaban yang menyertakan kata ‘Al-qur’an’,
padahal bentuk tersebut bukan merupakan kata baku.
Selain itu, pertanyaan yang banyak dijawab salah oleh peserta adalah
tentang penulisan gelar. Misalnya, penulisan gelar Dr. (Doktor) dan S.Pd.I
(Sarjana Pendidikan Islam). Kedua gelar tersebut sengaja dicantumkan pada soal
karena cukup familiar di lingkungan madrasah dan Kemenag. Namun, ternyata,
48% peserta tidak mengetahui bagaimana penulisan gelar tersebut yang sesuai
dengan aturan PUEBI.
4.2 Sesi Presentasi dan Diskusi
Setelah semua peserta selesai mengerjakan tes awal, pemateri menyampaikan
materi tentang PUEBI melalui Zoom. Materi yang diberikan merupakan ringkasan
dari buku PUEBI. Selain itu, pemateri juga menambahkan dengan contoh-contoh
penerapan PUEBI yang relevan dan dekat dengan lingkungan peserta, terutama di
bidang pendidikan.
Kemudian, pada sesi diskusi dan tanya jawab, pemateri memberi
kesempatan bertanya bagi para peserta. Beberapa pertanyaan yang disampaikan
adalah perbedaan penulisan singkatan dengan akronim, penulisan nominal rupiah,
penulisan huruf kapital pada pilihan jawaban pilihan ganda, dan lain-lain.
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Setelah itu, pemateri membahas satu per satu soal tes awal yang telah
dikerjakan oleh para peserta. Pemateri memberi kesempatan bagi para peserta
untuk menjawab soal-soal tersebut. Beberapa peserta pun menyampaikan
kesalahannya karena krang cermat dalam memilih jawaban. Ada pula yang
menyatakan bahwa pilihan jawabannya berdasarkan bentuk penggunaan yang
sering ia lihat. Namun, sayangnya, bentuk penggunaan tersebut merupakan contoh
yang salah.
Melalui sesi diskusi ini, peserta menyadari bahwa di lingkungan sekitarnya
masih banyak penggunaan bahasa yang kurang sesuai dengan aturan PUEBI.
Bahkan, hal tersebut masih sering dijumpai pada dokumen dan media resmi
pemerintah.
4.3 Tes Akhir
Seperti halnya tes awal, tes akhir diberikan melalui media Google Form. Durasi
pengerjaan tes pun sama, yaitu sepuluh menit. Jadi, setelah sesi diskusi berakhir,
tim PKM segera membagikan tautan Google Form melalui kolom obrolan Zoom.
Berikut adalah hasil tes akhir peserta pelatihan penerapan PUEBI.

Gambar 2. Nilai Tes Akhir
Jika dibandingkan dengan gambar 1, grafik pada gambar 2 menunjukkan
adanya peningkatan. Rentang nilai tes akhir berada pada 40—100. Kemudian,
nilai rata-rata tes akhir peserta meningkat menjadi 75,45.
Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman para peserta
setelah mendapatkan materi tentang PUEBI. Untuk soal yang menampilkan gelar
dan singkatan persentase jawaban benar mencapai 98,5%. Padahal, di tes awal,
soal serupa hanya mampu dijawab oleh 52% peserta.
KESIMPULAN
Pelatihan penerapan PUEBI dilaksanakan dalam tiga sesi, yaitu tes awal,
presentasi dan diskusi, serta tes akhir. Hasil tes awal menunjukkan masih
kurangnya pemahaman peserta terkait aturan PUEBI, terutama dalam penulisan
kata serapan dan gelar. Kemudian, dalam sesi diskusi, peserta tidak hanya
bertanya mengenai aturan PUEBI, tetapi juga memberikan contoh-contoh
penggunaan bahasa yang belum baik dan benar di lingkungan sekitarnya.
Kesempatan tersebut memperdalam pemahaman peserta mengenai PUEBI yang
ditunjukkan pada tes akhir. Dari perbandingan nilai tes awal dan tes akhir, dapat
diketahui adanya peningkatan nilai rata-rata, yaitu dari 53,7 menjadi 75,45.
DAFTAR PUSTAKA
Fidalgo, R., Olive, T., Board, E., Alves, R. A., Harris, K., & Rijlaarsdam, G.
(2018). Studies in Writing Series Editors. http://lccn.loc.gov/2017032915
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh penggunaan bahasa
daerah di SMP Negeri 10 Magelang dan (2) dampak penggunaan bahasa daerah di
SMP Negeri 10 Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni wawancara dan
angket. Wawancara dilakukan kepada guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 10
Magelang dan angket diberikan kepada 30 peserta didik kelas VIIIA di SMP
Negeri 10 Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penggunaan bahasa
daerah oleh guru ke siswa maupun siswa ke siswa lainnya lebih sering digunakan
daripada bahasa Indonesia dalam pembelajaran di sekolah. Penggunaan bahasa
daerah pada saat pembelajaran dilakukan guru maupun peserta didik untuk
mempermudah dalam memahami materi pembelajaran. dan (2) dampak
penggunaan bahasa daerah pada peserta didik memberikan dampak secara positif
dan negatif. Dampak positif dari penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran
bahwa peserta didik yang belajar di sekolah menggunakan bahasa ibu sebagai
bahasa pengantar, cenderung tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan
belajar mengajar. Sedangkan, dampak negatif penggunaan bahasa daerah yakni
dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran.
Kata kunci: Bahasa Daerah, Dampak, Tata Bahasa, Bahasa Indonesia
PENDAHULUAN
Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk
berinteraksi dengan antara sesama. Bahasa memiliki peranan sangat penting
dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui bahasa, manusia dapat melakukan
interaksi dan komunikasi untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya dalam
mengatur hubungan atau kekerabatan dalam kelompok sosial masyarakat.
Fishman (1975: 15) menyampaikan bahwa who speaks what language to whom
and when. Bahasa memiliki fungsi sosial, sebagai alat komunikasi secara lisan
maupun tertulis untuk berinteraksi maupun sebagai cara untuk mengidentifikasi
kelompok sosial.
Bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer memiliki fungsi,
yakni (1) untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, (2) fungsi ekplorasi yaitu
penggunaan bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan, (3) fungsi
persuasi adalah penggunaan bahasa yang bersifat memengaruhi atau mengajak
orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara baik-baik, dan
(4) fungsi entertainmen yakni penggunaan bahasa dengan maksud menghibur,
menyenangkan, atau memuaskan perasaan batin (Chaer, 2006: 1).
Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara yaitu selain sebagai bahasa
persatuan (bahasa nasional), bahasa Indonesia juga sebagai satu-satunya bahasa
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resmi secara nasional Indonesia. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang
Dasar RI 1945, Pasal 36 berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Salah
satu fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa pengantar dalam lembaga
pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan terendah (Taman Kanak-kanak) sampai
dengan pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi).
Salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang jarang dimiliki oleh bangsabangsa lain adalah terdapatnya aneka bahasa daerah yang hidup berdampingan
dengan bahasa Indonesia. Dalam Kompas (22 Februari 2020), Badan
pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan
mempublikasikan data bahwa teradapat 718 bahasa ibu yang sudah teridentifikasi
di Indonesia. Bahasa ibu dalam lingkup di Indonesia diidentikkan dengan bahasa
daerah atau bahasa lokal.
Bahasa daerah merupakan simbol atau bunyi yang bermakna dan
berartikulasi yang digunakan di lingkungan suatu kota atau wilayah yang dipakai
sebagai bahasa penghubung antar daerah di wilayah Republik Indonesia (Rahmat,
2020: 157). Bahasa daerah sering disebut sebagai mother tongue atau native
tongue karena bahasa tersebut merupakan bahasa pertama (B1) yang dikuasai dari
mulai anak-anak untuk alat komunikasi dan alat pikiran secara alami (Alwasilah,
2007: 68). Bahasa daerah dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia sering
menimbulkan permasalahan antara lain terjadinya inferensi, integresi, maupun
kesalahan dalam fungsi pemakaiannya. Pada dasarnya inferensi dan integrasi
mepunyai pengertian yang sama, yaitu peristiwa pemakaian unsur bahasa yang
satu kedalam unsur bahasa yang lain terjadi dalam diri si penutur (Aslinda, 2014:
65).
Penggunaan bahasa daerah dalam situasi resmi atau formal pada proses
pembelajaran dapat menimbulkan permasalahan, seperti sulit dipahami oleh
peserta didik yang berasal dari daerah lain dan dapat menimbulkan
kesalahpahaman. Selain itu, penggunaan dialek bahasa daerah sebagai bahasa
lisan memiliki dampak terhadap pelafalan bahasa Indonesia dengan baik dan
benar meskipun dari segi makna masih dapat diterima. Dalam proses
pembelajaran peserta didik seharusnya dapat menggunakan bahasa Indonesia
secara benar dan baku dalam berdiskusi maupun berinteraksi.
Berdasarkan hasil wawancra dengan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri
10 Magelang yang dilakukan pada 28 September 2021 ditemukan permasalahan
pengaruh penggunaan bahasa daerah terhadap penggunaan bahasa yang tidak
sesuai dengan kaidah. Penggunaan dan pemilihan bahasa yang digunakan guru
dalam menyampaikan pelajaran terkadang masih menggunakan bahasa daerah.
Hal ini terjadi tidak hanya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja tetapi juga
pada mata pelajaran lain. Penggunaan bahasa daerah yang digunakan dalam
mengajar adalah bahasa jawa karena semua peserta didik di sekolah tersebut
mayoritas adalah suku jawa. Bahasa daerah digunakan dalam pembelajaran karena
dianggap lebih praktis dan mudah dipahami oleh peserta didik. Hal tersebut.
sesungguhnya tidak sesuai dengan ketetapan aturan atau ketentuan yang berlaku
bahwa tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pada pasal 29 ayat
1 disebutkan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar
dalam pendidikan nasional”. Berdasarkan pengamatan tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahasa daerah terhadap penggunaan bahasa

554

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PIBSI KE-43
ISBN 978-623-7312-83-3

Indonesia di SMP Negeri 10 Magelang dan dampak penggunaan bahasa daerah di
SMP Negeri 10 Magelang.
KAJIAN TEORI
1.
Pengertian Bahasa Daerah
Bahasa daerah merupakan bahasa tradisional di sebuah daerah yang
menjadi warisan turun temurun bagi masyarakat pemakai di tempat bahasa itu
digunakan (Parera, 1989: 16). Bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai sebagai
bahasa perhubungan di wilayah negara Indonesia dan merupakan bagian dari
kebudayaan Indonesia. Meneurut Undang-undang Dasar Pasal 36 Bab XV Bahasa
daerah mempunyai tugas, yakni (1) lambang kebanggan daerah, (2) lambang
identitas daerah, (3) sarana perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat
daerah, dan (4) sarana pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah.
Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan bahasa daerah merupakan rumusan
fungsi yang ideal bagi keberlangsunganhidup bahasa Indonesia dan bahasa
daerah. Hal tersebut, tersurat secara jelas bahwa bajasa Indonesia sebagai bahasa
nasional dan bahasa negara di satu pihak serta bahasa daerah sebagai bahasa etnis
di pihak lain saling berhubungan (Asrif, 2010: 14).
2.
Bahasa Nasional
Sumpah pemuda 1928 yang berisi pengakuan bahwa Indonesia adalah
bahasa nasional kita, merupakan langkah pertama yang menentukan di dalam
garis kebijaksanaan mengenai bahasa nasional kita. Undang-undang dasar 1945,
bab XV, pasal 36 yang menyatakan bahwa “bahasa negara adalah bahasa
Indonesia”, memberikan dasar yang kuat dan resmi bagi pemakaian bahasa
Indonesia bukan saja sebagai bahasa perhubungan pada tingkat nasional tetapi
juga sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kongres bahasa Indonesia 1954, di medan,
yang mengakui bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa
melayu, dan bahwa di dalam pertumbuhan dan perkembangannya bahasa
Indonesia telah diperkaya oleh bahasa bahasa lain, terutama bahasa-bahasa
daerah, yang terdapat di Indonesia merupakan langkah maju yang berdasar pada
kenyataan (Halim, 1976:15).
Bahasa nasional adalah bahasa yang dipakai oleh suatu negara sebagai
bahasa persatuan dalam lingkungan politik, sosial, dan kebudayaan. Sedangkan,
bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan secara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Halim, 1976:67). Dalam
rumusan seminar politik bahasa disebutkan bahwa kedudukan bahasa sebagai
bahasa nasinal, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan
nasional; (2) lambang identitas nasional; (3) alat pemersatu berbagai masyarakat
berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya; dan (4) alat
penghubung antarbudaya dan antardaerah. Berdasarkan hasil perumusan seminar
politik bahasa nasional dikemukakan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa
negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi, yakni (1) bahasa resmi kenegaraan; (b)
bahasa pengantar resmi dilembaga-lembaga pendidikan; (c) bahasa resmi di dalam
perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan; dan bahasa resmi dalam pengembangan
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kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern
(Asrif, 2010:13).
3.
Sikap terhadap Bahasa Indonesia
Sikap terhadap penggunaan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan
menjadi dua bagian, yakni sikap positif dan sikap negatif. Mansyur (2021: 4)
menyatakan bahwa sikap positif bahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa
Indoensia sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan situasi kebahasaan.
Sikap positif terhadap bahasa Indonesia terdapat pada seseorang yang mempunyai
rasa bangga terhadap bahasanya sebagai penanda jati diri. Pateda (1987: 26)
menyatakan bahwa seseorang dikatakan bersikap positif apabila derajat
kecenderungannya bertindak dengan meningkat terhadap penggunaan bahasanya.
Perilakunya mencerminkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki, sikap
menghormati, dan berkemauan untuk membina dan mengembangkan bahasanya
tersebut.
Sementara itu, sikap negatif terhadap bahasa Indnesia akan menyebabkan
orang kurang peduli terhadap usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia.
Selain itu, sikap negatif terhadap bahasa dapat ditunjukkan denagn apabila sudah
diberitahu bahwa pemakai telah melakukan ksealahan namun enggan untuk
memperbaikinya. Adanya sikap negatif terhadap bahasa Indonesia dapat diubah
menjadi sikap bahasa Indonesia yang positif. hal ini selaras dengan apa yang
dikemukakan oleh Halim (dalam Chaer, 2010) bahwa cara yang dapat ditempuh
untuk mengubah sikap negatif tersebut dengan pendidikan bahasa yang
dilaksanakan atas dasar pembinaan kaidah dan norma bahasa, disamping normanorma sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat bahasa yang
bersangkutan.
4.
Tujuan Pengajaran Bahasa Indonesia Sekolah
Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indoensia di dalam dunia pendidikan
dikemas menjadi empat aspek, yakni keterampilan menyimak, membaca,
berbicara, dan menulis. Keempat aspek keterampilan tersebut menjadi landasan
pembelajaran mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Mansyur
(2016: 3) menyampaikan bahwa setiap pengajar bahasa Indonesia senantiasa terus
berupaya meningkatkan keberhasilannya dalam pengajarannya, seperti melakukan
inovasi-inovasi pemebelajaran yang efektif, inovatif, aktif, kreatif, dan
menyenangkan.
Tujuan masing-masing mata pelajaran akan sangat ditentukan oleh tujuan
pendidikan nasional secara keseluruhan, sesuai dengan peranannya masingmasing dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan fungsi
bahasa Indonesia dalam masyarakat yang diuraikan di atas, tujuan pengajaran
bahasa Indonesia dinyatakan oleh Halim (1976:74-75), yakni (1) mendorong
pertumbuhan dan perkembangan kemahiran peserta didik menggunakan bahasa
Indonesia dengan baik, sehingga bahasa Indonesia berfungsi baginya sebagai alat
berpikir, berkomunikasi, dan bermasyarakat; (2) mendorong pertumbuhan dan
perkembangan peserta didik menggunakan bahasa Indonesia guna
mengembangkan pola berpikir kritis dalam mengenal hubungan-hubungan fakta
dan peristiwa sehingga dapat mengklasifikasikan, mengenal sebab akibat, menarik
konklusi dan generalisasi; (3) menumbuhkembangkan aspek keterampilan
berbahasa Indonesia pada peserta didik melalui keterampilan mendengar,
berbicara, menulis, dan membaca
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b.

c.

d.

sehingga mampu menilai dan menghargai gagasan dan cara pandang orang
lain; (4) menumbuhkembangkan pengetahuan peserta didik tentang pengertian
bahasa Indonesia dalam tataran bunyi, kalimat, kata, kosakata dan ungkapan, pola
intonasi, lambang tertulis dan ejaan, serta sejarah perkembangan bahasa
Indonesia; (5) memperkenalkan kepada peserta didik hasil karya sastra Indonesia
sehingga dengan membaca dan menelaah sastra Indonesia; (6) memperluas
wawasan tentang perkembangan, kemudahan, fungsi, kekuatan dan arti bahasa
sebagai alat dalam belajar dan berkomunikasi, (7) membantu menemukan
keseimbangan dan kepuasan diri melalui penggunaan bahasa; (8) membantu
mengembangkan ukuran nilai dan tanggung jawab moril dalam menggunakan
bahasa; dan (9) mengembangkan sikap mental positif terhadap bahasa Indonesia.
5.
Peran Guru bahasa Indonesia dalam Pembinaan Bahasa Indoensia
Guru bahasa Indonesia memiliki peran yang amat penting dalam pembinaan
dan pengembangan bahasa Indonesia. Karena peran guru yang lebih banyak dalam
dunia pendidikan dapat dijadikan wadah untuk membina bahasa Indonesia.
Menurut Muslich (2010 : 67 – 70) peranan guru bahasa Indonesia yaitu sebagai
berikut.
a. Guru bahasa Indonesia sebagai pembimbing
Sebagai pembimbing guru bahasa Indonesia harus memiliki pengetahuan yang
cukup pada peserta didik yaitu bahasa ibu dari peserta didik, bahasa yang dipakai
keluarganya, dan bagaimana pengetahuan dan keterampilan peserta didik
mengenai bahasa Indonesia. Jika guru telah mengetahui keadaan peserta
didiknya, maka guru dapat membimbing dengan menentukan bahan pelajaran,
metode, dan teknik pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Guru bahasa Indonesia sebagai model
Guru merupakan salah satu tonggak lingkungan dari peserta didik, baik
langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, segala tingkah guru sedikit
banyak akan berpengaruh terhadap peserta didik. Segala gerak guru yang
dianggap sebagai cermin oleh anak didiknya. Sebaiknya guru dapat dijadikan
sebagai model atau contoh anak didik dalam rangka meningkatkan
perkembangannya. Begitu pun dengan bahasa Indonesia agar peserta didik dapat
menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, guru bahasa Indonesia pun
harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama di hadapan
anak didiknya.
Guru bahasa Indonesia sebagai administrator
Guru dikatakan sebagai administrator berarti guru harus dapat mengelola
segala sesuatu yang berhubungan dengan pengajaran, dalam hal ini pengajaran
bahasa Indonesia. Sebelum pengajaran dimulai guru harus merencanakannya
terlebih dahulu. Rencana ini dimaksudkan agar guru mempunyai arah dan sasaran
yang tegas dan jelas dalam melaksanakan segala tindakan yang akan dilakukan
dalam kelas. Selama pengajaran berlangsung, guru harus dapat
mengorganisasikan atau mengatur kelas sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan dalam satuan pelajaran. Setelah pengajaran dilaksanakan guru, guru
melakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan atau tingkat
keberhasilan atas tujuan yang telah ditetapkan.
Guru bahasa Indonesia sebagai inovator
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Guru bahasa Indonesia sebaiknya mampu memberikan sumbangan bagi
perkembangan bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia haruslah kreatif dan
selalu memberikan dorongan kepada anak didiknya untuk terampil berbahasa
Indonesia dengan strategi yang tepat dalam mencapaian tujuan pembelajaran.
e.
Guru bahasa Indonesia sebagai evaluator
Jika sebagai administrator guru bahasa Indonesia hanya mencatat dengan baik
setiap kali hasil tes, maka sebagai evaluator, guru bahasa Indonesia harus tahu
berbagai macam teknik evaluasi dan dapat membuat tes yang berkualitas tinggi,
yaitu tes yang benar-benar mengukur sesuai dengan tuntutan tujuan yang terdapat
dalam kurikulum. Berdasarkan hasil tersebut, guru dapat melihat kemungkinan
latar belakang yang menyebabkan hasil yang demikian itu.
METODE
Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.
Sugiyono (2015: 62) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah
metode yang secara hakikatnya didasarkan pada fakta yang ada atau fenomena
yang memang secara empiris dalam penurunannya. Sedangkan (Moleong, 2017:
5) mengungkapkan definisi penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berkaitan
dengan data yang tidak berupa angka-angka tetapi berupaya kualitas bentukbentuk variabel yang berwujud tuturan sebagai data yang dihasilkan berupa katakata tertulis dan lisan tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala, dari kelompok
tertentu yang diamati. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
atas data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh
melalui wawancara dan angket. Sumber data sekunder diperoleh melalui
dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media
internet.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni wawancara dan
angket. Proses wawancara dilakukan peneliti untuk menggali data, informasi dan
kerangka keterangan dari subjek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan
adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak
terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan
sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Wawancara dilakukan kepada guru
bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Magelang. Teknik pengumpulan data juga
dilakukan dengan memberikan angket kepada 30 peserta didik kelas VIIIA di
SMP Negeri 10 Magelang. Angket yang disebarkan kepada peserta didik berisi
pertanyaan yang berhubungan erat dengan penggunaan bahasa dalam
pembelajaran. Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara dan angket,
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kalkulasi sederhana
untuk mencari persentasi tertinggi dari elemen-elemen yang mendukung titik
permasalahan dalam penelitian. Selain itu, data yang merupakan ungkapan atau
pendapat akan dianalisis berkaitan dengan persentase yang diperoleh untuk
mengetahui alasan yang mendukung pendapat responden.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Penggunaan Bahasa Daerah di SMP Negeri 10 Magelang
Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa nasional bangsa
Indonesia Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan
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fungsi yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Penggunaan bahasa
Indonesia yang merupakan sebuah kebutuhan untuk berbahasa sering digunakan
oleh kehidupan masyarakat pada umumnya untuk berinteraksi, kerja sama dan
berkomunikasi. Kebijaksanaan pembakuan bahasa, pedoman peristilahan,
pedoman penyerapan dan sebagainya, terus dilakukan agar bahasa Indonesia
mencapai kesempurnaan dan dapat menunjukkan jati dirinya. Guru bahasa
Indonesia memiliki peran yang amat penting dalam pembinaan dan
pengembangan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan peran guru yang lebih
banyak khususnya dalam dunia pendidikan dapat dijadikan contoh untuk
membina bahasa Indonesia baik di lingkungan pendidikan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri
10 Magelang yang dilakukan pada 28 September 2021 dapat ditarik kedimpulan
bahwa guru masih menggunakan bahasa daerah pada saat mengajar. Guru masih
sering menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar dalam pembelajaran.
Penggunaan bahasa daerah dalam proses pembelajaran di sekolah tidak sesuai
dengan Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tentang bendera, bahasa, dan lambang
negara, serta lagu kebangsaan, khususnya bab III pasal 29 ayat 1 yang berbunyi
“Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan
nasional” (Kemendikbud, 2011:15).
Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada 30 peserta didik kelas
VIIIA di SMP Negeri 10 Magelang untuk mendukung penelitian menunjukkan
hasil sebagai berikut.
No. PERNYATAAN
1
Peserta didik selalu menggunakan bahasa Indonesia dan
bahasa daerah dalam proses pembelajaran
2
Penggunaan bahasa daerah lebih mudah dipahami saat
berdiskusi dengan teman sekelas
3
Materi akan mudah dipahami jika guru memakai bahasa
Indonesia
4
Peserta didik menggunakan bahasa Indonesia untuk
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru dalam
pembelajaran
5
Menggunakan bahasa daerah lebih mudah daripada
menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi
dengan guru dalam pembelajaran
6
Guru membebaskan menggunakan bahasa daerah atau
bahasa Indonesia kepada peserta didik pada saat
pembelajaran berlangsung
7
Guru selalu menggunakan bahasa Indonesia saat bertanya
dengan peserta didik
8
Guru selalu menggunakan bahasa Indonesia saat berinteraksi
dengan peserta didik di luar kelas
9
Guru tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia saat
mengajar
10 Guru menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar dalam
pembelajaran
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Berdasarkan angket yang di berikan kepada peserta didik, diketahui bahwa
peserta didik masih selalu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah
dalam proses pembelajaran. Penggunaan bahasa daerah lebih mudah dipahami
saat berdiskusi dengan teman sekelas, karena dengan menggunakan bahasa daerah
saat berdiskusi dengan teman sekelas materi yang diberikan guru akan lebih
mudah dipahami daripada menggunakan bahasa Indonesia. Kebanyakan siswa
juga menganggap menggunakan bahasa daerah lebih mudah daripada
menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan guru dalam
pembelajaran. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa peserta didik masih sering
menggunakan bahasa daerah saat berinteraksi dengan teman, namun dalam
menjawab pertanyaan peserta didik lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia.
Melalui penelitian ini diketahui bahwa guru memberikan anjuran agar
peserta didik selalu menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dari
hasil angket yang menunjukkan bahwa guru lebih banyak tidak membebaskan
peserta didik dalam menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia bersamaan
pada saat pembelajaran berlangsung. Data menunjukkan bahwa guru selalu
menggunakan bahasa Indonesia saat bertanya dengan peserta didik dalam proses
pembelajaran, tetapi saat berinteraksi dengan peserta didik di luar kelas masih
ditemukan alih kode dengan menggunakan bahasa daerah. Dalam proses belajar
mengajar masih ditemukan bahwa guru tidak selalu menggunakan bahasa
Indonesia dan guru masih menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar dalam
pembelajaran.
Dampak Penggunaan Bahasa Daerah di SMP Negeri 10 Magelang
Berdasarkan hasil penelitian, dari penggunaan bahasa daerah dalam
pembelajaran menunjukkan adanya penurunan bahasa Indonesia yang baik dan
benar. Selain itu, penggunaan bahasa daerah berupa pemakaian kata-kata
menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia tidak tertib. Dampak positif dari
penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran dapat disesuaikan dengan
penelitian yang disampaikan Freeman dan Freeman (dalam Mahsun 1999) bahwa
peserta didik yang belajar di sekolah menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa
pengantar, cenderung tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar
mengajar yang menggunakan bahasa pengantar bahasa kedua. Sementara itu,
dampak negatif penggunaan bahasa daerah yakni mempersulit penggunaan bahasa
Indonesia. Padahal di sekolah ataupun di kampus, peserta didik diharuskan untuk
selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah
dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada peserta didik SMP Negeri 10
Magelang kelas VIII diketauhi bahwa penggunaan bahasa daerah oleh guru ke
siswa maupun siswa ke siswa lainnya lebih sering digunakan daripada bahasa
Indonesia dalam pembelajaran di sekolah. Penggunaan bahasa daerah pada saat
pembelajaran dilakukan guru maupun peserta didik untuk mempermudah dalam
memahami materi pembelajaran. Penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran
memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penggunaan bahasa
daerah dalam pembelajaran bahwa peserta didik yang belajar di sekolah
menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, cenderung tidak mengalami
kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sedangkan, dampak negatif
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penggunaan bahasa daerah yakni dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia
dalam proses pembelajaran seperti pada penggunaan pelafalan bahasa Indonesia
dengan baik dan benar.
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ANALISIS PENGGUNAAN MODEL INKUIRI DALAM PEMBELAJARAN
MENULIS PUISI BERBANTUAN YOUTUBE
Irfai Fathurohman, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus
irfai.fathurohman@umk.ac.id
Abstrak
Menulis bagi tiap individu memiliki kesulitan dan hambatannya sendiri. Namun
tiap kesulitan tentu memiliki langkah penyelesaian yang khusus tentang menulis
puisi. Penelitian ini memiliki tujuan pertama, menganalisis pemanfaatan model
Inkuiri dalam pembelajaran menulis puisi berbantuan youtube. Kedua,
mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat kreativitas menulis puisi
pada mahasiswa PBSI FKIP UMK. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari
mahasiswa angkatan 2021/2022 PBSI FKIP UMK. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan
reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini yakni
model inkuiri dalam proses pembelajaran menulis puisi mampu untuk memacu
penulis untuk menghasilkan ide dan gagasan yang unik melalui pemanfaatan
aspek mimetik dalam media youtube. Puisi-puisi karya penulis yang muncul
merupakan luapan emotif dari cerita yang disajikan di youtube dan mampu
menggugah unsur kreativitas penulis dalam menuangkan karya melalui media
puisinya. Diksi dan gaya bahasa cenderung menjadi ungkapan natural yang
mengilhami suasana dalam cerita di youtube sehingga puisi memiliki daya
magisnya.
Kata Kunci: Model Inkuiri, Menulis Puisi, Youtube
Abstract
Writing for Every individual has his own difficulties and obstacles. But each
difficulty certainly has a specific solution step about writing poetry. This study
has the first objective, to analyze the use of the inquiry model in learning to write
poetry with the help of youtube. Second, knowing the factors that support and
inhibit creativity in writing poetry in PBSI FKIP UMK students. The research
method used in this study uses a qualitative descriptive method. Data obtained
from students of the class of 2021/2022 PBSI FKIP UMK. Data collection
techniques using interviews and document studies. The data analysis technique
uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of
this study are the inquiry model in the process of learning to write poetry is able to
spur writers to produce unique ideas and ideas through the use of mimetic aspects
in youtube media. The author's poems that appear are emotive overflows from the
stories presented on YouTube and are able to inspire the creative element of th
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author in expressing his work through the medium of his poetry. Diction and
language style tend to be natural expressions that inspire the atmosphere in stories
on YouTube so that poetry has a magical power.
Keywords: Inkuiri model, Write Poetry, Youtube
PENDAHULUAN
Pembelajaran menulis pada karya sastra memiliki konsep yang berbeda
dengan menulis karya non fiksi. Hal ini dilatarbelakangi bahwa karya sastra
muncul karena ada fenomena, sesuatu yang menarik, dan mampu mengubah
pandangan hidup. Gejala yang ada dalam karya sastra perlu didekati dengan
langkah analisis dan penerapan model pembelajaran yang sesuai dengan latar
belakang karya sastra itu muncul. Langkah-langkah menulis karya sastra
didasarkan atas fenomena, gejala sosial, seluk beluk hidup dan kehidupan yang
terjadi di masyarakat yang perlu diungkap berdasarkan sudut pandang alam serta
pengarang. Namun yang terjadi saat ini dikalangan remaja terutama pada masa
pandemi seperti sekarang ini imajinasi yang dibangun oleh pengarang
salahsatunya muncul dari media daring yang secara jangkauan mudah diakses
untuk memperoleh informasi. Berita yang disajikan di televisi seperti bencana,
keindahan alam, kemenangan dalam pertandingan, dan hal lain yang menggungah
hati serta pikiran pengarang dapat dijadikan sebagai objek pada penulisan karya
sastra. Khadijah dkk (2021:27) memaparkan bahwa keterampilan menulis
merupakan salahsatu keterampilan yang penting untuk dipelajari dan dikuasai
oleh tiap pembelajar.
Puisi sebagai salahsatu karya sastra memiliki keunikan dan kekhasan yang
mampu untuk menyuguhkan berbagai sugesti positif untuk membuka kepekaan
hati manusia untuk memunculkan dengan aksi yang menyejukkan dan
menggerakkan pikiran-pikiran yang masih belum terbuka. Pilihan kata yang ada
dalam puisi tentunya digunakan bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, namun
sebagai luapan perasaan yang mewakilkan berbagai macam gejala untuk
disampaikan secara efektif kepada pembacanya. Bukan hanya penggunaan kata
saja, namun pada puisi digunakan juga simbol, tanda, gambar ilustrasi yang
digunakan untuk memberikan hakikat pendalaman secara moral dan intelektual
terhadap amanat yang disampaikan pada puisi tersebut. Hastina (2018:36)
menyampaikan bahwa kreativitas guru dalam mengajar perlu didukung dengan
penggunaan media pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 20 September 2021 yang
peneliti lakukan pada mahasiswa semester 1 PBSI FKIP UMK bahwa ketika
mahasiswa menuliskan puisi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ada yang
menulis puisi pada pagi hari, sore hari, dan malam hari. Waktu yang digunakan
pada penulisan puisi disesuaikan dengan suasana hati dan langkah untuk
mendeskripsikan peristiwa yang sudah diendapkan dalam pikiran, hati, dan
kerangka penulisan puisi. Topik yang dituliskan pada puisi pada kalangan
mahasiswa semester 1 dimulai dari kritik sosial, kisah percintaan, dan cenderung
mengenai luapan perasaan terhadap fenomena yang dialami. Anggriani dkk
(2020:201) mengemukakan bahwa dalam menulis puisi perlu memperhatikan
unsur pembangun puisi meliputi tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur,
pewajahan.
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Penentuan tema pada saat menulis puisi memerlukan beberapa media
pembelajaran yang dapat mengakomodasi dalam memberikan inspirasi kepada
para penulis. Media yang digunakan tentunya mengakomodasi dari kebutuhan
penulis saat menulis. Media visual, audio, audio visual dapat digunakan sebagai
media pembelajaran dalam menulis puisi. Youtube merupakan salahsatu media
yang dapat menunjang kreativitas dan akses informasi terkait tema dalam puisi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh mahasiswa pada hari Senin, 27 September
2021 bahwa pemanfaatan media sangat penting untuk menyalurkan ide, gagasan,
dan kreativitasnya. Efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran menulis
puisi dipandang sangat penting dan memberikan imajinasi menarik saat menulis
puisi. Penelitian yang dilakukan oleh Ma’usarah (2020) mengenai “Penggunaan
Media Youtube pada Pembelajaran Menulis Teks Ulasan Siswa Kelas VIII MTs
Negeri 13 Jakarta Tahun Pelajaran 2019/2020”, menunjukkan bahwa media
pembelajaran memiliki peran dan fungsi yang efektif dalam memudahkan
aktivitas pembelajaran. Penelitian oleh Dewi (2014) mengenai “Pengembangan
Model Pembelajaran Inkuiri Sosial dalam Pembelajaran Menulis Puisi melalui
Karyawisata pada Peserta Didik SMP Kelas VI” menunjukkan bahwa peran
model pembelajaran selain untuk mengaktifkan pembelajaran juga dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut maka pada
penelitian ini peneliti fokus melakukan penelitian mengenai “Analisis Penggunaan
Model Inkuiri dalam Pembelajaran Menulis Puisi Berbantuan Youtube”. Analisis
ini digunakan untuk mengetahui, pertama pemanfaatan Model Inkuiri dalam
Pembelajaran Menulis Puisi Berbantuan Youtube. Kedua, faktor-faktor Penunjang
dan Penghambat Kreativitas Menulis Puisi pada Mahasiswa PBSI FKIP UMK.
KAJIAN TEORI
Berdasarkan topik penelitian yang telah dilaksanakan maka berikut
dipaparkan teori yang melandasi penelitian ini meliputi hakikat model inkuiri,
langkah penggunaan model Inkuiri, hakikat keterampilan menulis, teknik menulis,
hakikat puisi, dan media pembelajaran youtube. Hamalik (dalam Mukhlis,
2017:30) mengungkapkan bahwa model inkuiri suatu strategi yang berpusat pada
mahasiswa dimana kelompok-kelompok mahasiswa dibawa ke dalam suatu
persoalan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan di suatu prosedur struktur
kelompok yang digariskan secara jelas. Gulo (dalam Andiasari, 2015: 16)
menyampaikan model inkuiri adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang
melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan
menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga siswa dapat
merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.
Joyce dan Weil (dalam Silitonga, 2016:46) memaparkan langkah model
Inkuiri mulai dari 1) menghadapkan masalah: menjelaskan prosedur penelitian
dan menyajikan situasi yang saling bertentangan. 2) menemukan masalah:
memeriksa hakikat objek dan kondisi yang dihadapi, memeriksa tampilan
maslaah, merumuskan hipotesis. 3) mengkaji data dan eksperimentasi:
mengumpulkan data dan melakukan eksperimen. 4) mengkoordinasikan,
merumuskan, dan menjelaskan. 5) menganalisis proses penelitian untuk
memperoleh prosedur yang lebih efektif. Menurut Trianto (dalam A’yunin,
Indrawati, dan Subiki, 2016:150) memaparkan bahwa langkah pembelajaran
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model inkuiri terbimbing mulai dari 1) orientasi, 2) merumuskan masalah,
3) merumuskan hipotesis, 4) mengumpulkan data, 5) menguji hipotesis, 6)
merumuskan kesimpulan. Al Fuad dan Helminsyah (2008:167) menyatakan
bahwa menulis berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematis dan
mengungkapkannya dalam bentuk tulisan. Kirszner dan Mandell (dalam
Budiyono, 2012:2) menjelaskan bahwa proses menulis terdiri atas prapenulisan,
penyusunan, dan penulisan serta revisi. Semi (dalam Indrawati, 2018:327)
mengungkapkan bahwa tujuan menulis meliputi a) menceritakan sesuatu, b)
memberikan petunjuk atau pengarahan, c) menjelaskan sesuatu, d) meyakinkan, e)
merangkum.
Nuriadin (2017:29) bahwa puisi diartikan dengan keindahan kata-kata yang
ditulis oleh seseorang dengan bahasanya yang puitis dan diksi yang tepat,
sehingga menimbulkan keindahan bunyi ketika dibacakan. Waluyo (dalam
Herlislianti, Surjakusuma, dan Nurjamin, 2018:2) mengungkapkan ciri
kebahasaan dalam puisi meliputi: (1) pemadatan bahasa, (2) penggunaan kata-kata
yang khas, (3) kata konkret, (4) pengimajian, (5) irama, dan (6) tipografi.
Dalam pembelajaran tentu menggunakan media pembelajaran. Pada
penelitian ini peneliti menggunakan media pembelajaran berupa audiovisual yang
diperoleh dari youtube. Fungsi dari media salahsatunya yakni memperlancar dan
memudahkan dalam proses pembelajaran. Media dalam penelitian ini digunakan
untuk memunculkan imajinasi,
METODE
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari puisi karya mahasiswa tahun ajaran
2021/2022. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.
Wawancara dilakukan kepada mahasiswa PBSI Angkatan 2021 sejumlah 20
mahasiswa. Observasi dilakukan dengan mengamati puisi karya mahasiswa
semester 1 tahun ajaran 2021/2022. Teknik analisis data menggunakan reduksi,
penyajian data, dan verifikasi data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada dua hal yang dipaparkan berdasarkan hasil penelitian pada bagian hasil
dan pembahasan, pertama mengenai pemanfaatan model inkuiri dalam
pembelajaran menulis puisi berbantuan youtube. Kedua, memapaparkan faktorfaktor penunjang dan penghambat kreativitas menulis puisi pada mahasiswa PBSI
FKIP UMK.
1. Pemanfaatan Model Inkuiri dalam Pembelajaran Menulis Puisi Berbantuan
Youtube
Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Joyce dan Weil (dalam
Silitonga, 2016:46) yang memaparkan langkah model inkuiri mulai dari:
a. Menghadapkan masalah: menjelaskan prosedur penelitian dan menyajikan
situasi yang saling bertentangan
Pada penelitian ini masalah disajikan melalui deskripsi yang ada di
video pembelajaran yang menggunakan video youtube sebagai bahan
pembelajaran. Video yang digunakan untuk media pembelajaran
merupakan video yang berisi tentang permasalahan sosial, keindahan
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alam, rasa syukur, religi, dan kritik sosial. Melalui penyajian beberapa
tema video tersebut, mahasiswa melakukan analisis terhadap persoalan
yang ada di video kemudian menentukan ringkasan deskripsi untuk
memperoleh gambaran imajinasi terhadap puisi yang dibuatnya.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan
beberapa karya puisi yang mengadopsi dari video pembelajaran yang
ditampilkan saat pembelajaran menulis puisi, pertama:
1) Permasalahan sosial
Permasalahan sosial disajikan oleh karya puisi mahasiswa PBSI FKIP
UMK melalui beberapa bentuk puisi seperti:
Data (1) penggalan puisi karya (M2021a)
Wakil Rakyat
Ku titip surat
Untukmu para wakil rakyat
Yang katanya orangnya hebat-hebat
Yang katanya orangnya nekat-nekat
Data (2) penggalan puisi karya (M2021b)
Bangsaku Selaras dadu
Bangsaku selaras dadu
Yang terombang-ambing karena tangan
Para elit politik setan
Data (3) penggalan puisi karya (M2021c)
Tuan yang merakyat
Wakil rakyat yang banyak tuntutan
Segala macam cara yang disampaikan
Hanya untuk mendapatkan hak dan kewajiban wakil rakyat yang hebat
Berdasarkan data 1, 2, dan 3 bahwa penggalan puisi karya
mahasiswa angkatan 2021 PBSI FKIP UMK selaras dengan video
pembelajaran yang digunakan saat proses perkuliahan untuk
menghadirkan contoh-contoh video yang mengangkat permasalahan
sosial. Gejolak batin dalam puisi tersebut salahsatunya dengan
menyampaikan pesan bahwa permasalahan sosial muncul karena
adanya ketimpangan harapan dengan angan-angan yang seakan belum
tersampaikan dengan baik. Adanya korupsi, permasalahan anggaran,
permasalahan ekonomi yang belum merata, kepercayaan yang tidak
lagi menjadi amanah rakyat merupakan problem kehidupan yang
muncul dalam penggalan data 1, 2, dan 3 puisi mengenai permasalahan
sosial.
Wakil rakyat merupakan harapan yang dituju oleh rakyat dalam
menyuarakan aspirasi rakyat. Namun harapan terhadap hak dan
kewajiban yang dimiliki wakil rakyat terkadang belum sesuai harapan
sehingga olah rasa dan olah fisik menjadi tindakan yang dipilih saat
aspirasi kurang sesuai dengan keinginan. Berkaitan dengan problem ini
tiap penulis memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam menyikapi
tiap problematika kehidupan.
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2) Keindahan alam
Data (4) penggalan puisi karya (M2021d)
Sinom
Cahaya surya mulai bersinar
Bung bintaro mulai mekar
Didekat rumpun keladi
Daku duduk tersenyum manis
Data (5) penggalan puisi karya (M2021e)
Indonesia Milikku
Negeriku keindahanmu seolah membuat mentari ikut tersenyum
Tumbuhan seakan ikut menari dan memberi hembusan angin yang
sejuk
Wahai Indonesiaku
Kau sumber kehidupan bagi kami semua
Kehormatan dan kebanggaan dalam dada
Berdasarkan penggalan pada data 4 dan 5 yang mendeskripsikan
mengenai keindahan alam yang indah dan membuat suasana hati
menjadi tentram, tentu membuat daya pikir menjadi tentram serta
mampu memunculkan kejernihan dalam menuangkan ide dan berpikir
kritis. Lingkungan yang dideskripsikan pada data 4 melambangkan
suasana yang bercahaya hingga memunculkan senyum manis saat
seseorang duduk di dekat rumpun keladi.
Pengaruh alam berupa keindahan yang terpancar secara
langsung terhadap cara untuk mengembangkan ide, gagasan, maupun
kreativitas berdampak pada sisi positif dari aspek produktivitas. Rasa
bangga, menumbuhkan nilai-nilai kehidupan, serta kepercayaan diri
terhadap sesama merupakan dampak dari lingkungan yang nyaman dan
tentram.
3) Rasa syukur
Data (6) penggalan puisi karya (M2021f)
Semuanya ada disini
Indonesia
Negeri yang rupawan
Elok nan Akbar
Kaya akan alam yang indah
Gunung, laut, sawah
Ikan, terumbu karang,
Langit biru
Menyejukkan jiwa yang Lelah
Semuanya ada di negeri
Pada data 6 menyajikan penggalan puisi karya mahasiswa
angkatan 2021 pujian rasa syukur bahwa di Indonesia semuanya telah
tersedia secara lengkap. Bahkan dukungan dari kekayaan alam yang
ada di Indonesia semuanya merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha
Esa atas nikmat yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia dengan
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berbagai macam sumber daya yang dapat diolah untuk kebutuhan
manusia.
4) Religi
Data (7) penggalan puisi karya (M2021g)
Masa depan
Dengan harapan
Dengan kekuatan
Dan dengan segala kehebatan
Masa depan yang cerah tersemogakan
Data 7 mengenai penggalan puisi yang mengungkap mengenai
keinginan, harapan, dan senantiasa diberikan kekuatan untuk
memperoleh kebahagiaan tentu doa yang terus dipanjatkan kepada
Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud selalu mendekatkan diri
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Harapan-harapan ini dibangun
dengan selalu menjalankan perintah dan larangan-Nya serta berusaha
semaksimal mungkin atas usaha yang dijalankan dan telah dilaluinya.
5) Kritik sosial
Data (7) penggalan puisi karya (M2021h)
Berbicara tanpa berpikir
Berkehendak tanpa tahu akibat
Berbicara tanpa nalar
Bagaimana nasib rakyat
Berdasarkan data 7 mengenai penggalan puisi tentang kritik
sosial yang terhadap cara bersikap, berpikir, dan bertindak seseorang
yang belum sesuai dengan keinginan banyak orang. Sebab akibat dari
tindakan yang dipilih tentu memerlukan perhitungan yang matang
sebagai wujud persiapan dan pandangan kedepan jika pilihan tersebut
kurang sesuai dengan harapan. Permasalahan yang muncul pada data 7
juga dikarenakan seseorang yang menjadi sosok yang diimpikan
ternyata masih kurang sesuai dengan harapan dan terkesan bertindak
belum sesuai dengan riset yang tepat.
b. Menemukan masalah: memeriksa hakikat objek dan kondisi yang
dihadapi, memeriksa tampilan masalah, merumuskan hipotesis
Pada aktivitas menulis puisi dilakukan melalui proses memeriksa
kegiatan yang ada di video pembelajaran dengan saksama kemudian
mahasiswa melakukan proses analisis melalui teknik simak catat. Teknik
ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang penting dalam penyajian
video kemudian disimak dan dicatat poin penting untuk dikembangkan
menjadi karya puisi oleh mahasiswa. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti. Mahasiswa melalui kegiatan simak catat selama
penampilan video yang digunakan untuk memeriksa, mengetahui poin
penting, serta melakukan klarivikasi terhadap gejolak kehidupan yang ada
dalam video pembelajaran.
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c. Mengkaji data dan eksperimentasi: mengumpulkan data dan melakukan
eksperimen
Olah data dari data yang telah diperoleh oleh mahasiswa saat
menyimak video pada pengamatan penelitian yang dilakukan peneliti
kemudian diolah sesuai dengan pemahaman, imajinasi, dan idealisme
mahasiswa dalam menyikapi persoalan yang ada dalam video
pembelajaran. Pada penelitian ini karya mahasiswa angkatan 2021 sudah
sesuai dengan proses penggunaan alur inkuiri mulai dari proses
memperhatikan, menyimak detail isi video, mencatat hal penting,
melakukan klarivikasi berupa tindakan kroscek dari makna dalam diksi
yang ada di video pembelajaran kemudian melakukan pengembangan
terhadap pemahaman mahasiswa untuk dibuat menjadi karya puisi.
d. Mengkoordinasikan, merumuskan, dan menjelaskan
Koordinasi dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa karya
puisi dari mahasiswa semester 1 angkatan 2021 PBSI FKIP UMK
dilakukan dengan memaparkan hasil puisinya kemudian dilanjutkan
dengan melakukan parafrase isi yang ada dalam puisi. Diskusi dan
koordinasi dilakukan saat mahasiswa ada kendala misalnya dari sinyal
atau penjelasan materi yang belum jelas karena suara belum bisa ditangkap
dengan jelas akibat sinyal yang tidak stabil.
e. Menganalisis proses penelitian untuk memperoleh prosedur yang lebih
efektif
Menganalisis hasil karya puisi dari mahasiswa semester 1 angkatan
2021 PBSI FKIP UMK dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa
setelah proses pembacaan puisi karya mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui bakat, minat, penghayatan, isi puisi, serta kreativitas
mahasiswa dalam menulis puisi. Analisis dilakukan melalui proses diskusi
tiap karya mahasiswa dan memberi masukan terhadap puisi yang isinya
masih sama persis dengan audio yang disimak mahasiswa saat menulis
puisi. Sisi kreativitas dan imajinasi mahasiswa merupakan salahsatu poin
yang digunakan untuk menganalisis karya puisi dari mahasiswa semester 1
angkatan 2021 PBSI FKIP UMK. Berdasarkan temuan yang dilakukan
peneliti, puisi karya mahasiswa sudah baik dan berhubungan erat dengan
video pembelajaran yang ditampilkan selama proses perkuliahan
berlangsung.
2. Faktor-faktor Penunjang dan Penghambat Kreativitas Menulis Puisi pada
Mahasiswa PBSI FKIP UMK
a. Faktor penunjang kreativitas mahasiswa dalam menulis puisi
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti ditemukan bahwa
faktor penentu dari kreativitas muncul salahsatunya karena para mahasiswa
PBSI FKIP UMK Angkatan 2021 konsentrasi dan mampu memaknai tiap
video pembelajaran yang disimaknya melalui video-video yang ada di
569

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

Youtube. Saat diberikan pemaparan video sebagai bahan menulis puisi,
penulis melakukan proses mimetik dengan dasar menemukan hal-hal yang
ada dalam puisi kemudian dilakukan proses pengendapan ide, penyusunan
puisi, dan proses pemilihan kata yang mewakili peristiwa yang ada dalam
video.
Diksi-diksi yang telah digunakan oleh penulis untuk menuliskan
puisinya merupakan pengalaman kehidupan yang diserapnya dari video,
bahan referensi, dan gejolak kehidupan yang dilalui oleh penulis.
Penggalan puisi karya (M2021i)
Masa depan kini dalam genggaman
Tak akan ku sia siakan kesempatan
b. Faktor penghambat kreativitas mahasiswa dalam menulis puisi
Salahsatu penghambat kreativitas mahasiswa dalam menulis puisi yakni
ketika mahasiswa fokus dalam menyimak video pembelajaran namun
terkendala sinyal karena proses pembelajaran dilaksanakan secara daring.
Hal ini mempengaruhi tingkat kelengkapan data yang digunakan untuk
pengembangan proses menulis puisi. Selain dari faktor sinyal yang menjadi
kendala dalam proses menulis puisi hal yang secara teknis menjadi kendala
yakni ketika penulis tidak mencatat hal-hal yang penting yang ada dalam
video pembelajaran, sehingga ketika proses pengembangan dalam menulis
puisi ada hal yang dituliskan diluar konteks video.
SIMPULAN
Kreativitas pembelajaran keterampilan menulis puisi dapat diketahui
salahsatunya melalui kreativitas dalam pembelajaran. Pada penelitian ini setelah
dilakukan penelitian dalam simpulan ada dua hal:
1) Bahwa model inkuiri memiliki peran yang efektif memudahkan mahasiswa
saat menulis puisi. Karya puisi yang dituliskan memiliki efek yang mulai dari
tema, diksi, dan gaya Bahasa setelah menyimak dari video yang berada di
youtube.
2) Efektivitas menulis puisi salahsatunya hadir dari kreativitas mahasiswa saat
menulis puisi berbantuan youtube yakni mampu membangkitkan imajinasi
mahasiswa saat menulis puisi.
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Abstrak
Cerita rakyat merupakan suatu cerita yang ditemukan pada masing-masing
daerah kemudian disebarluaskan dari nenek moyang kepada generasi
selanjutnya. Melalui pengenalan cerita rakyat anak dapat mempelajari cerita
lokal dan meneladani karakter tokoh dalam cerita. Tujuan dari penelitian ini
adalah mendeskripsikan nilai-nilai karakter dalam cerita rakyat asal Pati,
Jawa Tengah. Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang isinya
mendeskripsikan hasil dari temuan penelitian. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dokumentasi dan studi
pustaka. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah ada tiga cerita rakyat
asal Pati yang dapat diteladani oleh anak-anak. Ketiga cerita tersebut adalah
(1) Masjid Gambiran, (2) Sendang Sani, dan (3) Mbah Dwipakerti. Pertama,
nilai pendidikan karakter yang dapat di teladani dalam cerita rakyat Masjid
Gambiran adalah nilai religius, tekun, amanah, soleh, bertaqwa, gigih,
bijaksana, arif dan produktif. Kedua, nilai pendidikan karakter dari cerita
Sendang Sani yang dapat diteladani adalah religius, tegas, dan pemberani.
Terakhir, nilai pendidikan karakter yang dapat diteladani dalam cerita rakyat
“Mbah Dwipakerti” adalah Gigih, cerdas, keberanian, tangguh, gotong
royong dan kreatif, sopan, gotong royong dan santun.
Kata kunci: Cerita Rakyat, Kearifan Lokal, Pendidikan Karakter
Abstrak
Folklore is a story that is found in each region and then disseminated from
the ancestors to the next generation. Through the introduction of folklore,
children can learn local stories and imitate the characters in the story. The
purpose of this study is to describe the character values in folklore from
Pati, Central Java. The type of this research is descriptive qualitative whose
contents describe the results of the research findings. Data collection
techniques in this study are interview techniques, documentation and
literature study. The results achieved in this study are that there are three
folk tales from Pati that can be imitated by children. The three stories are
(1) Gambiran Mosque, (2) Sendang Sani, and (3) Mbah Dwipakerti. First,
the value of character education that can be exemplified in the folklore of
the Gambiran Mosque is religious value, diligent, trustworthy, pious,
devoted, persistent, wise, wise and productive. Second, the character
education values of the Sendang Sani story that can be imitated are
religious, assertive, and brave. Finally, the values of character education
that can be imitated in the folklore "Mbah Dwipakerti" are persistent,
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intelligent, courageous, tough, cooperative and creative, polite, cooperative
and polite.
Keyword: Folklore, Local Wisdom, Character Education
PENDAHULUAN
Cerita rakyat merupakan suatu cerita lisan yang dimiliki setiap daerah dan
disebarluaskan secara turun-temurun. Hal ini senada dengan pendapat Fang
(1982:1) yang menjelaskan bahwa cerita rakyat yang sangat singkat dan hidup
ditengah-tengah rakyat. Dari cerita rakyat tersebut dapat menjadi ciri khas dan
wajib dipublikasikan sehingga dapat dikenal secara luas. Salah satu daerah yang
kaya akan cerita rakyat di jalur Pantura adalah kota Pati. Pati merupakan sebuah
kota dataran rendah. Secara geografis sebelah selatan Pati berbatasan denan
kabupaten Grobogan dan Blora. Bagian barat Pati berbatasan dengan kota Kudus
dan Jepara. Sebelah timur Pati berbatasan dengan Kabupaten Rembang.
Pati yang terkenal dengan semboyan “Pati Bumi Mina Tani” juga memiliki
segudang cerita rakyat. Dalam makalah ini, tidak semua cerita rakyat asal Pati
dapat didata. Hal ini dikarenakan di era digitalisasi yang canggih, semua hal dapat
diakses dengan mudah bagi semua kalangan. Maksud dari semua kalangan di sini
adalah anak-anak. Generasi milenial merupakan generasi penerus yang
mempunyai rasa ingin tahu tinggi dan dilengkapi dengan kecanggihan teknologi.
Oleh sebabnya, untuk membendung hal yang tidak diinginkan (budaya asing)
salah satunya adalah mengenalkan cerita rakyat bagi anak-anak. Bahasa
merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan intelektual, sosial,
dan emosional siswa. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang ada di
setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi
(Darmuki, 2013; Darmuki, 2014). Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia peserta
didik diarahkan untuk dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia
dengan baik dan benar, baik secara tertulis maupun lisan. Tujuan tersebut sesuai
dengan salah satu keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 yaitu keterampilan
komunikasi (Supena dkk., 2021; Hasanah dkk, 2021; Suprihati, dkk, 2021).
Bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi yang bisa disampikan secara lisan
maupun tulisan. Belajar Bahasa Indonesia berarti mempelajari 4 keterampilan
berbahasa (Darmuki dkk., 2020). Belajar adalah proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk
mencapai tujuan pembelajaran (Darmuki dkk., 2017; Darmuki dkk., 2018;
Darmuki dkk., 2019). Belajar merupakan bantuan yang diberikan pendidik kepada
peserta didik agar terjadi proses pemerolehan pengetahuan dan keterampilan,
penguasaan kompetensi, serta pembentukan sikap dan kepercayaan diri pada
peserta didik (Darmuki & Hidayati, 2019; Darmuki & Hariyadi, 2019).
Cerita rakyat di dalamnya memiliki amanat dan pendidikan karakter
sehingga dapat membentuk karakter anak-anak di era milineal. Melalui cerita
rakyat tersebut anak-anak dapat meneladani nilai-nilai baik dalam cerita tersebut.
Cerita rakyat juga merupakan ragam lisan dan manifestasi manusia akan
kreativitas manusia dan diwarisi secara turun-temurun. Ciri dari sebuah cerita
rakyat adalah beranonim atau sulit dicari sumber pertama siapa yang menciptakan
tersebut. Hidayattullah (2009:15) menjelaskan bahwa pendidikan karakter
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merupakan cara bagaimana menanamkan niai karakter kepada peserta didik
sehingga segala perbuatan dan tindakannya dapat diperjuangkan Tuhan YME.
KAJIAN TEORI
1. Cerita Rakyat
Hutomo (1991:60) menjelaskan bahwa cerita rakyat merupakan salah satu sastra
lisan yang didalamnya memiliki ruang lingkup kebudayaan . Perbedaan sastra
lisan dengan sastra tulis adalah sastra lisan diwariskan secara lisan turun-temurun
dan tidak memiliki identitas pengarangnya. Sementara sastra tulis merupakan
suatu cerita yang dikemas dalam bentuk tulisan dan jelas identitas pengarangnya.
Di dalam cerita rakyat juga memiliki penciri, diantaranya: (1) sastra lisan
terpancang oleh penutur, pendengar, ruang dan waktu, (2) bersifat anonim, (3)
cerita di dalam terdapat banyak versi.
Sementara fungsi dari cerita rakyat menurut Dananjaja (1997:50) dapat dirincikan
menjadi lima. Dari kelima fungsi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: (1)
sebagai sarana hiburan. Dengan isi cerita rakyat pembaca dapat seolah-olah
berkelana ke dalam cerita tersebut. (2) dengan isi cerita rakyat pembaca
mendapatkan ilmu pengetahuan baru mengenai pesan atau amanat dalam suatu
cerita. (3) Dari cerita rakyat yang dibaca, pembaca akan mengetahui nilai sosial
(ajaran etika dan moral) yang dapat dijadikan pedoman hidup di masyarakat.
Danandjaja (1970:57) merincikan macam-macam cerita, di antaranya adalah
fabel, legenda, mite, dan sage. Perlu diketahui bahwa fabel merupakan cerita
rakyat, namun para pemainnya berupa binatang. Kedua, legenda di mana isi
ceritanya berupa asal-usul terjadinya suatu tempat. Ketiga, mite merupakan cerita
yang isinya menceritakan kisah para dewa, dewi yang bersifat sakral dan mistis.
Keempat, adalah sage. Sage merupakan suatu cerita yang berisi sejarah yang ada
di suatu tempat.
2. Kearifan Lokal
Setyowati (2012: 4) menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan sebuah nilai,
norma, etika, pengetahuan dan kepercayaan yang diterima masyarakat dan dapat
dijadikan pedoman hidup. Sementara Ridwan (2007) menambahkan bahwa
kearifan lokal merupakan suatu akal budi manusia untuk selalu memiliki sifat dan
tindakan yang terpuji. Sartini (2004:347) menyebutkan fungsi dari kearifan lokal
menjadi empat, di antaranya: (1) sebagai penembang ilmu pengetahuan, (2)
sebagai petuah dalam sastra, (3) sebagai pengembang sumber daya manusia, dan
(4) sebagai pelestarian akan kebuadayaan suatu daerah.
3. Pendidikan Karakter
Pendidikan di suatu tempat dinilai sangat penting. Melalui pendidikan
manusia dapat dibekali ilmu pengetahuan, etika dan kemampuan psikomotorik.
Dari dasar ilmu pengetahuan hal terpenting adalah pendidikan karakter. Ibarat
“orang pintar tapi tidak beretika, tidak ada nilainya dibandingkan dengan orang
biasa namun beretika”. Oleh sebabnya penanaman pendidikan sejak dini dinilai
ampuh dalam memberantas hal-hal yang tidak diinginkan (kriminal, korupsi, dan
kejahatan seksual).
Pendidikan karakter menurut Syafe’i (2014:34) nilai pendidikan yang berisi
baik buruknya suatu moral dan perbuatan. Sementara Hidayattullah (2009:15)
menjelaskan bahwa
pendidikan karakter merupakan cara bagaimana
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menanamkan niai karakter kepada peserta didik sehingga segala perbuatan dan
tindakannya dapat diperjuangkan Tuhan YME.
Hidayattullah (2009:17) menyebutkan nilai-nilai yang ada dalam pendidikan
karakter yakni, (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6)
kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat
kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat atau
komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17)
peduli sosial, (18) tanggung jawab.
METODE PENELITIAN
Penelitian dalam makalah ini merupakan penelitian kualitatif
menggunakan pendekatan Cresswell. Pendekatan kualitatif menurut Cresswell
(2015:28) adalah studi penelitian yang menyelidiki suatu isu yang berkorelasi
dengan marjinalisasi individu tertentu. Data dalam makalah ini berwujud kata dan
kalimat pada cerita rakyat asal Pati. Sumber data dalam makalah ini ada lima
cerita rakyat yang disesuaikan dengan umur anak-anak dalam pembentukan
karakter. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam makalah ini adalah teknik
wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik wawancara ini digunakan
untuk menggali data-data yang belum ada di studi pustaka. Dengan harapan data
yang dikumpulkan lengkap. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi
narasumber, pengamatan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari
beberapa narasumber yang berbeda. Selanjutnya, dari hasil pengamatan tersebut
diharapkan lebih terpusat, jelas sehingga menjadi cerita yang utuh.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Nilai Pendidikan Karakter dalam Cerita Rakyat Asal Pati
Cerita rakyat merupakan sebuah cerita sastra lisan yang ada di setiap daerah.
Salah satu kota yang kaya akan cerita rakyatnya adalah kota Pati. Dalam artikel
ini cerita rakyat yang dimuat adalah cerita yang disesuaikan dengan umur anakanak. Hal ini bertujuan agar peserta didik mengetahui dan mencintai cerita rakyat
di tempat tinggalnya. Dengan hal demikian, anak-anak dapat nemumbuhkan rasa
bangga atas cerita lokal. Selanjutnya dengan adanya cerita rakyat tersebut, anakanak dapat meneladani dan memaknai arti hidup sesuai dengan alur cerita yang
dibacanya.
Judul cerita rakyat asal Pati dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama
“Masjid Gambiran”, “Sendang Sani”, dan “Mbah Dipokerti”. Dari kumpulan
cerita rakyat tersebut akan dirincikan nilai pendidikan karakter.
Sesuai dengan perkebangan teknologi yang semakin pesat ini, banyak
pengaruh budaya asing yang menggerogoti mental generasi muda Indonesia.
Apabila hal ini tidak ditangkis dengan kearifan lokal maka mental generasi muda
akan dapat dilemahkan oleh pengaruh budaya asing yang bersebrangan dengan
idiologi bangsa Indonesia.
Generasi muda Indonesia sangat berpengaruh pada majunya bangsa
Indonesia dikemudian hari. Selain itu, dengan mempelajari cerita rakyat asal Pati
dapat membentuk karakter anak-anak untuk beradaptasi atau membawa diri
mereka di lingkungan sosial. Dengan adanya kelima cerita rakyat asal Pati akan
dirincikan nilai pendidikan karakter di bawah ini.

575

Seminar Nasional “Potensi Budaya, Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya untuk
Pengembangan Pariwisata dan Industri Kreatif”
Kudus, 13 Oktober 2021

1. Masjid Gambiran
Masjid Gambiran merupakan Masjid tertua di Kota Pati. Kisaran berdirinya
masjid Gambiran adalah sekitar pertengahan abad ke-16. Hal ini dibuktikan
dengan adanya peninggalan sejarah berupa mimbar masjid, empat tiang di dalam
masjid, daun jendela dan arap Pegon yang diperkiraan ada pada akhir abad ke -19.
Selain itu di belakang masjid tersebut terdapat makam. Makan pada zaman dahulu
memiliki ciri khusus, yakni memiliki Tenger atau Nizan yang besar. Hal ini
membuktikan bahwa makam-makam zaman dahulu berada di sekitar Masjid,
karena masjid dahulu kala bukan milik umum akan tetapi milik seorang Kyai.
Mengapa demikian? Hal ini merujuk pada Baginda Nabi Muhammad SAW ketika
beliu meninggal dimakamkan di sekitar Makkah.
Tokoh yang berperan penting dalam pembangunan masjid tersebut adalah
Mbah Cungkrung. Mbah Cungkrung merupakan salah satu murid dari Sunan
Muria. Sebutan nama Cungkrung dikarenakan mbah Cungkrung memiliki hobi
jungkrung atau sujud, dalam hal ini adalah sholat. Selain mendirikan masjid mbah
Cungkrung juga aktif dalam penyebaran agama Islam. Di Gambiran juga memiliki
tujuh makam seorang muslim, antara lain (1) Mbah Cungkrung, (2) Mbuduk, (3)
Cikri, (4) Mbah Murtomo, (5) Tegal Kerti, (6) Mbah Hendro Kusumo, dan (7)
Kyai Soleh.
Mbah Murtomo merupakan pengikut dari Diponegoro, saat itu mbah
Murtomo gigih melawan Belanda. Untuk menghindari makar, akhirnya masjid
gambiran dipindah ke Pati. Masjid Pati yang berada di alun-alun Pati didirikan
pada tahun 1845. Tulisan ini terdapat di dalam kaligrafi Masjid Gambiran. Secara
otomatis orang-orang yang ahli dalam agama di desa Gambiran diboyong ke
Masjid Pati. Lambat laun masjid Gambiran ditinggalkan karena diiming-imingi
oleh Bupati Pati dengan gelar Raden dan jika tidak mau akan ditumpas atau
dibunuh. Lahir Bupati Baru yang bernama Raden Condro Negoro yang baik hati
untuk membangun merenofasi Masjid Gambiran.
Melalui penjabaran sinopsis “Masjid Gambiran tersebut” mengandung
pendidikan karakter. Nilai pendidikan karakter yang dapat diteladani dalam cerita
rakyat “Masjid Gambiran” adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1
No
Nama Tokoh
Nilai Pendidikan Karakter
1

Sunan Muria

Religius, tekun, amanah, saleh, dan
bertaqwa.

2

Mbah Cungkrung

Religius, saleh, bertaqwa, gotong
royong dan peduli.

5

Mbah Murtomo

Keberanian, gigih, dan ketaatan.

6

Bupati
Negoro

Pati

Condro Bijaksana, arif, peduli dan produktif.

2. Sendang Sani
Sendang Sani merupakan salah satu tempat yang berada di Kabupaten Pati,
tepatnya di kecamatan Tlogowungu. Dahulu kala Sunan Kalijaga sedang
melakukan perjalanan bersama dengan dua muridnya. Di pertengahan jalan,
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Sunan Bonang merasa dahaga dan ingin melaksanakan sholat. Beliau
memerintahkan kedua muridnya untuk mencari sumber air. Setelah
menemukannya, kedua muridnya tersebut tidak langsung memberikan informasi
kepada Sunan Bonang malah mereka mandi di sendang yang ada di desa Sani.
Sunan Bonang menunggu lama kedua muridnya, lalu beliau memutuskan untuk
mencarinya. Tidak lama kemudian Sunan Bonang memergoki kedua muridnya
tersebut. Akhirnya Sunan Bonang mengutuk kedua muridnya tersebut menjadi
bulus (Kura-kura). Hal ini dikarenakan kedua muridnya tersebut lalai akan
perintah Sunan Bonang. Atas kesalahannya tersebut, kedua muridnya menjadi
penghuni sendang yangada di desa Sani. Berdasarkan cerita di atas, senang
tersebut dinamakan Sendang Sani.
Berdasarkan cerita rakyat Sendang Sani di atas, terdapat nilai pendidikan
karakter yang dapat diteladani anak-anak. Berikut penjabarannya:
Tabel 1.2
No Nama Tokoh
Nilai Pendidikan Karakter
1

Sunan
Bonang

Religius, Tegas, dan Pemberani.

2

Kedua
Pengawal

Lalai akan perintah atasan.

Dari cerita di atas, anak-anak dapat mengetahui serta meneladani bahwa setiap
perintah harus dilaksanakan, buka dilalaikan. Apabila seseorang berbuat salah,
maka pantaslah untuk dinasihati.
3. Mbah Dwipakerti
Mbah Dipokerti merupakan salah satu dayang di Desa Payang. Mbah Dipokerti
berasal dari daerah Surakarta, kemudian hijrah kearah utara tepatnya di Desa
Payang. Mengetahui ada penggede yang akan di desa Payang, Demang-demang di
desa Payang menyambut baik akan kedatangan Dipokerti. Sesampainya di
Payang, Dipokerti memberikan penyuluhan kepada Demang Payang agar warga
desa Payang membuat bendungan air. Baginya, banyak sumber air dan harus
dimanfaatkan oleh masyarakat desa Payang. Selanjutnya Dipokerti bersama
Demang dan warga bergotong royong untuk membangun tambak yang bermanfaat
bagi perairan di sawah-sawah. Selain kepintarannya mengelola desa, Dipokerti
juga pandai bertarung. Beliau bersama Sabuk Janur saat itu perang melawan
warga desa Pondohan untuk mempertahankan lahan mereka. Alhasil dengan
kegigihan mereka, Dipokerti dan Sabuk Janur menang.
Dipokerti meninggal dan dimakamkan di Desa Payang. Mengetahui Dipokerti
meninggal, kedua saudaranya datang ke Desa Payang dan bertapa di atas pusaran
makam mbah Dipokerti. Dahulu kala, ketika seseorang akan bertapa dan menjadi
kuat dalam pertapaannya mereka harus mengulum buah asam. Termasuk kedua
saudaranya mbah Dipokerti, akhirnya biji-biji asam tersebut dimuntahkan
disekitar makam kakanya dan sampai sekarang tumbuh pohon asam di atas
makam mbah Dipokerti. Kebanyakan warga desa Payang banyak yang berprofesi
sebagai polisi dan tentara, hal ini dipercaya karena dayangnya yakni Mbah
Dipokerti memiliki kegigihan dan keuletan dalam perang melawan desa
Pondohan.
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Nilai pendidikan karakter dari cerita rakyat “Mbah Dwipakerti” dapat dijabarkan
sebagai berikut.

No

Nama Tokoh

Tabel 1.3
Nilai Pendidikan Karakter

1

Mbah Dipokerti

Gigih, cerdas, keberanian,
gotong royong dan kreatif.

tangguh,

2

Demang Payang dan Sopan, gotong royong, dan santun.
warga

5

Sabuk Janur

Gigih, keberanian, dan tangguh.

SIMPULAN
Cerita rakyat merupakan sebuah cerita lisan yang berkembang di masyarakat
dan dilestarikan secara turun temurun. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan
zaman, cerita rakyat luntur dan tidak diminati oleh generasi muda. Upaya untuk
pembentukan karater anak dalam menghadapi pengaruh budaya asing adalah
melalui cerita rakyat lokal. Cerita rakyat lokal tersebut diambil dari Pati Jawa
Tengah. Diantara cerita tersebut adalah (1) Masjid Gambiran, (2) Sendang Sani,
dan (3) Mbah Dwipakerti. Pertama, nilai pendidikan karakter yang dapat di
teladani dalam cerita rakyat Masjid Gambiran adalah nilai religius, tekun, amanah,
soleh, bertaqwa, gigih, bijaksana, arif dan produktif. Kedua, nilai pendidikan
karakter dari cerita Sendang Sani yang dapat diteladani adalah religius, tegas, dan
pemberani. Terakhir, nilai pendidikan karakter yang dapat diteladani dalam cerita
rakyat “Mbah Dwipakerti” adalah Gigih, cerdas, keberanian, tangguh, gotong
royong dan kreatif, sopan, gotong royong dan santun.
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Abstrak

Pendidikan menjadi bagian penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber
daya manusia. Pendidikan pada era disruptif dapat dilakukan dengan melakukan
inovasi produk atau layanan berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan pembelajaran. Pendidikan dituntut untuk terus berkembang seiring
dengan tuntutan zamannya. Era disruptif menjadi pilar pendidikan untuk terus
berbenah menyongsong generasi berbasis digital. Untuk mewujudkan hal tersebut
tentunya para calon pendidik perlu menguasai kemampuan literasi digital dalam
rangka menciptakan media khususnya pembelajaran bahasa dan sastra yang
kreatif dan inovatif. Literasi digital menjadi wajib untuk dikuasai oleh para calon
pendidik pada saat ini. Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
telah banyak menciptakan media pembelajaran berbasis digital. Tujuan penelitian
ini adalah mendeskripsikan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
berbasis digital. Media yang dipilih oleh mahasiswa adalah media pembelajaran
yang memuat materi bahasa, sastra dan pembelajarannya yang dapat menunjang
tercapainya kompetensi sebagai calon guru yang professional. Hasil penelitian ini
akan diperoleh berbagai media pembelajaran bahasa, sastra dan pembelajarannya
yang kreatif dan inovatif, khususnya untuk menunjang keberhasilan siswa dalam
belajar.
Kata Kunci: Literasi Digital, Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
Abstract
Education is an important part in order to improve the quality of human
resources. Education in the disruptive era can be done by innovating products or
services of various media in order to improve the quality of learning services.
Education is required to continue to develop in line with the demands of the times.
The disruptive era has become a pillar of education to continue to improve to
meet the digital-based generation. To realize this, of course, prospective
educators need to master digital literacy skills in order to create creative and
innovative media, especially language and literature learning. Digital literacy is
mandatory to be mastered by prospective educators at this time. Indonesian
Language and Literature Education Study Program students have created many
digital-based learning media. The purpose of this study is to describe digitalbased Indonesian language and literature learning media. The media chosen by
students is learning media that contains language, literature and learning
materials that can support the achievement of competence as professional teacher
candidates. The results of this study will obtain various creative and innovative
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language learning media, literature and learning, especially to support student
success in learning.
Keywords: Digital Literacy, Indonesian Language and Literature Learning Media
PENDAHULUAN
Proses komunikasi dilakukan oleh masyarakat secara bertahap pada setiap
zamannya. Para manusia zaman prasejarah, dalam mempelajari tanda-tanda alam
pada kegiatan berburu serta bertahan hidup. Manusia prasejarah pada masa itu
telah melakukan kegiatan menulis dan membaca tanda yang mereka gambarkan di
dinding-dinding gua tempat tinggal mereka, meski bersifat nomaden. Perubahan
dan perkembangan tarag hidup manusia terus terjadi sepanjang tahun, dahulu
manusia belum mengenal tulisan kemudian seiring berjalannya waktu manusia
mulai dapat membuat kode-kode dalam bentuk angka dan huruf, oleh karena itu
manusia disebut sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir
(Kemendikbud, 2017:3). Oleh karena itu, manusia saat ini telah dapat
berkomunikasi dengan baik yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari.
Literasi mengalami perkembangan menjadi sebuah kemampuan berpikir
dalam bentuk membaca dan menulis sejak abad 21. Literasi berkembang menjadi
sebuah keterampilan berpikir, membaca dan menulis yang berorientasi untuk
memecahkan masalah kehidupan. Hal tersebut dapat dilihat dari melesatnya
perkembangan manusia yang semakin terbuka terhadap pengetahuan dan
teknologi berbasis digital yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, baik dari dalam
maupun luar negeri. Teknologi dan pengetahuan dalam era digital terasa seperti
sebuah ikatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dari
berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta industri
berbasis digital. Peran penting sebuah informasi pada era information society dan
knowledge society tampak semakin nyata. Manusia di disruptif sudah tidak gagap
teknologi lagi dan seyogyanya kemudahan dalam memperoleh informasi berbasis
digital ini menjadikan manusia lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat
positif daripada hal negatif.
Sumber daya informasi digital sangatlah melimpah yang tersaji oleh
internet. Manusia dapat dengan mudah mengakses informasi dari internet hanya
dalam genggaman tangan, yaitu melalui ponselnya. Informasi semua aspek
kehidupan dapat dengan mudah melalui internet, termasuk bidang pendidikan.
Sejak memasuki era digital, peserta didik dan guru senantiasa tidak lagi dapat
terpisahkan dengan dunia digital. Sumber-sumber belajar tak hanya diperoleh
melalui buku pelajaran dan perpustakaan saja. Mereka terkadang lebih cenderung
mencari informasi dan pengetahuan dari internet yang lebih simple dan bersifat
general. Hal tersebut menjadikan perubahan sikap peserta didik yang lebih
memilih praktis menggunakan media internet sebagai sumber belajarnya. Bentuk
dan tipe informasi yang beragam hendaknya mampu mendorong peserta didik
menjadi selektif, serta mampu menggunakan teknologi dengn bijak
(Kurnianingsih,dkk,2017:62). Dengan demikian, pembelajaran yang berbasis
digital hendaknya diikuti oleh pengelolaan sikap dan tanggungjawab tinggi agar
peserta didik dapat menggunakan internet dengan bijak dan meningkatkan
kualitas hasil belajarnya.
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Pengenalan media pembelajaran Bahasa Indonesia pada saat ini sangat
diperlukan sekali terhadap peserta didik. Hal ini berdasarkan survei bahwa peserta
didik saat ini telah matang dalam menguasai media digital, sehingga harus ada
sentuhan khusus yang berkaitan dengan materi pembelajaran Bahasa Indonesia
berbasis digital. Disruptif telah banyak menghadirkan inovasi yang terkadang
tidak disadari oleh organisasi mapan, akan tetapi dirasa sistemnya mengganggu
tatanan lama. Berdasarkan hal tersebut bahwa kemajuan dan kemudahan dalam
mengakses informasi berbasis digital menjadikan peserta didik harus mampu
memiliki kompetensi belajar yang lebih menarik, bervariasi, dan interaktif.
Pembelajaran digital menjadi jalan dalam memfasilitasi peserta didik dalam
belajar memperoleh pengetahuan secara lebih luas, lebih banyak, dan lebih
bervariasi. Peserta didik dapat mengakses sumber-sumber belajar kan dan
dimanapun dia berada. Kelengkapan dan kemudahan dalam mengakses sumber
belajar tersebut juga tak terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu.
Fasilitas sistem teknologi yang semakin canggih dapat membantu peserta
didik dimanapun berada, dengan tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Dari segi
materi yang disediakan juga sangat bervariasi, baik berbentuk verbal, teks, dan
audio visual. Adapaun salah satu dampak positif dari pembelajaran berbasis
digital adalah peserta didik dapat menciptakan media-media pembelajaran yang
dia pelajari dari youtube. Selain pengetahuan dari guru, peserta didik pada usiausia pembelajar memiliki semangat yang tinggi dalam hal menciptakan kreativitas
hasil belajar yang lebih kratif dan inovatif. Peserta didik yang tebiasa
menggunakan internet sebagai media belajar, akan cenderung memiliki
kompetensi yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan, mereka telah banyak
menyerap pengetahuan dan informasi yang update dan inovatif dari internet.
KAJIAN TEORI
1. Literasi Digital
Gerakan Literasi Nasional (GLN) telah dicanangkan oleh pemerintah sejak
tahun 2016. GLN diharapkan sebagai upaya dalam rangka menyukseskan
pembangunan Indonesia di era 4.0. Adapun enam gerakan literasi dasar yang
terdapat dalam GLN dan telah disahkan pemerintah diantaranya (a) literasi
bahasa, (b) literasi numerasi, (c) literasi sains, (d) literasi digital, (e) literasi
finansial, dan (f) literasi budaya. Berdasarkan enam literasi dasar tersebut dapat
dilihat bahwa GLN merupakan sebuah gerakan dalam rangka merubah masyarakat
Indonesia menjadi lebih produktif dan inovatif. Dalam setiap poin GLN tersirat
makna bahwa pembangunan masyarakat dimulaidari kegiatan dasar yang melekat
di masyarakat.
Literasi digital merupakan sebuah pengetahuan dan kemampuan
menggunakan media berbasis digital, alat komunikasi yang menggunakan
jaringan, serta melakukan aktivitas menemukan dan memanfaatkan informasi
dalam rangka berkomunikasi secara cerdas, tepat, dan patuh hukum
(Mekendikbud,2017). Sebagai generasi yang berliterat digital, peserta didik dapat
mengakses informasi dengan mudah dan harapannya dapat lebih bijak dalam
menyikapinya. Selain itu, kemampuan literasi digital juga dapat belajar berpikir
kritis serta penggunaan bahasa yang lebih komunikatif. Peserta didik yang
berliterat digital hendaknya mampu membedakan anatar informasi yang benar dan
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tidak benar (hoaks). Sehingga peserta didik akan mampu menyampaikan pesan
yang baik dan benar baik dalam bahasa tulis maupun bahasa lisan.
Martin (2008) mengungkapkan bahwa literasi digital merupakan gabungan
dari beberapa bentuk literasi yaitu: komputer, informasi, teknologi, visual,media
dan komunikasi. Dengan demikian, literasi digital dapat pula disebut sebagai
literasi teknologi karena berbentuk adaptasi manusia (peserta didik) dalam
mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan semakin
bertambahnya kemampuan teknologi dan pengetahuan yang telah diperoleh, maka
peserta didik akan mampu menjalankan ativitas kehidupan di era saat ini dengan
tepat, efektif, dan efisien. Kecakapan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan
berbasis teknologi secara tepat guna.
2. Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
a) Media
Arsyad (2002: 4) mengungkapkan bahwa media adalah keseluruhan
perantara yang digunakan oleh manusia dalam menyampaikan suatu gagasan
dan argumentasi kepada pihak lain. Dalam hal ini, media dimaksudkan sebagai
alat yang dipergunakan untuk menyampaikan berbagai pendapat, sehingga
dapat diterima oleh yang dituju.
b) Pembelajaran
Pada hakikatnaya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di
kampus ialah bertujuan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme yang tercipta
dalam kegiatan memahami dan mencipta karya bermuatan bahasa dan sastra
Indonesia. Sedangkan, dalam pembelajaran Mata Kuliah Umum Bahasa
Indonesia di setiap Prodi yang ada di Universitas, dimaksudkan untuk
menumbuhkan penggunaan bahasa secara komunikatif dalam berkomunikasi
secara lisan dan tertulis. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih
banyak berkaitan dengan aspek rasional, kognitif, dan afektif. Sehingga
pembelajaran tersebut hendaknya perlu diselingi dengan adanya media
pembelajaran yang inovatif.
c) Pembelajaran Bahasa Indonesia
Pembelajaran menurut Hamalik (2015) adalah susunan yang meliputi
unsur manusiawi, prosedur, dan fasilitas yang saling berkaitan dalam rangka
mencapai tujuan akhir dalam pembelajaran. Sedangkan pendapat lain tentang
pembelajaran menurut Majid (2015) meliputi dua hal pokok. Pertama adalah
perubahan tingkah laku sebagai akibat dari proses belajar. Kedua, proses
transfer ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. melakukan
penyampaian ilmu pengetahuan melalui pembelajaran). Berdasarkan kedua
pendapat tersebut, diperoleh simpulan bahwa pembelajaran bertujuan
menyampaikan ilmu pengetahuan dan sebuah proses perubahan tingkah laku
yang diakibatkan oleh adanya kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia masih ada yang dilakukan
secara konvensional, yaitu dosen menjelaskan dengan metode ceramah dan
menjadi satu-satunya sumber, media, dan materi pelajaran bagi mahasiswa. Hal
tersebut tidak menjadikan mahasiswa dalam pengasaan materi menjadi rendah
dan minimnya kemampuan soft skill sebagai out put pembelajaran. Seyogyanya
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dapat dilakukan dengan
menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif yang berbasis digital
atau disebut juga sebagai literasi media.
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METODE
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitati. Menurut Moeloeng
(2017) pendekatan kualitatif dilakukan terhadap penelitian dalam rangka
memahami sebuah fenomena seperti persepsi dan deskripsi untuk memberikan
gambaran secara jelas. Berdasarkan tujuan utama penelitian ini adalah
mendeskripsikan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis digital.
Objek penelitian ini berupa gambar media pembelajaran berbasis digital dengan
subjek penelitian yakni materi bahasa dan sastra Indonesia. Penelitian ini
menggunakan sumber data yaitu mahasiswa semester V PBSI Unissula. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode simak dan teknik catat.
Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui kegiatan mereduksi data dan
penyimpulan hasil penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu output dari hasil pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
khususnya pada perkuliahan sebagai calon guru PBSI FKIP Unissula adalah
peserta didik atau mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan
berbasis teknologi atau disebut juga literasi. Berdasarkan pendapat tersebut
diperoleh simpulan bahwa literasi media merupakan sebuah kompilasi dari
beberapa kompetensi kemampuan seseorang terhadap informasi dalam bentuk
cetak atatu tidak tercetak. Berikut ini adalah output media pembelajaran bahasa
dan sastra Indonesia karya mahasiswa PBSI Unissula yang telah diterapkan dalam
kegiatan asistensi mengajar di sekolah.
No

1

Media Pembelajaran Materi Bahasa dan Sastra Indonesia
Bentuk Media Pembelajaran
Deskripsi
Messi (Menganalisis
pembangun puisi).

unsur

Messi
adalah
aplikasi
pembelajaran bahasa dan sastra
Indonesia berbasis digital, yang
berisi tentang materi pengertian
puisi, menganalisis unsur-unsur
pembangun puisi, langkahlangkah menganalisis puisi,
serta kuis.
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Teprodiwa
(Teks
Terjadinya Peristiwa)

2

Proses

Aplikasi
Teprodiwa
berisi
tentang materi teks eksplanasi.
Adapun isi dari media aplikasi
ini meliputi pengertian, ciri-ciri,
struktur, contoh, dan kuis
berkaitan
dengan
teks
eksplanasi.

Teksgrafi (Teks Biografi)

3

Aplikasi teksgrafi merupakan
media yang menyampaikan
suatu pesan dari komunikator
kepada khalayak umum. Adapun
pesan yang disampaikan dalam
media pembelajaran Teksgrafi
adalah profil dari seseorang atau
tokoh yang ternama di Negara
Indonesia. dengan mengenal
lebih dalam profil tokoh
tersebut, kita dapat meneladani
sikap-sikap positifnya.
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Suprinas (Surat Pribadi dan
Dinas)

4

Aplikasi pembelajaran Suprinas
berisi tentang menganalisis,
berdiskusi,
bertanya,
dan
menyampaikan gagasan yang
kemudian
Guru
akan
mengonfirmasikan
atau
memberikan penjelasan yang
lebih detail terkait materi
pembelajaran. Materi ini dapat
di install di HP.

Ikan Soter (Iklan, slogan, dan
poster)

5

Aplikasi Ikan Soter, berisi
tentang materi pengertian, ciriciri, macam-macam, dan contoh
dari iklan, slogan, dan poster).
Pembelajaran berbasis digital ini
sangat memungkinkan menarik
siswa belajar dengan aktif, sebab
aplikasi tersebut dapat di
download dan tersimpan di HP.

SIMPULAN
Pembelajaran bahasa merupakan sebuah upaya untuk mendorong
mahasiswa menjadi sosok yang mencintai tanah air melalui penggunaan bahasa
Indonesia dengan baik dan benar. Melalui pembelajaran sastra Indonesia
mahasiswa mampu mencipta dan mengajarkan sebuah karya yang akan
menambah khasanah pengetahuan di masyarakat. Sebagai salah satu faktor
pendukung utama dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah melalui
penggunaan media pembelajaran. Di era disruptif yang melekat pada
pembelajaran berbasis digital. Mahasiswa harus mampu menguasai dan bijak
dalam memanfaatkan informasi serta pengetahuan berbasis digital. Salah satu
bentuk skill mahasiswa dalam memanfaatkan literasi digital masa kini adalah
dengan menciptakan berbagai aplikasi media pembelajaran bahasa dan sastra
Indonesia. Terdapat lima aplikasi media pembelajaran yang telah berhasil
diciptakan oleh mahasiswa sebagai calon guru yaitu aplikasi Messi, aplikasi
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Teprodiwa, aplikasi Teksgrafi, aplikasi Suprinas, dan aplikasi Ikan Soter.
Beberapa aplikasi tersebut dapat di download dan tersimpan di HP. Dengan
demikian, aplikasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia diharapkan dapat
menjadikan kemudahan bagi siswa dalam belajar.
DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Azhar. (2002). Media Pembelajaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Hamalik, Oemar. (2015). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara
Kemendikbud. (2017). Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan
untuk Sekolah Menengah Atas. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah.
Kurnianingsih, dkk. (2017). Upaya Peningkatan Kemampuan Literasi Digital
bagi Tenaga Perpustakaan Sekolah dan Guru di Wilayah Jakarta Pusat
melalui Pelatihan Literasi Informasi. Jurnal Pengabdian kepada
Masyarakat, Vol.3, No.1, September 2017.
Majid,Abdul. (2015). Pendekatan Ilmiah dalam. Implementasi Kuirikulum 2013.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
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PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA
TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI RESTORAN S2 SEMARANG
Rahmat Edy Pujono
STIEPARI Semarang
rahmatgepeng15@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini dilakukan di Restoran Sisingamangaraja Sites Semarang dengan tujuan
untuk menganalisa dan menjelaskan pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap
kinerja karyawan. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu 75 responden. Hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan informasi yang berguna bagi pihak manajemen maupun karyawan. Data
yang digunakan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik kuantitatif.
Analisis kuantitatif menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen, uji hipotesis dan sebelumnya diuji
dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa adanya
pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Maka hasil uji
analisis regresi berganda menunjukan nilai F yang signifikan dengan nilai korelasi
determinasi R2 square ssebesar 0,383. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan
kinerja karyawan perlu adanya kompensasi dan lingkungan kerja yang baik.
Kata kunci: Kompensasi, Lingkungan Kerja, Kinerja Karyawan

Abstract
This research was conducted at the Sisingamangaraja Sites Restaurant Semarang with
the am is to analyze and explain the effects of compensation and work environment on
employee performance. The research data were obtained through quessioneres. The
sampel used in the research were 75 responden. The result is expedted to provide useful
management and the employee. The data obtained were processed using descriptive
analysis and quantitativ statistical analysis. Quantitativ analysis using multiple
regression analysis to determine the effect of independent variabels on the dependent
variabel, test hypotesis and yet previously tested the validity and reliability test. The
regression analysis showed that the effects of compensation and work environment on
employee performance. Then the test result of multiple regression analys showed a
signifikan F value with correlation value of determination R2 are 0,383 square. This
suggest that to improve employee performance there is a need for compensation and a
good work environment.
Keyword: Compensation, Work Environment, Employee Performance
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PENDAHULUAN
Kinerja karyawan menjadi perhatian di
Restoran Sisingamangaraja
2
Sites (S ). Kualitas kinerja karyawan berhubungan erat dengan kualitas
perusahaan. Turunnya kinerja karyawan terlihat dari gaji karyawan yang belum
mencapai UMR, kecemburuan antara karyawan lama yang mendapatkan gaji
lebih banyak dan tunjangan lebih banyak. Faktor lain yang menyebabkan
turunnya kinerja, faktor tersebut adalah kompensasi. Kompensasi menurut
Hasibuan (2002) adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung
atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang
diberikan kepada perusahaan. Tujuan pemberian kompensasi antara lain adalah
sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas
karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Karyawan belum
puas dengan kompensasi yang ada, hal ini berkaitan dengan bonus, tunjangan
serta insentif yang didapat. Para karyawan merasa gaji yang diterima belum adil
karena beban kerja yang diterima tidak sebanding dengan kompensasi yang
didapat.
Selain masalah yang berhubungan dengan kompensasi, terdapat pula masalah
lingkungan kerja yang ada di Restoran Sisingamangaraja Sites (S2). Lingkungan
kerja menjadi komponen utama dimana pertama kali kontak dengan dunia kerja
dilakukan oleh seorang karyawan. Kenyamanan dalam bekerja seorang karyawan
ditentukan oleh lingkungan kerja di sekitarnya. Semakin baik dan kondusif
lingkungan kerja karyawan, kenyamanan kerja yang didapatkan pun akan
semakin besar.
Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang
mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, hal ini
berarti lingkungan kerja yang kondusif dan sesuai akan sangat berpengaruh
terhadap kinerja karyawan. Baik buruknya kinerja pegawai dipengaruhi sedikit
banyak oleh lingkungan kerja yang ada, semakin baik lingkungan yang ada
semakin baik pula kinerja karyawan, begitu juga sebaliknya.
Selain masalah kompensasi dan lingkungan kerja, ternyata terdapat factor
lain yang menyebabkan turunnya kinerja, faktor itu antanya adalah disiplin kerja,
dari data absensi selama tiga bulan terahir terjadi keterlambatan karyawan sekitar
7%-8%, selain disiplin masalah beban kerja juga meneyebabkan turunnya
kinerja, para karayawan merasa beban kerja yang ada terlalu besar dibandingkan
dengan jumlah karyawan yang ada. Dari beberapa faktor penyebab turunnya
kinerja tersebut kemudian penulis melakukan pra-survey dengan karyawan
Sisingamangaraja Sites (S2), tujuan dilakukannya pra- survey adalah untuk
mengetahui dua faktor terbesar yang menyebabkan turunnya kinerja karyawan.
Dari hasil pra-survey diketahui 2 faktor utama yang perlu di perhatikan, yaitu
faktor kompensasi dan lingkungan kerja. Hal ini berarti kompensasi dan
lingkungan kerja merupakan dua variabel yang saling mendukung dalam
tercapainya kinerja karyawan yang maksimal. Kompensasi yang sesuai dan dapat
memenuhi kebutuhan karyawan akan mendorong meningkatnya kinerja
karyawan. Begitu juga dengan lingkungan kerja, dengan lingkungan kerja yang
baik dan kondusif maka karyawan akan nyaman dalam bekerja, hal ini akan
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meningkatkan kinerja karyawan, karena karyawan dapat bekerja dengan baik.
Sehingga karyawan yang mendapat kompensasi yang sesuai, serta ditunjang
dengan lingkungan kerja yang kondusif akan dapat meningkatkan kinerja
karyawan.
KAJIAN TEORI
Pengertian Kompensasi
Istilah kompensasi mengacu kepada semua bentuk balas jasa uang dan
semua barang atau komoditas yang digunakan sebagai balas jasa uang kepada
karyawan (Daft, 2000). Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk
uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai
imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2003).
Kompensasi dibedakan menjadi dua, yaitu: Kompensasi langsung yaitu berupa
gaji, upah dan insentif; dan kompensasi tidak langsung berupa asuransi,
tunjangan, cuti, penghargaan.
Menurut Simamora (2004) mendefinisikan kompensasi meliputi imbalan
finansial dan jasa nirwujud serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan
sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Sedangkan menurut Pangabean
dalam Subekhi (2012) kompensasi adalah setiap bentuk penghargaan yang
diberikan karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan
kepada organisasi. Menurut Dessler dalam Subekhi (2012) kompensasi karyawan
adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan
dan timbil dari diperkerjannya karyawan itu.
Pengertian Lingkungan Kerja
Menurut Nitisemito (2000) mendefinisikan bahwa lingkungan kerja adalah
segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya
dalam menjalankan tugas yang diembankan. Dalam pengertian lain juga
disebutkan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat
dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Faktor lingkungan
merupakan salah satu yang harus dipertimbangkan dalam sebuah perusahaan
yang sedang beroperasi, dalam prakteknya ternyata tidak semudah dibayangkan
orang, hal ini disebabkan karena faktor lingkungan tidak statis, tetapi lebih
bersifat dinamis artinya hal yang saat ini dianggap tidak berpengaruh terhadap
perusahaan mungkin lima atau sepuluh tahun lagi akan berpengaruh terhadap
perusahaan sehingga harus dimasukkan sebagai salah satu faktor yang perlu
dipertimbangkan. Sedangkan Schultz & Schultz (2006) memberikan pengertian
lingkungan kerja yaitu suatu kondisi yang berkaitan dengan ciri-ciri tempat
bekerja terhadap perilaku dan sikap pegawai dimana hal tersebut berhubungan
dengan terjadinya perubahan-perubahan psikologis karena hal-hal yang dialami
dalam pekerjaannya atau dalam keadaan tertentu yang harus terus diperhatikan
oleh organisasi yang mencakup kebosanan kerja, pekerjaan yang monoton dan
kelelahan.
Pengertian Kinerja Karyawan
Kinerja menurut Henry Simamora (2004) bahwa untuk mencapai agar
organisasi berfungsi secara efektif dan sesuai dengan sasaran organisasi, maka
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organisasi harus memiliki kinerja karyawan yang baik, yaitu dengan
melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang handal.
Menurut Hasibuan (2004) kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja yang
dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasrkan atas
kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mathis dan Jackson (2006)
menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak
dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang
dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk
kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.
Definisi lain datang dari Mangkuprawira dan Hubeis (2013) menyebutkan bahwa
kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ektrinsik pegawai. Faktorfaktor intrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari pendidikan,
pengalaman, motivasi, kesehatan,
usia keterampilan, emosi dan spiritual.
Sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari
lingkungan fisik dan non fisik, kepemimpinan, komunikasi vertikal dan
horizontal, kompensasi, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, sistem
hukuman dan sebagainya.
METODE
Metode ini dirancang untuk menjawab permasalahan yang telah
dirumuskan dan tujuan yang hendak dicapai serta menguji hipotesis.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kuantitatif, faktual dan akurat dengan membuat angket responden (Karyawan S2
Semarang) yang akan menjawab pertanyaan tentang kompensasi dan lingkungan
kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian
regresi dan korelasi yang merupakan garis trend dari suatu kegiatan atau variabel
yang terdiri dari 2 faktor atau lebih. Korelasi yaitu untuk mengetahui ada
tidaknya hubungan antara variabel Y (dependen) dengan variabel X (Independen)
dalam suatu kegiatan tertentu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja membandingkan
signifikasi variabel dengan kompensasi signifikasi 5% atau 0.05 maka signifikasi t
hitung (0.00) < sig 5% (0.05). Sehingga H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti
hipotesis “ada pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja karyawan” benar
adanya.
Variabel Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan
Pada variabel lingkungan kerja, t hitungnya adalah 1,739 dengan signifikasi
sebesar 0.086. Dengan melihat signifikasi variabel lingkungan kerja , sig t hitung
(0.086) < sig 5% (0.05) , sehingga H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti
hipotesis “ada pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan”
benar adanya.
Kompensasi dan Lingkungan Kerja Berpengaruh Terhadap Kinerja
Karyawan
Hasil pengujian statistik dengan menggunakan uji SPSS didapatkan nilai F
hitung = 23,938 sedangkan nilai F tabel (∞ = 0,05 , df pembilang = k = 2, df
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penyebut =2 n-k-1 = 75 -2 – 1 =72) adalah 3.12 terhadap Restoran S
kinerjakaryawan
di Semarang dapat dibuat F hitung > F tabel , angka
pembahasan sebagai berikut:
Varaiabel Kompensasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan
Tertera bahwa nilai t hitung untuk variabel kompensasi adalah 3,672
dengan signifikasi sebesar 0.000. Dengan signifikasi = 0,000 < ∞ = 0,05
Dengan kriteria di atas maka Ho ditolak Ha diterima , yang berarti bahwa
ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi dan lingkungan kerja terhadap
kinerja karyawan di Restoran S2 Semarang.
Variabel yang Paling Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan
Dari kedua variabel independen yang diteliti, variabel Kompensasi
merupakan yang paling berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. Nilai beta untuk
variabel kompensasi adalah (0.425) lebih besar dibandingkan variabel lingkungan
kerja (0.151). Hasil ini menunjukan bahwa variabel kompensasi memiliki
pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja karyawan dibandingkan variabel
lingkungan kerja. Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik
pelamar, karena perusahaan-perusahaan bersaing dalam pasar tenaga kerja,
tingkat pengupahan, harus sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan
tenaga kerja. Lingkungan kerja menjadi bagian tak terpisahkan dalam aktivitas
kerja seorang pegawai, baik berupa lingkungan kerja fisik maupun lingkungan
kerja non-fisik. Tempat kerja dimana seorang mendedikasikan sepenuh tenaga dan
pikirannya untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun tidak
langsung akan berdampak pada proses kerjanya.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan, maka dapat
disimpulkan bahwa:
a. Ada pengaruh positif dan signifikan variabel kompensasi terhadap kinerja
karyawan di Restoran S2 Semarang, sehingga hipotesis yang pertama diterima.
b. Ada pengaruh positif dan signifikan variabel lingkungan kerja terhadap
kinerja karyawan di Restoran S2 Semarang, sehingga hpotesis yang kedua
diterima.
c. Ada pengaruh positif dan signifikan variabel kompensasi dan lingkungan
kerja terhadap terhadap kinerja karyawan di Restoran S2 Semarang, sehingga
hipotesis yang ketiga diterima.
d. Variabel kompensasi memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap
kinerja karyawan di Restoran S2 Semarang dibandingkan dengan variabel
lingkungan kerja.
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APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
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Abstrak
Suasana pendemi covid-19 menuntut guru atau pendidik untuk kreatif dalam
melakukan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk mewujudkannya
maka diperlukan pemilihan aplikasi yang tepat dalam pembelajaran. Karena
kegiatan pembelajaran di sekolah masih menggunakan pembelajaran secara
daring. Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP atau SMA harus
menggunakan media atau aplikasi pembelajaran yang menarik. Sudah ada aplikasi
pembelajaran secara daring yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa
Indonesia seperti WA grup, Google Classroom, dan aplikasi yang laiinya. Artike
ini menawarkan penggunaan aplikasi alternatif dalam kegiatan pembelajaran
bahasa Indonesia. Aplikasi e-cosal dan e-coole sebagai salah satu alternatif dalam
pembelajaran bahasa Indonesia. Aplikasi ini merupakan pengembangan dalam
kegiatan pengabdian untuk mencarimedia alternatif berupa aplikasi dalam
pembelajaran secara daring bahasa Indonesia di SMP dan SMA. Metode dalam
artikel ini menggunakan kualitatif deskriptif, data kegiatan pembelajaran bahasa
Indonesia di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas
(SMA). Masalah yang diungkapkan dalam artikel ini (1) bagaimana penerapana
aplikasi e-cosal dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dan SMA. (2)
bagaiaman penerapan aplikasi e-coole dalam pemebalajaran bahasa Indonesia di
SMP dan SMA. Simpulan artikel (1) penerapan aplikasi pembelajaran bahasa
Indonesia e-cosal dapat berjalan dengan baik dan efektif karena menggunakan
pendekatan saintifik dalam aplikasi pembelajaran. (2) penerapan aplikasi
pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan e-coole dengan strategi Group
Investigation (GI), Jigsaw, dan Student Team Achievement (STAD), media dan
strategi ini dipilih oleh guru karen menggunakan sistem kelompok dalam kegiatan
di dalam kelas seuai untuk pelajaran bahasa Indonesia.
Kata kunci: Aplikasi Pembelajaran, E-Cosal, C-Coole Dan Penddemi Covid-19
PENDAHULUAN
Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekoleh menengah baik di
tingkat pertama dan atas mengalami tantangan yang cukup berat selama pandemi
covid-19. Kegiatan pembelajaran khususnya bahasa Indonesia di sekolah banyak
menggunakan aplikasi secara daring selama pandemi. Namun, ada beberapa
sekolah yang sudah menggunakan sistem campuran dalam kegiatan pembelajaran
baik secara daring dan luring. Perlu diketahui bahwa tantangan ke depan kegiatan
pembelajaran secara daring akan tetap berlangsung walaupun pandemi sudah
berlalu. Hal ini terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
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dalam kegiatan pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa Indonesia di SMP
dan SMA. Penerapakan aplikasi untuk mendukung terselengaranya kegiatan
pembelajaran dengan baik dan menarik untuk mata pelajaran bahasa Indonesia
sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku saat ini.
Selama ini kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SMP dan SMA di Kota
dan Kabupaten Pekalongan menggunakan sistem atau model daring dan luring.
Kegiatan pembelajaran secara daring dilakukan dengan menggunakan LMS atau
aplikasai yang biasa dipakai di sekolah antara lain WA grup, Google Classroom,
Zoom dan Google Meet. Disesuaikan dengan jangkauan dan sarana prasarana
yang ada di sekolah. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah jangkauan sinyal
operator di wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan. Namun aplikasi-aplikasi
yang dipakai selama ini masih belum mengakomodasi point-point penting yang
ada di dalam kurikulum yang berlaku saat ini. Karena aplikasi tersebut masih
mengakomodasi sistem kegiatan yang bersifat umum, belum mengkhususnya
untuk kurikulum yang berlaku saat ini dan pembalajaran khusus bahasa Indonesia.
Sehingga diperlukan aplikasi yang mendukung dan sesuai dengan karakteristik
mata pelajaran bahasa Indonesia, serta sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat
ini yaitu kurikulum 2013.
Menurut Dakir (2004: 3) kurikulum adalah suatu program pendidikan
yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan,
direncanakan dan dirancangkan secara sistimatika atas dasar norma-norma yang
berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk
mencapai tujuan pendidikan. Maka berdasarkan pengertian kurikulum tersebut
perlu penyesuaian penggunaan media dan metode yang digunakan dalam kegiatan
pembelajaran bahasa Indonesia. Dimasa pandemi covid-19 ini diperlukan
pemilihan media atau aplikasi yang tepat dan sesuai dengan kurikulum dan
karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia. Kurikulum 2013 wajib digunakan
oleh setiap tingkat pendidikan formal di Indonesia. Inti dari Kurikulum 2013 ada
pada kompetensi dan standar kompetensi pada satuan pendidikan. Aspek penilaian
pada Kurikulum 2013 terdiri dari tiga, yaitu aspek pengetahuan, ketrampilan dan
sikap.
Implementasi aspek Kurikulum 2013 dalam dunia pendidikan dapat dilihat
dalam pendekatan saintifik (Scientific Approach). Pendekatan saintifik adalah
pendekatan dalam proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar
peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui
mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan
masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan
berbagai teknik, mengalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan
konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan.” (Kurinasih, 2014: 42). Pendekatan
saintifik dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : observing (mengamati),
questioning (menanya), associating (menalar), experimenting (menguji),
processing (memproses), conclusing (merumuskan) dan presenting (menyajikan).
Tahapan-tahapan dalam pendekatan saintifik tersebut diharapkan mampu untuk
memberikan kesempatan pada para peserta didik untuk meningkatkan keaktifan
serta kreatifitas. Bagi para guru, pendekatan saintifik ini memberikan wadah
untuk lebih mengeksplorasi kreativitas dalam mengajar. Kurikulum 13 dengan
pendekatan saintifiknya dapat menjadi tantangan baik bagi guru ataupun para
peserta didik.
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Berdasarkan gambaran tersebut, pembelajaran bahasa Indonesia di SMP
dan SMA yang ada di Kota dan Kabupaten Pekalongan harus mengikuti
kurikulum 2013. Selaian kurikulum 2013, selama pandemi covid-19 ini
diperlukan perhatian khusus untuk karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia
yaitu diperlukan adanya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta
didik atau siswa, baik secara individu atau kelompok yang menjadi ciri khas
pembelajaran bahasa Indonesia. Maka ciri khas penbelajaran bahasa Indonesia
perlu menjadi perhatian guru bahasa Indonesia di SMP dan SMA dalam memilih
metode, media dan aplikasi dalam kegiatan pembelajaran. Menuurut Hamalik
(2016: 77) proses pembelajaran ditandai dengan adanya interasi antara komponenkomponen dalam pengajaran. Komponen tersebut antara lain kurikulum, siswa,
guru, perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, media dan evaluasi
pembelajaran.
Sejalan dengan pemikiran tersebut, diperlukan media daring yang tepat
untuk mendukung kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dan SMA
khusunya di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Pemanfaat media daring ini
diperlukan aplikasi yang tepat dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia.
Pendekatan Cooperative Learning dipilih untuk menunjukan bahwa pembelajaran
bahasa Indonesia di era pandimi covid-19 ini masih tetap menarik dan mudah
dipahami oleh siswa atau peserta didik. Cooperative Learning adalah sebuah
pendekatan yang berasal dari suatu instruksi dimana para siswa bekerja dalam
kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam belajar
(Ormrod, 2000: 54). Guru bahasa Indonesia di SMP dan SMA merekomendasikan
menggunakan pendeketan Cooperative Learning karena pendeketan ini lebih
mengutamakan sistem kelompok di dalam kegiatan kelasnya. Pendekatan
cooperative learning memiliki focus pada aktivitas siswa, atau biasa disebut
dengan student centered leraning (SCL). Mata pelajaran bahasa Indonesia
berusaha untuk menempatkan siswa menjadi fokus dari kegiatan pembelajaran di
kelas. Sehingga siswa menjadi lebih aktif dan selalu berkembang dengan dinamis.
Menurut pernyataan Gibbs dalam Sparrow dkk (2000: 114) menyebutkan bahwa
SCL merupakan suatu pendekatan dengan memprioritaskan pelaku pendidikan
yang berasal dari siswa. Pada prinsipnya guru memberikan otoritas kepada siswa
untuk memilih materi, dan model pembelajaran. Black (2007: 14) menjelaskan
tentang elemen yang ada pada Student Centered learning. Elemen-elemen tersebut
berkaitan dengan sebuah pembelajaran yang telah menjadi tanggung jawab peserta
didik.
Gambaran tersebut membawa pemikiran bahwa kegiatan pembelajaran
baik masa pandemi covid-19 atau dimasa normal kegiatan pembelajaran harus
memanfaatkan teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi
pembelajaran secara daring. Menurut Wena (2016: 202) apapun bentuknya
pemanfaat TI dalam pembelajaran membawa perubahan tradisi atau budaya
pembelajaran, model pembelajaran yang mengikuti perkembangan TI melalui
teknologi internet memunculkan istilah e-education atau e-leraning. E-leraning
harus secara masip diterapkan disetiap lembaga pendidikan dari dasar hingga
perguruan tinggi. E-learning ini sesuai dengan pembelajaran jarak jauh yang saat
ini berkembang di dunia pendidikan. Pembelajaran jarak jauh ini dikemukakan
oleh Uno (2015: 35) yang berkaitan dengan pendidikan jarak jauh, biasa disebut
dengan online (daring).
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Bedasarkan gambaran tersebut, baik dari sudut pandangan kurikulum yang
berlaku yaitu kurikulum 2013 serta karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia
diperlukan aplikasi pembelajaran daring yang tepat dan sesuai dengan tuntutan
dan karakteristik bahasa Indonesia. Aplikasi tersebut dikembangkan dan
dikreasikan oleh tim pengembang aplikasi pembelajaran di Universitas
Pekalongan. Aplikasi tersebut dinamakan e-cosal dan e-coole. E-cosal adalah
aplikasi pembelajaran daring yang berbasis pada pembelajaran dengan pendekatan
saintifik dalam penerapannya di sekolah baik SMP atau SMA (Hayati, dkk.,
2021), maka aplikasi ini sesuai dengan kreteria kurikulum 2013 yang berlaku saat
ini. Sedangkan e-coole adalah aplikasi pembelajaran yang memunculkan strategi
Student Centered Learning (SCL). Strategi yang ada di dalam media ini antara
lain Strategi Group Investigation (GI), Jigsaw, dan Student Team Achievement
(STAD) (Panuntun dkk., 2020). Yang sesuai dengan karakterisktik pembelajaran
bahasa Indonesia di SMP dan SMA di Kota dan Kabupaten Pekalongan.
METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data kualitatif
SMP dan SMA yang berada di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Artikel ini
menggunakan data observasi di SMP dan SMA sebagai sarana aplikasi penerapa
uji coba media yang digunakan dalam artikel ini. Dalam artikel ini data yang
digunakan berupa kegiatan observasi, pengamatan, wawancara dengan guru
bahasa Indonesia di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Prosedur yang digunakan
mulai dari persiapan, observasi, pengamatan dan pengumpulan data hingga
penyajian data data dalam bentuk deskriptif. Sumber data yang diguanakan dalam
artikel ini adalah guru bahasa Indonesia di SMP dan SMA Kota dan Kabupaten
Pekalongan. Sedangkan data berupa hasil pengamatan, observasi dan wawancara
dengan guru SMP dan SMA. Teknik analisi data menggunakan teknik interaktif.
Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 246-253) menyatakan bahwa aktivitas pada
analisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai selesai. Kegiatan pada analisis data yaitu reduksi data,
penyajian data, dan simpulan atau verifikasi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.Penerapana aplikasi e-cosal dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP
dan SMA.
Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah mengikuti penerapan
kurikulum yang saat ini berlangsung. Kurikulum yang berlaku adalah
kurikulum 2013. Karakteristik kurikulum ini adalah dengan menggunakan
pendekatan saintifik. Pendekatan ini menuntuk adanya tahapan di dalam
kegiatan pembelajaran. Pendekatan saintifik dilaksanakan dengan tahapan
sebagai berikut: observing (mengamati), questioning (menanya), associating
(menalar), experimenting (menguji), processing (memproses), conclusing
(merumuskan) dan presenting (menyajikan). Tahapan dalam pendekatan
saintifik tersebut diharapkan mampu untuk memberikan kesempatan pada
para peserta didik untuk meningkatkan keaktifan serta kreatifitas.
Gambaran tentang pendekatan saintifik yang harus ada dalam kegiatan
pembelajaran di kelas mengusik kreativitas guru dalam melaksanakan
kegiatan pembelajaran. Guru bahasa Indonesia yang ada di SMP dan SMA
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Kota dan Kabupaten Pekalongan berusa menerapkan pendekatan saintiifik
dalam kegiatan pembelajaran. Namun, kendala pandemi covid-19 menjadi
penerapan pendekatan ini menjadi terhambat. Karena di beberapa palikasi
yang dipakai belum ada aplikasi yang memberikan fitur yang mendukung
pendekatan saintik. Maka guru bahasa Indonesia mencoba menggunakan
aplikasi e-cosal untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Aplikasi ecosal membantu guru bahasa Indonesia di SMP dan SMA untuk
menegmbangka kreativitasnya selama pandemic covid-19. Pelayanan
kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dan SMA di Kota dan
Kabupaten Pekalongan tetap berlangsung dengan menarik.
Penggunaan aplikasi e-cosal di sekolah untuk pembelajaran bahasa
Indonesia mendapat respon yang baik dari sekolah, guru dan peserta didik.
Guru dan peserta didik di SMP dan SMA yang ada di Kota dan Kabupaten
Pekalongan mengujicoba aplikasi e-cosal sebagai bagian dan pilihan
aplikasi LMS yang mendukung kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia.
Dengan aplikasi e-cosal ini mengakomodasi tahapan atau point penting di
dalam pendekatan saintifik, yaitu mengamatai, menanya, menalar, menguji,
memproses, merumuskan, menyajikan. Aplikasi e-cosal adalah aplikasi
pembelajaran yang dapat digunakan baik oleh guru dan siswa dalam proses
pembelajaran.
Aplikasi tersebut memuat fitur-fitur yang dapat mewadahi langkahlangkah pendekatan saintifik seperti mengamati, menanya, menalar, hingga
menyajikan. Aplikasi tersebut juga memberikan kesempatan dan ruang bagi
para siswa untuk membuat grup dan melakukan komunikasi, ataupun
obrolan kelas seperti dalam diskusi kelas. Guru dapat mengunggah tugas
dan siswa dapat mengunduh tugas yang diberikan guru, serta dapat juga
menggungah hasil tugas mereka. Aplikasi e-cosal dapat menjawab dan
memberi solusi bagi permasalahan pertama yaitu memberikan wadah bagi
guru untuk dapat menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran
daring, serta memberikan lebih banyak pilihan plikasi pembelaran daring
bagi guru agar guru dapat lebih mengeksplorasi kemampuan dan
kreatifitisanya sesuai dengan karakteristik kurikuluam 2013 dengan
pendekatan santifik di SMP dan SMA di Kota dan Kabupaten Pekalongan.
Berikut ini gambar tampilan untuk aplikasi e-cosal.

Gambar 1. Tampilan Sampul Aplikasi e-cosal
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2.Penerapan aplikasi e-coole dalam pemebalajaran bahasa Indonesia di SMP
dan SMA
Kegiatan pembelajaran di masa pandemi covid-19 di SMP dan SMA
dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di Kota dan Kabuaten Pekalongan
perlu mendapat perhatian yang cuku. Guru bahasa Indonesia baik si SMP
dan SMA memerlukan aplikasi pembelajaran yang dapat mewadahi sesuai
karakteristik pembelajarn bahasa Indonesia. Kegiatan pembelajaran bahasa
Indonesia menuntuk peserta didik untuk melakukan kegiatan diskusi.
Dengan diskusi maka materi dan kegiatan yang ada dalam kegiatan
pembelajaran bahasa Indonesia dapat tersampaikan dengan baik.
Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia selama pandemic mengalami
hambatan, terutama dalam memilih aplikasi yang dapat digunakan untuk
kegiatan diskusi dan diskusi berkelompok. Maka guru bahasa Indonesia
SMP dan SMA di Kota dan Kabuoaten Pekalongan menggunakan e-coole
sebagai aplikasi alternatif dalam pembelajran bahasa Indoneai. Dengan
menggunakan aplikasi ini siswa dapat melakukan kegiatan diskusi dengan
kelompok kecil, sehingga guru bisa memantau kegiatan pembelajaran
dengan baik. Aplikasi ini juga memiliki pilihan pendekatan yang ada di
dalamnya. Dengan berbantu aplikasi E-Coole ini maka metode Cooperative
Learning dapat dipahami oleh guru secara sederhana, menarik dan mudah
diakses.
Aplikasi e-coole merupakan transplantasi metode Cooperative
Learning berbasis web. Aplikasi ini memberikan kemudahan guru dalam
memahami metode Cooperatif Learning dan strategi di dalamnya, yaitu
strategi Student Centered Learning (SCL). Media atau aplikasi E-coole ini
memberikan alternatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang
menggunkan sistem kelompok. Strategi yang ada di dalam media ini antara
lain Strategi Group Investigation (GI), Jigsaw, dan Student Team
Achievement (STAD). Strategi tersebut masuk di dalam kegiatan
pembelajaran yang berbasis SCL. Ketiga strategi ini sesuai dan cocok untuk
kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dan SMA di Kota dan
Kabupaten Pekalongan. Berikut ini tampilan halaman depan dari aplikasi ecoole.

Gambar 2. Tampilan Sampul Aplikasi e-coole
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PENUTUP
Berdasarkan pembahasan yang ada dalam artikel ini, maka dapat
disimpulkan beberapa hal berkaitan dengan penerapan aplikasi e-cosal dan ecoole dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dan SMA Kota dan
Kabupaten Pekalongan sebagai berikut. Penerapan aplikasi pembelajaran bahasa
Indonesia e-cosal dapat berjalan dengan baik dan efektif karena menggunakan
pendekatan saintifik dalam aplikasi pembelajaran, jadi sesuai dengan kurikulum
2013 bahasa Indonesia di SMP dan SMA Kota dan Kabupaten Pekalongan.
Penerapan aplikasi pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan e-coole dengan
strategi Group Investigation (GI), Jigsaw, dan Student Team Achievement
(STAD), media dan strategi ini dipilih oleh guru karen menggunakan sistem
kelompok dalam kegiatan di dalam kelas sesuai untuk pelajaran bahasa Indonesia
di SMP dan SMA Kota dan Kabupaten Pekalongan.
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