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Abstak

Kegiatan menulis adalah upaya dalam mengaktualisasikan diri setiap individu. Penelitian tindakan kelas 
ini ingin melihat meningkatkan kemampuan menulis paragraph siswa SMA dengan menggunakan 
model pembelajaran Problem Based Introduction. Keberhasilan model pembelajaran problem based introduction 
memberikan manfaat yang sangat besar untuk meningkatkan kemampuan menulis paragraf. Kemampuan 
tersebut dapat dicapai jika di antara siswa dalam kelompok tersebut kooperatif  untuk melakukan 
pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran problem based 
introduction sangat besar untuk meningkatkan kemampuan menulis paragraf. 

Kata Kunci: menulis paragraph, problem based Introduction, PTK.

PROBLEM BASED INTRODUCTION UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS 

PARAGRAF SISWA SMA

Ade Hikmat
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Pascasarjana Uhamka, Jakarta

PENDAHULUAN

Tujuan kegiatan menulis adalah upaya dalam 
mengaktualisasikan diri setiap individu. Saat ini, 
untuk melakukan kegiatan menulis sekarang ini 
semakin mudah karena sudah didukung oleh 
teknologi yang menyajikan ruang sangat luas bagi 
siapa saja untuk dapat menuliskan gagasannya 
dan dibaca oleh banyak orang. Jika pada zaman 
dulu kegiatan menulis hanya bergerak pada 
website/blog, kini tentu dapat dicapai melalui 
media sosial (baca: Facebook dan Twiter) yang 
jauh lebih mudah pemakaiannya.

Kalau kita lihat fenomena di atas, tentu ini 
peluang besar bagi siapapun yang memiliki ide 
atau gagasan untuk dituangkan kedalam bentuk 
tulisan, karena seperti yang diungkapkan oleh 
Akhadiah (1993) bahwa menulis tidak semata 
persoalan penuangan gagasan, akan tetapi lebih 
dari itu, yakni mendorong seseorang untuk belajar 
secara aktif. Selain itu, seperti yang diungkapkan 
Sukino (2010), bahwa menulis juga dapat 
mendatangkan keuntungan finansial sehingga 
dapat dijadikan sebagai sebuah profesi.

Melihat peluang ini, tentu saja kegiatan 
menulis menjadi semacam kebutuhan primer 
bagi siapapun. Terlebih lagi tidak sedikit buku-
buku yang kemudian dilahirkan dari sebuah 
tulisan di media internet seperti yang disebutkan 
sebelumnya. Oleh karena itu, penting sekali 
penguasaan teknik atau metode dalam menulis. 
Namun, bila menilik kemampuan menulis secara 
keseluruhan, siswa SMA masih banyak yang 
mengalami kesulitan, bahkan saat tulisan itu ingin 
diselesaikan menjadi sebuah paragraf, paragraf  
yang dibuat masih mengalami kecacatan dalam 
hal kohesi, koherensi maupun efektivitasnya. 
Padahal penguasaan menulis paragraf  ini sudah 
harus dikuasai oleh siswa SMA saat ia duduk di 
kelas X.

Model pembelajaran problem based introduction 
merupakan suatu proses pembelajaran yang 
menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami 
suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan 
masalah yang disajikan pada awal pembelajaran 
(Ratnaningsih, 2003). Dengan demikian, jantung 
model pembelajaran ini terletak pada siswa. 
Sehingga sebagai sebuah model pembelajaran, 
tentu saja model ini memiliki berbagai kelebihan 
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yang diharapkan mampu meningkatkan 
kreativitas dan pemahaman terhadap suatu 
pokok bahasan, dan dalam hal ini tentu saja 
berkaitan dengan peningkatan kemampuan 
menulis paragraf  siswa.

Tak jauh berbeda dengan pendapat 
Ratnaningsih, menurut Arends dalam 
Trianto (2009) model pembelajaran problem 
based introduction merupakan suatu model 
pembelajaran yang berfokus pada bagaimana 
siswa dapat memecahkan permasalahan yang 
autentik dengan maksud untuk menyusun dan 
mengembangkan pengetahuan mereka sendiri, 
mengem-bangkan inkuiri dan keterampilan 
berpikir, mengembangkan kemandirian, dan 
mengembangkan percaya diri siswa.

Dengan fokus masalah yang telah tersedia, 
siswa pun tentu saja dapat terfokus untuk 
menyelesaikan masalahnya sehingga model 
pembelajaran problem based introduction memiliki 
goal  yang jelas sebagai suatu indikator keberhasilan 
pembelajaran.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan 
jika penggunaan model pembelajaran problem 
based introduction dapat dijadikan sebagai sebuah 
model alternatif  sebagai pemecah kebuntuan 
dan kesulitan siswa dalam menyusun paragraf. 
Karena model pembelajaran ini menjadikan 
siswa menjadi aktif  sehingga tercipta proses 
pembelajaran yang dapat meningkatkan daya 
kognitif  siswa, sebagaimana yang disampaikan 
Tan dalam Sanjaya (2008) bahwa problem based 
introduction dapat membuat kemampuan berpikir 
siswa betul-betul dioptimalkan melalui proses 
kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga 
siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, 
dan mengembangkan kemampuan berpikirnya 
secara berkesinambungan.

Peningkatkan kognitif  semacam itu tentu 
saja niscaya terjadi, karena model pembelajaran 
problem based introduction mampu mengolah 
kemampuan berpikir melalui diskusi yang 
teraplikasikan secara baik karena model ini 
mengupayakan siswa untuk memecahkan 
masalah, yang tentu saja dalam pemecahan 

masalah tersebut timbul komunikasi dua arah di 
antara siswa atau peserta didik. Hal inilah yang 
disampaikan oleh Jonassen (1999) bahwa model 
problem based introduction memuat elemen-elemen 
fundamental, yakni 1) pertanyaan-pertanyaan, 
kasus, masalah atau proyek, 2) kasus-kasus 
yang saling terkait satu sama lain, 3) sumber-
sumber informasi, 4) cognitive tools, 5) pemodelan 
yang dinamis, 6) percakapan dan kolaborasi, 7) 
dukungan kontekstual/sosial.

Dengan adanya interaksi antar sesama 
siswa atau peserta didik tidak hanya berkaitan 
pada persoalan kognitif, tetapi juga afektif, dan 
psikomotorik yang memang dituntut. Tentu saja 
ini membuka peluang terbentuknya kecerdasan 
majemuk (multiple intelligences) yang dimiliki 
mereka (Fogarty, 1997).

Hal ini ditegaskan pula oleh Pierce dan Jones 
dalam Ratnaningsih (2003) yang mengemukakan 
bahwa kejadian-kejadian yang harus muncul 
pada waktu pelaksanaan pembelajaran berbasis 
masalah adalah sebagai berikut:
1. Keterlibatan (engagement) meliputi persiapan 

siswa untuk berperan sebagai pemecahan 
masalah yang bisa bekerja sama dengan 
pihak lain, menghadapkan siswa pada situasi 
yang mendorong untuk mampu menemukan 
masalah dan meneliti permasalahan 
sambil mengajukkan dugaan dan rencana 
penyelesaian.

2. Inkuiri dan investigasi (inquiry dan investigation) 
yang mencakup kegiatan mengeksplorasi 
dan mendistribusikan informasi.

3. Performansi (performnace) yaitu menyajikan 
temuan.

4. Tanya jawab (debriefing) yaitu menguji 
keakuratan dari solusi dan melakukan refleksi 
terhadap proses pemecahan masalah.
Untuk mengaplikasikan model ini, maka 

guru membentuk kelompok-kelompok kecil yang 
jumlah anggotanya 4-5 orang (Boud & Felleti, 
1997). Dalam kelompok itu, siswa dibimbing 
untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Oleh karena itu, menurut Ismail dalam 
Ratnaningsih (2003) pembelajaran berbasis 
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masalah terdiri dari lima tahapan yakni 
menyangkut:
1. Orientasi siswa pada masalah dengan 

cara menjelaskan tujuan pembelajaran, 
menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 
memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas 
pemecahan masalah.

2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 
dengan cara membantu siswa dalam 
mendefinisikan dan mengorganisasikan 
tugas belajar yang berhubungan dengan 
masalah tersebut.

3. Membimbing penelitian individual dan 
kelompok dengan cara mendorong siswa 
untuk mengumpulkan informasi yang 
sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 
mendapatkan penjelasan dan pemecahan 
masalah.

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil 
karya dengan cara membantu siswa dalam 
merencanakan dan menyiapkan karya yang 
sesuai seperti laporan.

5. Manganalisis dan mengevaluasi proses 
pemecahan masalah dengan cara membantu 
siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap penyelidikan siswa dan proses yang 
digunakan.
Dalam versi lain, Polya (1981) mengajukan 

empat tahap dalam melaksanakan model 
pembelajaran problem based introduction yaitu: 
(1) memahami masalah, (2) menyusun 
rencana pemecahan, (3) menjalankan rencana 
pemecahan, (4) menguji kembali penyelesaian 
yang diperoleh.

Dari dua pendapat itu, kegiatan terpusat 
pada siswa, yakni bagaimana siswa dapat 
menyelesaikan masalah yang diberikan guru. 
Hal ini juga tak jauh berbeda dengan yang 
disampaikan oleh Dwiyogo (2000).

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
yang difokuskan pada penelitian tindakan kelas 

dengan prosedur pelaksanaannya yang berbentuk 
tindakan yang dilakukan melalui sistem berdaur 
ulang berupa tahapan-tahapan kegiatan yang 
berbentuk siklus (Suyanto, 2002). Pada setiap 
siklus, terdapat tindakan yang harus ditempuh, 
yaitu 1) perencanaan tindakan, 2) pelaksanaan 
tindakan, 3) pengamatan, dan 4) refleksi (Proyek 
PGSM, 1999).

Penelitian ini dilaksanakan pada SMA 
YAPINA Depok. Subjek Penelitian ini adalah 
siswa kelas X 1 sebanyak 30 siswa. Faktor 
yang diteliti dalam penelitain tindakan kelas ini 
adalah faktor siswa dengan fokus penelitiannya 
adalah peningkatan kemampuan menulis 
paragraf  dengan model pembelajaran problem 
based introduction dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia.  

Sumber data adalah siswa kelas X 1 SMA 
YAPINA Depok. Jenis data yang dikumpulkan 
adalah data kuantitatif  dan data kualitatif  tentang 
kemampuan siswa dalam menulis paragraf. Data 
tentang kemampuan menulis paragraf  diperoleh 
dengan melaksanakan tes kinerja, yaitu siswa 
diberi tugas menulis paragraf. 

Tahap Perencanaan
Pada tahap ini, peneliti menyiapkan 

beberapa langkah berkaitan dengan kegiatan 
yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan. 
Adapun langkah tersebut sebagai berikut: 
1) mengidentifikasi kesulitan siswa dalam 
menulis paragraf; 2) menentukan indikator 
penyelesaian berdasarkan masalah yang telah 
ditemukan; 3) merancang kegiatan pembelajaran 
berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
untuk diterapkan pada tahap pelaksanaan 
berdasarkan model pembelajaran problem based 
introduction; 4) membuat lembar observasi untuk 
melihat kondisi pada saat proses pembelajaran 
berlangsung ketika model pembelajaran problem 
based introduction ini diterapkan; 5) menyusun alat 
evaluasi untuk melihat kemampuan siswa dalam 
menulis paragraf, apakah ada peningkatan atau 
tidak setelah dilakukan tindakan.



BAHTERA : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, Tahun 12, No. 2, Juli 2013104

Tahap Pelaksanaan 
Pada tahap ini, peneliti melaksanaan 

tindakan dari perencanaan yang telah disusun 
sebelumnya. Selanjutnya peneliti juga mengamati 
secara teliti terhadap pelaksanaan tindakan 
yang dilaksanakan dan mencatat berbagai hal 
yang terjadi berdasarkan instrumen penelitian 
yang telah disiapkan; dan mengumpulkan serta 
menganalisis data empiris pelaksanaan tindakan, 
baik itu berupa kendala pada saat pelaksanaan 
maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan 
penelitian.

Tahap Pengamatan
selanjutnya peneliti juga mengamati secara 

teliti terhadap pelaksanaan tindakan yang 
dilaksanakan dan mencatat berbagai hal yang 
terjadi berdasarkan instrumen penelitian yang 
telah disiapkan; dan mengumpulkan serta 
menganalisis data empiris pelaksanaan tindakan, 
baik itu berupa kendala pada saat pelaksanaan 
maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan 
penelitian.

Tahap Refleksi
Setelah dilakukan obeservasi pada tahap 

pelaksanaan, hasil observasi itu kemudian 
dikumpulkan dan dianalisis. Analisis ini dilakukan 
dengan tiga tahapan, yang berupa reduksi data, 
paparan data dan penyimpulan. 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan 
dengan mempertimbangkan apakah ada 
peningkatan positif  dari hasil pelaksanaan model 
pembelajaran problem based introduction pada siswa 
dalam menulis paragraf. Selain itu, digunakan 
pula jurnal yang telah dipersiapkan sebelumnya 
untuk melihat perkembangan keterampilan siswa 
dalam menyusun paragraf. 

Hasil analisis data yang dilaksanakan pada 
tahapan ini kemudian digunakan untuk refleksi, 
yakni memberikan makna terhadap proses dan 
hasil yang terjadi, yakni perubahan apa yang 
terjadi sebagai dampak dari tindakan yang telah 
diaplikasikan kepada siswa. Dari refleksi tersebut 
akan diketahui tentang apa yang sudah dan 

belum dituntaskan dengan tindakan yang telah 
dilakukan. Hasil refleksi itu selanjutnya digunakan 
sebagai bahan evaluasi tentang kelebihan dan 
kekurangan tindakan yang telah dilakukan 
dan sebagai acuan untuk merencanakan siklus 
berikutnya dengan prosedur dan tahap-tahap 
yang sama seperti siklus sebelumnya.

HASIL

Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I 
Kegiatan awal yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah melakukan pretes. Kegiatan 
yang dilaksanaan pada pretes ini adalah sebagai 
berikut: 1) pertemuan pertama, melakukan pretes 
untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 
menulis paragraf. Pretes diberikan kepada seluruh 
siswa di kelas VII kemudian dilakukan analisis 
hasil pretes dan menyimpulkan kemampuan awal 
yang dimiliki siswa terkait dengan kemampuan 
menulis paragraf.

Dari hasil pretes, ternyata 87,93% atau 
setara 51 orang siswa mengalami kesulitan dalam 
menulis paragraf. Hal itu karena siswa-siswa 
tersebut memperoleh nilai di bawah 60. Kesulitan 
ini dapat dilihat dari pecahnya gagasan sehingga 
satu paragraf  memiliki gagasan pokok yang 
timpang dengan gagasan penjelasan, demikian 
pula terjadi pada siswa ketika gagasan penjelas 
tidak dapat menjelaskan dengan baik gagasan 
pokok yang ada sehingga paragraf  itu tidak 
efektif. Ditemukan pula dalam karangan siswa, 
antara gagasn pokok dan gagasan penjelas tidak 
mememiliki hubungan kausal sehingga paragraf  
tersebut cendrung tidak koheren. 

Dari hasil temuan tersebut, dapat diduga 
bahwa kemampuan siswa rata-rata lemah dalam 
menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. 
Oleh karena itu, peneliti kemudian memilih salah 
satu kelas untuk dilakukan tindakan yakni kelas 
VII 1 dengan jumlah siswa 30 orang.

Setelah pretes dilakukan, kegiatan berikutnya 
adalah melaksanakan tindakan berupa 
penggunaan model problem based introduction  
dalam pembelajaran menulis paragraf. Dalam 



BAHTERA : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, Tahun 12, No. 2, Juli 2013 105

pelaksanaan tindakan ini, berikut kegiatan yang 
dilakukan oleh peneliti.

Tahap Pendahuluan
1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang merupakan kompetensi yang harus 
dikuasai siswa yakni dapat menguasai 
keterampilan menulis paragraf  dengan 
baik.

2. Guru memberikan dua contoh paragraf  
kepada siswa. Satu paragraf  merupakan 
paragraf  yang efektif  dan koheren, 
sedangkan satu paragraf  lagi merupakan 
paragraf  yang terdapat kesalahan. Kesalahan 
tersebut berupa tidak koheren serta tidak 
efektif.

3. Guru menyuruh siswa memperhatikan 
contoh paragraf  yang menjadi model 
paragraf  yang baik dan membiarkan siswa 
menemukan perbedaan paragraf  yang 
efektif  dan koheren dengan yang tidak.

4. Siswa kemudian dapat menyimpulkan bahwa 
paragraf  yang efektif  adalah paragraf  yang 
gagasan penjelasnya dapat menjelaskan 
gagasan pokok dengan jelas, begitu juga 
tentang paragraf  yang koheren, siswa 
mengetahui bahwa antara gagasan pokok 
dengan gagasan penjelas ada hubungan 
kausal.

5. Guru kemudian membentuk siswa menjadi 6 
kelompok dengan masing-masing kelompok 
terdiri dari 5 siswa. 

6. Guru juga menyampaikan langkah kerja 
yang harus dilakukan siswa yakni melakukan 
pemecahan masalah dari paragraf  yang 
bermasalah untuk kemudian memperbaiki 
paragraf  tersebut.

Kegiatan Inti 
Tahap I (Menganalisis Gagasan Pokok dan 
Gagasan Penjelas)
1. Guru membagikan kartu tugas berupa 

lima buah paragraf  yang bermasalah pada 
masing-masing kelompok. 

2. Paragraf  yang bermasalah itu kemudian 

diidentifikasikan dengan cara menentukan 
gagasan pokok dan gagasan penjelasnya 
dengan cara menghilangkan kata atau frasa 
hubung yang terdapat dalam paragraf.

 Contoh:

No
Paragraf  

Bermasalah

Bentuk Paragraf Paragraf  

yang 

Benar

Gagasan 

Pokok

Gagasan Penjelas

Benar Salah

3. Guru membantu siswa dalam memecahkan 
masalah dengan cara melakukan bimbingan 
ketika siswa mengalami kesulitan sehingga 
masalah itu dapat dipecahkan.

4. Guru juga melakukan pengawasan terhadap 
seluruh siswa dalam kelompok tersebut agar 
tetap kondusif  dan fokus pada masalah yang 
dihadapi.
 

Tahap II (Membuat Paragraf  Berdasarkan 
Masalah yang Dipecahkan) 
1. Setelah siswa dapat memecahkan masalah 

tersebut, siswa kemudian diarahkan untuk 
memperbaiki struktur paragraf  yang salah 
atau kalimat yang tidak efektif.

2. Dari masalah itu siswa membuat lima 
paragraf  sebagai solusi yang ditawarkan dari 
permasalahan yang telah dipecahkan.

3. Guru mengoreksi kesalahan yang dilakukan 
baik ketika memecahkan masalah dan 
membuatnya menjadi paragraf  baru sebagai 
penguatan.

4. Siswa kemudian memperbaiki pemecahan 
masalah yang telah dibuatnya dalam 
kelomnpoknya tersebut.

SIMPULAN

1. Melakukan refleksi dengan menanyakan 
apa yang telah dikuasai dan yang belum 
serta kesan-kesan siswa terkait dengan 
pembelajaran yang telah dilaksanakan.

2. Pembelajaran ditutup dengan memberikan 
tugas kepada siswa untuk membuat sebuah 
paragraf.
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Dari tindakan yang telah dilaksanakan pada 
siklus I dapat dideskripsikan pola penerapan 
model pembelajaran problem based introduction 
dalam pembelajaran membuat paragraf. Yakni 
siswalah yang berperan aktif  untuk memecahkan 
masalahnya. Bagaimana menemukan kesalahan 
hingga pada tahap memperbaikinya. Dengan 
pemecahan masalah tersebut siswa dapat 
membedakan mana paragraf  yang baik atau 
tidak, sehingga ketika siswa menemukan 
paragraf  yang tidak koheren dan efektif, siswa 
kemudian dapat memperbaikinya. Ketika tahu 
mana yang tidak efektif  dan koheren tentu saja 
siswa akan dengan mudah membuatnya. 

Namun setelah dilaksanakan tindakan, 
peningkatan memang terjadi tetapi tidak sesuai 
dengan yang diharapkan. Karena jika dilihat 
presentase hasil pada siklus I ditemukan bahwa 
siswa yang dapat mencapai nilai di atas 75 hanya 
ada 3 orang atau 10% dari jumlah keseluruhan, 
sedangkan yang mendapat nilai 60-74 pada 
kelompok yang lebih banyak, yakni 24 orang 
atau 80% dari jumlah keseluruhan. Adapun 3 
siswa lainnya atau 10% dari jumlah keseluruhan 
di bawah nilai 60. 

Analisis, Interpretasi dan Solusi Tindakan 
Siklus I

Setelah diidentifikasi, tidak maksimalnya 
pelaksanaan problem based introduction dapat 
dilihat dari beberapa faktor berikut. Hal 
pertama adalah siswa kesulitan dalam membuat 
gagasan penjelas yang dapat menjelaskan 
gagasan pokok, ini dikarenakan kegiatan pada 
siklus I berfokus pada pemecahan gagasan 
pokok dan gagasan penjelas, bukan pada 
bagaimana membentuk gagasan pokok dan 
gagasan penjelas. Selain tentu saja berkaitan 
dengan kurangnya latihan menulis paragraf  
sehingga siswa kurang menguasai konsep 
menulis paragraf  secara utuh. 

 Kesulitan kedua yang dihadapi siswa adalah 
siswa kurang menguasai frasa atau kata hubung 
ketika hendak menyampaikan gagasannya 

sehingga membuat kalimat tersebut menjadi 
tidak efektif. Ini dilihat dari penggunaan kata 
‘agar’ dan ‘supaya’ yang digunakan beriringan, 
meskipun pada dasarnya kedua kata itu 
memiliki makna berbeda. Selain itu, untuk 
mempertentangkan justru malah menggunakan 
frasa perbandingan seperti tercermin pada 
kalimat berikut: membaca memiliki banyak 
manfaat. Sebaliknya, banyak siswa yang malas 
membaca. Hal ini dikarenakan siswa lebih 
senang bermain vidio game dan menonton 
televisi. Semestinya, kalimat itu ditulis membaca 
memiliki banyak manfaat. Akan tetapi, banyak 
siswa yang malas membaca. Hal ini dikarenakan 
siswa lebih senang bermain vidio game dan 
menonton televisi. 

Oleh karena itu, pada siklus kedua kegiatan 
siswa akan diorentasikan proses latihan 
menulis paragraf  secara lebih intens dengan 
mengembangkan paragraf  yang bermasalah 
tersebut menjadi dua atau tiga paragraf  
tambahan.

Selain itu, untuk menekankan penggunaan 
kata atau hubung yang tepat, siswa kemudian 
diberikan tabel kata atau frasa hubung agar 
paragraf  yang dibuat menjadi paragraf  yang 
efektif.

Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Berdasarkan hasil temuan pada siklus I, maka 

pada siklus II ini pelaksanaan kegiatan tak jauh 
berbeda dengan kegiatan pada siklus I, dengan 
sedikit modifikasi untuk memaksimalkan model 
pembelajaran problem based introduction.

Tahap I (Mengembangkan Paragraf)
1. Guru mengarahkan siswa memecahkan 

paragraf  yang bermasalah.
2. Paragraf  tersebut kemudian diperbaiki serta 

dikembangkan menjadi beberapa paragraf. 
3. Paragraf  yang dikembangkan memiliki topik 

yang sama dengan topik paragraf  yang telah 
diperbaiki.
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Tahap II (Menghubungkan Kalimat dalam 
Paragraf  dan Memperbaikinya) 

Fungsi Contoh Kata atau Frasa 
Hubung

Akibat atau Hasil Akibatnya, karena itu, maka, oleh 
sebab itu, dengan demikian, jadi 

Pertambahan 
Berikutnya, demikian juga, kemudian, 
selain itu, lagi pula, selanjutnya, sebagai 
tambahan, tambahan lagi 

Perbandingan
Dalam hal yang sama, lain halnya, 
sebaliknya, lebih baik dari itu, tak jauh 
berbeda, berbeda dengan itu 

Pertentangan Akan tetapi, bagaimanapun, meskipun 
begitu, namun, sebaliknya 

Tempat
Berdekatan dengan itu, di seberang sana, 
tak jauh dari sana, di antara, di depan, 
di belakang, di atas, di bawah 

Tujuan Agar/supaya, untuk/guna, untuk 
maksud itu, untuk itu 

Waktu Baru-baru ini, akhir-akhir ini, sesudah, 
sejak, mulai, sebelum, setelah 

Singkatan
singkatnya/pendeknya, ringkasnya, 
akhirnya, sebagai simpulan, pendek 
kata 

Dari tabel kata/frasa hubung itu, siswa dapat 
membuat kalimat efektif. Sehingga ada rumusan 
yang jelas, ketika menggabungkan antara satu 
kalimat dengan kalimat lain dengan kalimat yang 
efektif.
1. Siswa mengecek kembali kalimat yang belum 

efektif.
2. Kalimat yang belum terhubung dengan 

frasa hubung diganti sehingga membentuk 
kalimat yang efektif  serta koheren.

3. Siswa saling mengoreksi paragraf  yang telah 
dibuat. 
Setelah dilakukan siklus II dengan perbaikan 

yang telah dilakukan, dapat dilihat hasil yang 
cukup memuaskan dengan pencapaian yang di 
atas ketentuan yakni nilai 75 dari 75% jumlah 
siswa. Di sini ada sekitar 27 siswa atau 90% yang 
nilainya di atas 75. Akan tetapi, ada sekitar 10% 
yang belum mencapai target tersebut.

Tentu saja ada banyak faktor yang bisa 
membuat penelitian ini menjadi baik. Selain 
ketelatenan serta keseriusan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran problem based 
introduction, juga perencanaan yang matang dalam 
menyampaikan model pembelajaran tersebut.   

PEMBAHASAN

Keberhasilan model pembelajaran problem 
based introduction memberikan manfaat yang 
sangat besar untuk meningkatkan kemampuan 
menulis paragraf. Kemampuan tersebut dapat 
dicapai jika di antara siswa dalam kelompok 
tersebut kooperatif  untuk melakukan pemecahan 
masalah. 

Selain itu, penentu keberhasilan model 
pembelajaran ini adalah ketelatenan serta 
keseriusan guru. Hal lain yang perlu diperhatikan 
juga adalah perencanaan yang matang dalam 
menyampaikan model pembelajaran tersebut.   

KESIMPULAN

Setelah melaksanakan penelitian ini dapat 
disimpulkan dengan melihat hasil yang telah 
dicapai. Tentu saja dengan demikian, manfaat 
penerapan model pembelajaran problem based 
introduction sangat besar untuk meningkatkan 
kemampuan menulis paragraf. 

Tapi dalam penerapan ini, selain perencanaan 
yang matang, guru dituntut untuk telaten dan 
serius dalam menerapkan model pembelajaran 
problem based introduction agar tujuan pembelajaran 
dapat tercapai, utamanya dalam mencapai hasil 
terbaik dalam menulis paragraf  yang efektif  dan 
koheren. Karena, jika tidak telaten dan serius 
maka bisa mengakibatkan siswa melakukan 
tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang hendak dicapai.

SARAN

Bagi Para Guru Bahasa Indonesia
Mengingat manfaat yang besar terhadap 

kemampuan siswa dalam meningkatkan 
kemampuan menulis paragraf, maka penting bagi 
guru bahasa Indonesia untuk menerapkan model 
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pembelajaran ini sebagai salah satu alternatif  
pembelajaran terutama dalam mengajarkan 
kemampuan menulis paragraf  pada siswa. 
Bagi Penelitian Lanjutan

Model pembelajaran problem based introduction 
adalah model yang efektif  untuk mengarahkan 
siswa pada peningkatan keterampilan menulis 
paragraf. Dalam model pembelajaran ini, siswa 
tidak pasif  malah cendrung aktif  dan tentu 
saja ketika pembelajaran berpusat pada siswa 
maka kreativitas siswa tergali terlebih dalam 
memvariasikan menulis paragraf. Keefetifan 
tersebut bisa saja digapai pada pokok bahasan 
lain atau bahkan mata pelajaran lain. Oleh karena 
itu, perlu pembuktian untuk mengetahui sejauh 
mana keefektifan model pembelajaran ini pada 
penelitian lebih lanjut.  
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PENDAHULUAN

Karya sastra merupakan pengungkapan 
hidup dan kehidupan yang dipadu dengan daya 
imajinasi dan kreasi seorang pengarang serta 
dukungan pengalaman dan pengetahuannya 
atas kehidupan tersebut. Sastra merupakan 
hasil proses pemikiran dan pengalaman batin 
pengarang yang dicurahkan lewat tulisan dengan 

mengungkapkan berbagai hal yang digali 
dari masalah kehidupan manusia sehari-hari. 
Persoalan yang menyangkut kehidupan manusia 
itu merupakan hasil perenungan pengarang. 
Kontemplasi pengarang terhadap realita 
kehidupan dan alam sekitarnya.1

1 Kinayati Djojosuroto dan Noldy Pelenkahu, Teori Apresiasi 
dan Pembelajaran Prosa (Yogyakarta: Pustaka Book  Publisher, 
2009),h. 15

Abstract

The objetive of  this study is to identify and understand comprehensively the emotional disorder happened 
to Sheila as the main character in The Tiger’s Child novel by Torey Hayden. It is a qualitatve research with 
a psychoanalysis method carried out in May – July 2013. The data were collected by reading the novel 
repetedly till understood comprehensively the novel story. The analysis and interpretation found 6 types 
of  emotional disorder: Anger was 23 (36,51%), Sadness was 14 (22,22%), Lonelyness was 7 (11,11%), 
Apathywas 8 (12,70%), Unstablewas 7 (11,11%), and Anhedonia was 4(6,35%). And the dominant 
emotional disorder experienced by Sheila was Anger. Emotional disorders were caused by environmental 
(family) factor and school factor. In addition, the writer of  the novel applied humanistic approach to 
treat emotional disorders experienced by Sheila. There were found that positive values in the novel The 
Tiger’s Childmay generate our view on world, especially patience and love of  the teacher Torey Hayden 
to her pupils.

Keywords: emotional disorder, qualitative research, novel, environmental (family) factor and school 
factor  

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan secara menyeluruh tentang struktur novel 
The Tiger’s Child, gangguan emosi, penyebab gangguan emosi, dan penanganan gangguan emosiyang dialami 
oleh tokoh utama Sheila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan metode analisis isi. 
Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan isi novel dan mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan 
dengan gangguan emosi dengan bantuan acuan pustaka sehingga dapat terungkap aspek psikologi sastra 
secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan jenis gangguan emosi yang dialami oleh tokoh utama 
Sheila dalam novel “The Tiger’s Child” ada 6 (enam), yaitu: amarah sebanyak 23 (36,51%), kesedihan sebanyak 
14 (22,22%), kesepian sebanyak 7(11,11%),apati sebanyak 8 (12,70%), labil sebanyak 7 (11,11%), dan 
anhedonia sebanyak 4(6,35%). Penyebab dari seluruh gangguan emosi yang berhasil diidentifikasi (6 jenis 
gangguan emosi) terdiri dari faktor lingkungan atau keluarga dan faktor sekolah. Nilai-nilai moral yang 
dapat diambil dalam novel ini adalah kesabaran dan kasih sayang. Kasus gangguan emosi yang dialami 
Sheila dan kemudian mampu melakukan penyesuaian diri dengan tetap berusaha gembira berkat seorang 
pendidik Torey Hayden yang selalu siap mendengar dan membagi waktu untuk Sheila. Nilai kehidupan ini 
dapat dijadikan teladan bagi siswa untuk tegar menjalani kehidupan.

Kata Kunci: gangguan emosi, penelitian kualitatif, novel.

GANGGUAN EMOSI TOKOH UTAMA DALAM NOVEL 
“THE TIGER’S CHILD” KARYA TOREY HAYDEN 

Puspa Sari
Dosen Bahasa Inggris pada Fakultas Teknik UPI-YAI, Jakarta
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Karya sastra adalah refleksi pengarang 
tentang hidup. Bagi seorang sastrawan, karya 
yang dibuatnya adalah sebuah kelahiran baru 
bagi dirinya. Kelahiran yang menghimpun segala 
pengalaman dan membuat perpaduannya dengan 
dunia imaji yang membuat dirinya semakin 
bermakna. Bagi seorang pengarang,karyanya 
adalah bagian dari diri yang menggambarkan 
kreativitas dan kepekaan terhadap apa yang 
dialaminya dalam kehidupan. Kehidupan yang 
dipadu dengan daya imajinasi dan kreasi yang akan 
didukung pula oleh pengalaman atas kehidupan 
itulah yang akan mewakili begitu banyak hal yang 
pernah ditemuinya dalam kehidupan.

Karya sastra yang dipandang sebagai 
fenomena psikologis, akan menampilkanaspek-
aspek kejiwaan melalui tokoh-tokoh, jika 
kebetulan teks berupa drama maupunprosa. 
Sedangkan jika berupa puisi, tentu akan tampil 
melalui larik-larik dan pilihankata yang khas. 
Karya sastra dan psikologi memang memiliki 
pertautan yang erat,secara tak langsung dan 
fungsional. Pertautan tak langsung, karena 
baik sastramaupun psikologi memiliki objek 
yang sama yaitu kehidupan manusia. Psikologi 
dansastra memiliki hubungan fungsional karena 
sama-sama mempelajari keadaankejiwaan orang 
lain, bedanya dalam psikologi gejala tersebut riil, 
sedangkan dalamsastra bersifat imajinatif.2

Sastra merupakan tulisan yang bernilai 
estetik.Karyasastra bersifat imajinatif  atau fiktif  
yaitu suatu cerita rekaan yang berangkat dari daya 
khayal kreatif. Teks sastra merupakan karya yang 
amat kompleks, karena sastra juga merupakan 
kehidupan manusia dengan berbagai macam 
dimensi yang ada. Karena itu mempelajari teks 
sastra secara sistematik, penelaah sastra tidak saja 
dituntut untuk menguasai teori sastra melainkan 
juga disiplin ilmu yang lain,seperti filsafat, 
sosiologi, psikologi, agama, politik.3

Bentuk karya fiksi yang terkenal dewasa ini 
adalah novel. Novel menyajikan cerita fiksi dalam 

2 Jatman dalam Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian 
Sastra (Yogyakarta: CAPS,2011), h. 97

3 Zainuddin Fananie, Telaah Sastra (Surakarta: Muhammadi-
yah University Press, 2000),  h. 2-3

bentuk tulisan atau kata-kata, mempunyai unsur 
intrinsik dan ekstrinsik. Sebuah novel biasanya 
menceritakan tentang kehidupan manusia dengan 
bermacam-macam masalah dalam interaksinya 
dengan lingkungan dan sesamanya. Seorang 
pengarang berusahasemaksimalmungkin 
mengarahkan pembaca kepada gambaran-
gambaran realita kehidupan lewat cerita yang 
adadalam novel tersebut. Seperti halnya cerita 
dalam novel The Tiger’s Childyang ditulis oleh 
Torey Hayden ini terlihat hidup. Torey dapat 
menggambarkan dengan detail setiap kejadian 
yang ada dengan menggunakan kata-kata yang 
bersifat esplisit, kita sebagai pembaca dapat 
ikut larut dan terbawa ke dalam kisah tersebut. 
Hingga kita dapat merasakan ikut berpetualang 
di dalamnya.

Tujuan utama pengajaran sastra (novel) 
adalah mengambil pelajaran dalam sebuah 
karya sastra terutama nilai-nilai positif  yang 
terkandung di dalamnya. Novel The Tiger’s Child 
yang mengisahkan kondisi emosi seorang anak, 
Sheila, yang sejak kecil mengalami gangguan dan 
kemudian ditangani oleh seorang guru, Torey 
Hayden, yang khusus menangani anak-anak yang 
mengalami gangguan dan berkebutuhan khusus.

Torey Hayden adalah seorang guru luar 
biasa yang mampu menerapkan pendekatan 
kepada setiap muridnya yang berbeda-beda 
gangguan yang dialaminya. Tidak hanya 
mampu menerapkan pendekatan mengajar 
yang membuat siswanya bisa menerimanya tapi 
sebagai contoh, muridnya Sheila yang mengalami 
banyak gangguan emosi (seperti membakar 
teman bermainnya yang seusia dengannya, 4 
tahun) pada akhirnya mampu mengambil hati 
anak itu dan mampu membangun ikatan batin 
layaknya seorang ibu dan anak.

Setelah 7 tahun terpisah, Torey bertemu Sheila 
yang telah berusia 14. Sheila sudah sulit dia kenali 
dengan penampilan anak muda lazimnya. Torey 
pun tetap mampu membangun hubungan yang 
baik meskipun Sheila masih sering menunjukkan 
sifat-sifatnya yang emosional. Torey tetap bisa 
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mendekati Sheila dengan pendekatan yang dapat 
diterima Sheila.

Seorang guru sudah selayaknya jeli melihat 
setiap gangguan emosi yang dialami oleh anak 
didiknya. Guru harus bisa bertindak sebagai 
pihak yang mengerti dan mampu memberikan 
solusi terhadap setiap permasalahan emosi 
yang dialami anak didiknya. Untuk itu, berbagai 
pendekatan yang digunakan Torey kepada 
anak-anak didiknya yang mengalami gangguan 
emosi bisa pula diterapkan oleh guru dalam 
mengajarkan sastra.

Novel The Tiger’s Childadalah sebuah 
novel psikologi yang diangkat dari kisah nyata 
seorang anak yang bernama Sheila. The Tiger’s 
Childmerupakan lanjutan dari novel One Childyang 
menjadi international best seller. Kisah dalam 
novel The Tiger’s Childlebih kelam dibandingkan 
novel sebelumnya. Sheila yang telah tumbuh 
menjadi gadis remaja ternyata memiliki trauma 
dimasa kecilnya yang menjadikan dia sosok yang 
berbeda. Sheila sama bermasalahnya dengan 
Sheila kecil yang tega membakar seorang anak 
lelaki yang berusia tiga tahun sampai nyaris 
mati. 

Novel The Tiger’s Child dipilih dalam penelitian 
ini karena kisahnya sangat menarik untuk 
dikaji teutama tentang tokoh utamanya yang 
mengalami gangguan emosi.Kelebihan novel ini 
terletak pada ceritanya. The Tiger’s Childadalah 
sebuah novel yang diceritakan berdasarkan 
pengalaman nyataTorey Hayden sebagai seorang 
psikoterapis yang  berurusan dengan anak-anak 
dengan gangguan emosi.

Didalam kehidupan sehari-hari kita sering 
mendengar istilah emosi. Biasanya tindakan 
seseorang senantiasa dipengaruhi oleh keadaan 
emosinya. Kita bisa lihat pada masa kanak-
kanak, anak-anak  melampiaskan emosi melalui 
tangisan. Dengan menangis, anak menunjukkan 
adanya ketidakstabilan emosi, sehingga  melalui 
menangis dapat berarti takut, sedih, marah, 
gelisah, dan lain-lain.

Sikap emosi seseorang biasanya ditunjukkan 
pada sesuatu yang ada disekitarnya baik itu 

kehidupan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. 
Anak yang mengalami hambatan perkembangan 
emosi dapat menimbulkan kesulitan dalam 
belajar, terutama gangguan emosi yang tidak 
menyenangkan atau yang bersikap negatif.

Seseorang akan disebut mengalami gangguan 
emosi apabila emosi yang dialami menimbulkan 
gangguan pada dirinya. Baik karena emosi yang 
dialami terlalu kuat (misalnya sangat sedih), tidak 
ada emosi yang hadir (misalnya tidak merasa 
bahagia) atau emosinya menimbulkan konflik 
(misalnya terlalu sering marah).

Secara umum anak dengan gangguan emosi 
dan perilaku adalah anak yang mengalami kesulitan 
dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak 
sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam 
lingkungan kelompok usia maupun masyarakat 
pada umumnya, sehingga merugikan dirinya 
maupun orang lain, dan karenanya memerlukan 
pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan 
dirinya maupun lingkungannya.

Ada berbagai kasus gangguan emosi anak 
didik dalam dunia pendidikan secara nyata yang 
serupa dengan kasus yang terjadi dalam novel The 
Tiger’s Child. Untuk itu pengkajian penganganan 
gangguan emosi yang ada dalam novel ini bisa 
dijadikan rujukan untuk mengani gangguan 
emosi anak didik yang ditemukan dalam dunia 
pendidikan di Indonesia. Gangguan emosi anak 
selayaknya bukan menjadi hal yang dihindari 
tetapi menjadi tantangan bagi guru untuk diatasi 
dengan maksimal dan menjadikan anak dengan 
gangguan emosi merasa diperhitungkan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin 
mengetahui adanya hubungan psikologi dalam 
karya sastra yang direfleksikan dalam karakter 
tokohnya. Penulis akan mengkaji novel The Tiger’s 
Child karya Torey Hayden dengan pendekatan 
psikologi sastra melalui teknik analisis isi teks, 
khususnya menganalisis gangguan emosi. 

Penelitian ini diharapkan dapat berhasil 
mencapai tujuan penelitian secara optimal, dan 
menghasilkan laporan yang sistematis, serta 
dapat bermanfaat secara umum. 
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Psikologi sastra adalah kajian sastra yang 
memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan 
yang terkait dengan pemikiran dan perasaan 
pengarang dalam menciptakan karyanya. Selain 
terkait dengan narasi dalam substansi karakter 
tokoh, psikologi sastra juga terkait erat dengan 
realitas kehidupan sosial masyarakat. Oleh 
sebab itu, dalam pembahasannya digunakan 
sekaligus pendekatan intrinsik dan ekstrinsik. 
Hal tersebut dijelaskan oleh Roekhan dalam 
Endraswara,bahwa pendekatan psikologi sastra 
terdiri atas tiga pendekatan sekaligus, yakni: (1) 
tekstual, yang mengkaji aspek psikologis karya 
sastra. (2) reseptif-pragmatik, yang mengkaji 
aspek psikologis pembaca akibat pengaruh karya 
yang dibacanya. (3) ekspresif, yang mengkaji 
aspek psikologis sang penulis, baik sebagai 
pribadi maupun wakil masyarakatnya.4

Secara kategori, sastra berbeda dengan 
psikologi karena sastra berhubungan dengan 
seni (art), sedangkan psikologi merujuk pada 
perilaku manusia dan proses mental. Namun, 
keduanya memiliki titik temuyang sama yakni 
berangkat dari manusia dan kehidupan sebagai 
sumber kajian. Tentang manusia sebagai sumber 
kajian, psikologi terlibat erat karena psikologi 
mempelajari perilaku. Perilaku manusia tidak 
lepas dari aspek kehidupan yang membungkusnya 
dan mewarnai perilakunya. Novel sebagai bentuk 
sastra, merupakan jagad realita yang di dalamnya 
terjadi peristiwa dan perilaku yang dialami dan 
diperbuat manusia atau yang disebut dengan 
tokoh.5

Psikologi dan karya sastra memiliki 
hubungan fungsional, yakni sama-sama berguna 
untuk sarana mempelajari keadaan kejiwaan 
orang lain. Perbedaanya gejala kejiwaan yang 
ada dalam karya sastra adalah gejala-gejala 
kejiwaan dari manusia imajiner sedangkan dalam 
psikologis manusia dalam dunia nyata. Sekalipun 
demikian keduanya dapat saling melengkapi dan 
saling mengisi untuk memperoleh pemahaman 
yang lebih mendalam terhadap kejiwaan manusia 
4 Suwardi Endraswara, Metode Penelitian Sastra (Yogyakarta: 

CAPS, 2008), h. 97-98
5 Siswantoro, Op. Cit., h.29

karena mungkin saja apa yang teruangkap oleh 
pengarang tidak mampu diamati oleh psikolog 
atau bahkan sebaliknya.

Jadi, penelitian psikologi sastra merupakan 
sebuah penelitian yang menitikberatkan 
pada suatu karya sastra yang menggunakan 
tinjauan tentang psikologi. Psikologi sastra 
dapat mengungkapkan tentang suatu kejiwaan 
baik pengarang, tokoh karya sastra, maupun 
pembaca karya sastra. Penelitian psikologi sastra 
membutuhkan kecermatan dan ketelitiaan dalam 
membaca supaya dapat menemukan unsur-unsur 
yang mempengaruhi kejiwaan.

Tujuan psikologi sastra adalah memahami 
aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam 
karya sastra. Meskipun demikian, bukan berarti 
bahwa analisis psikologis sastra sama sekali 
terlepas dari kebutuhan masyarakat. Sesuai 
dengan hakikatnya karya sastra memberikan 
pemahaman kepada masyarakat secara tidak 
langsung, melalui pemahaman tokoh-tokohnya.6

Dasar penelitian psikologi sastra antara lain 
dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, adanya 
anggapan bahwa karya sastra merupakan produk 
dari suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang 
berada pada situasi setengah sadar atau subconcious 
setelah jelas baru dituangkan ke dalam bentuk 
secara sadar(conscious). Antara sadar dan tak sadar 
selalu mewarnai proses imajinasi pengarang. 
Kekuatan karya sastra dapat dilihat seberapa jauh 
pengarang mampu mengungkapkan ekspresi 
kejiwaan yang tak sadar itu ke dalam sebuah cipta 
sastra. Kedua, kajian psikologi sastra disamping 
meneliti perwatakan tokoh secara psikologi juga 
aspek-aspek pemikiran dan perasaan ketika 
menciptakan karya tersebut.7

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif  dengan metode analisis isi. Penelitian 
ini dilakukan dengan mendeskripsikan isi novel 
dan mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan 
dengan gangguan emosi dengan bantuan 
6  Nyoman Kutha Ratna, Op. Cit,, h. 342
7  Suwardi Endraswara, Op. Cit., h. 26
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acuan pustaka sehingga dapat terungkap aspek 
psikologi sastra secara menyeluruh.8

Prosedur penelitian akan dilaksanakan 
melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) 
Mengumpulkan data dengan cara membaca 
novel ini sampai betul betul memahami dan 
mengerti dan menyelami keseluruhan tentang 
novel ini; (2) Menandai dan mengidentifikasikan 
bagian novel yang berisi permasalahan penelitian; 
(3) Menginterpretasikan data berdasarkan teori-
teori dan sumber sumber informasi lainnya. 
Analisis dan interpretasi selalu diarahkah kepada 
struktur cerpen kemudian bentuk gangguan 
emosi tokoh utama, sebab, akibat dan solusinya. 
Data yang diperoleh dihubungkan dengan 
dalil-dalil psikologi guna mengetahui gambaran 
gangguan emosi tokoh utama seperti gangguan 
internal dan eksternal yang dideritanya.

Data penelitian in diperoleh dari teks novel 
The Tiger’s Child. Data dalam penelitian ini 
adalah data kualititatf  yang berupa kata. Data 
yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa 
gangguan emosi dalam novel The Tiger’s Child 
karya Torey Hayden.

Sumber data penelitian ini menggunakan 
data primer dan data sekunder. Langkah 
pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan teknik pustaka dan 
catat. Teknik pustaka adalah teknik penelitian 
yang menggunakan sumber-sumber data tertulis 
untuk memperoleh data. Sumber-sumber tertulis 
yang digunakan dipilih sesuai dengan masalah 
dan tujuan dalam pengkajian sastra terutama 
dalam kajian psikologi sastra. Adapun sarana 
penelitian karya sastra berupa teks Novel The 
Tiger’s Childkarya Torey Hayden.

Analisis data akan dilakukan melalui beberapa 
tahap, yaitu sebagai berikut: (1) Mengumpulkan 
data dengan cara membaca novel ini sampai 
benar-benar memahami keseluruhan cerita novel; 
(2) Menandai dan mengidentifikasikan bagian 
novel yang berisi permasalahan penelitian; dan 
(3) Menginterpretasikan data berdasarkan teori-
teori dan sumber sumber informasi lainnya. 
8 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: 

Rosdakarya, 2004), h.21

Analisis interpretasi diarahkan kepada struktur 
novel kemudian bentuk ganguan emosi tokoh 
utama, sebab, akibat dan solusinya. Data yang 
diperoleh kemudian dihubungkan dengan dalil-
dalil psikologi guna mengetahui gambaran 
gangguan emosi tokoh utama. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Novel TheTiger’s Child merupakan sebuah 
novel psikologi pendidikan yang diangkat dari 
kisah nyata seorang anak yang bernama Sheila. 
The Tiger’s Child merupakan lanjutan dari novel One 
Child yang menjadi international best seller. The 
Tiger’s Child merupakan karya pengarang terkenal 
yaitu Torey hayden. Torey telah banyak menulis 
kisah tentang gangguan emosi yang dialami oleh 
muridnya saat dia mengajar disekolah luar biasa.  

Dalam Novel One Child diceritakan tentang 
Sheila yang berumur 6 tahun yang masuk ke 
dalam sekolah yang diajar oleh Hayden dan telah 
mengalami banyak perubahan sikap dari anak 
yang suka memberontak, agresif, tidak peduli 
terhadap orang lain menjadi anak yang bisa 
bersosialisasi terhadap lingkungannya. Sementara  
pada Novel The Tiger’s Child  dikisahkan tentang 
Sheila yang telah tumbuh menjadi gadis remaja. 
Sheila kehilangan komunikasi dengan Gurunya 
Torey Hayden selama 7 tahun. 

Hayden baru bertemu lagi dengan Sheila 
ketika Sheila berusia 13 tahun. Hayden sangat 
tercengang melihat perubahan pada diri Sheila. 
Gadis itu sekarang bertubuh kurus, berambut 
keriting warna orange menyala, bergaya ala 
punk, dan bertolak belakang dengan Sheila 
yang dikenalnya 7 tahun lalu sebagai Gadis kecil 
cantik berambut pirang lurus. Bahkan Sheila bisa 
dikatakan tidak ingat pada saat-saat yang mereka 
lalui bersama. 

Kedekatan Sheila dan Hayden kembali 
terjalin. Hubungan ini nampak ketika Hayden 
mengajak Sheila ikut membantu dalam kelas 
musim panas yang Hayden ajar.  Selama mengikuti 
program musim panas Sheila berulang-ulang 
kabur dan menbuat masalah dengan Torey. Di saat 
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Hayden terus melanjutkan jalinan hubungannya 
dengan Sheila yang sudah remaja ini, kenangan 
itu berangsur-angsur kembali, disertai perasaan 
diabaikan dan sikap permusuhan.

A. Struktur Novel 
1. Tema
 Tema dalam novel The Tiger’s Child adalah 

kisah seorang pendidik dalam menangani 
murid-muridnya yang mengalami gangguan 
emosi dan seorang gadis remaja dalam 
menjalani lika-liku kehidupan dalam 
mencari kasih sayang dari orang orang yang 
dicintai terutama sosok seorang ibu yang dia 
dapat dari gurunya. Novel ini memilih tema 
pendidikan dengan fokus pengajaran dan 
penanganan siswa dengan gangguan emosi.

2. Alur. 
 Novel The Tiger’s Child diawali dengan 
pertemuan kembali antara Torey dan Sheila 
setelah berpisah selama 7 tahun. Sheila 
tinggal bersama ayahnya dirumah kopel 
disebuah bangunan yang tidak terawat.

  “Sheila was three months’ sorts of  her 
fourteenth birthday when I finally located 
her. I hadn’t seen her in seven years-half  her 
lifetime past-and other than the poem I’d 
received through the mail two year earlier 
(p. 52)

  Sheila berbeda dengan Sheila yang dikenal 
Torey 6 tahun yang lalu dia berpenampilan 
seperti seorang remaja urakan. Berikut 
deskripsinya.

  “Sheila?
  Who stood there was a gangly adolescent 

with-honest to God-orange hair. Not 
strawberry blond, not red. Orange, like a 
road cope cone. It was longish, and permed 
into frizzy ringlets, a Cubs baseball cap 
pulled down over the top of  it. (p.54)”

  Cerita berlanjut saat Sheila tidak 
mengenal Torey dan semua kenangan yang 
dilaluinya dengan Torey. Torey berusaha 
mencoba mengingatkan kenangan lama 

mereka dengan sebuah foto. Sheila Berikut 
kutipannya.

  “Tongue protruding slightly between her 
lips, Sheila remained intent of  the photos. 
“I think I remember that park,” she said 
slowly. “Did it have trees that bloomed or 
something? They had a really sweet scent? 
Because I seem to remember that.”

  “Yes, the locust trees.”
  “Who are these girls?” She asked, 

handing over one of  the pictures.  “Don’t 
you recognize her? In the middle? That’s 
you. That’s Sara and that there is you.”

  Sheila sama sekali tidak mengenali 
teman-teman dan dirinya sendiri. Untuk 
mengingatkan Sheila tentang masa lalu, 
Torey pun mengajak Sheila ikut membantu 
dalam program kelas musim panas agar 
kebersamaan mereka menjadi lebih lama. 
Dalam program itu Torey dan Sheila 
menangani dan mengajar anak-anak yang 
mengalami gangguan emosi.

“In the summer-school program, Sheila’d find 
herself  surrounded by adults who were all 
intellectually formidable, but among us only 
Jeff  was probably Sheila’s equal. I doubted 
she had previously encountered another 
person of  her ability another person of  her 
ability.”

Pada saat ikut program musim panas Sheila 
bertemu dengan seorang anak yang bernama 
Alejo. Sheila menjadii dekat dengan Alejo 
karena Sheila melihat dirinya dalam diri 
Alejo.

Pada libur hari kemerdekaan Amerika, konflik 
antara Torey dan Sheila terjadi ketika mereka 
diundang oleh Chad untuk merayakan hari 
kemerdekaan di Marseville. Di rumah Chad 
Sheila membuat keonaran yang membuat 
Torey kesal sampai Torey kehilangan 
kesabaran dan akhirnya Sheila kabur. Sheila 
absen dari kelas musim panas sampe akhirnya 
seminggu kemudian dia muncul dan dia 
berpura tidak terjadi apa-apa. Berikut kutipan 
teks yang menggambarkan keadaan ini:
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“You’re the one who arranged it and you 
didn’t ask my opinion of  it. Why should 
I want to go over there? I don’t even 
know those people”

Sheila shruggedinsolently, “I don’t know him, 
could have been anybody and his stupid kids 
there, as far as I knew.”

She cut me off  with one fierce downward 
movement of  her arm, like a sword stroke. 
“And I’m supposed to be so grateful, 
aren’t I?”  Her voice rose. That’s what you 
want. I’m supposed to be so god dammed, 
fucking grateful to all of  guys for what you 
did for me. That’s it, isn’t it? That’s what you 
want.”

Don’t go fucking me around, Torey. That’s 
what you want. To make yourself  into such 
a good guy. That’s the only reason you came 
back.”

Seeing her face I realize a monster had been 
unleashed. Her face went from pink to 
red to a deeper scarlet, the veins becoming 
prominent at her temples. Her eyes dilated 
and her lips drew back against her teeth, 
warming bells went off  somewhere far 
back in my mind, alerting me to my physical 
safety.

  “You think you made my life better, do 
you?” she yelled, her voice growing louder 
with each word. “You think you fixed things? 
You didn’t, you made them worse A million, 
million, million times worse than they ever 
were before!”

  “No!” she cried passionately,” you whoa 
“You’re the one who can’t stop meddling.

  You leave my life alone!” (h. 137)
   Selepas program musim panas, Sheila 

berusaha mencari ibunya dengan memasang 
iklan disebuah koran Amerika dan pada 
akhirnya dia menerima surat dari seorang ibu. 
Konflik terjadi ketika Sheila menceritakan 
hal tersebut kepada Torey. Torey tidak 
yakin dengan info yang diterima Sheila 
dan meragukan kalau anak yang dimaksud 

ibu tersebut bukan Sheila. Akhirnya, Sheila 
marah dan menghindari Torey. 

  “Remember that ad? You know, in the 
paper? Well, it worked! She saw it and she’s 
written me this whole long letter. The letter 
was long. …. There was a strange, desperate 
note to the writer’s prose. She said she 
had given up a daughter for adoption …” 
(Sheila)

  “Sheil, I hate to say this but … I’m 
not sure this is your mother. … Because 
sometimes there are people with very bad 
problem who cannot tell what’s real from 
what isn’t real.” (Torey)

  “Anger suddenly flare in her eyes. “That’s 
me, huh?” That’s what you think I’m. Crazy. 
…Tears came to her eyes. “You’re just being 
spiteful. You don’t want me to find my 
mom.”(h. 237-9)

  Setelah peristiwa di atas, Sheila tidak 
bertemu Torey selama sepekan. Sampai, 
pengurus panti menelpon Torey dan 
menanyakan keberadaan Sheila karena sheila 
kabur dari panti. Setelah 4 bulan, Torey 
menerima fax dari sebuah nomor yang 
ternyata dari Sheila dan menelponnya. Dan 
di ujung telpon, Sheila menjawab. Torey pun 
menjemputnya di sana. Sejak kejadian itu 
Sheila sadar dan mau melanjutkan hidupnya 
dengan tidak memikirkan tentang ibunya 
lagi.

  “Jane Timmons was on the other hand. 
… “Sheila’s disappeared” 

  “… I went down to the office … and 
took the fax from my mail hatch. I read 
it…

  “The world’s not made some of  us, 
Torey. The little prince found this out. So, 
did Cleopatra and I think I have too. There’s 
nothing here for me. I’m from some other 
places. I don’t belong here. … And don’t try 
to fax me back.”

  “I had the telephone number the store 
which Sheila had sent the fax. I phoned 
immediately.”
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3. Tokoh
  Sheila merupakan Tokoh utama dalam 

Novel The Tiger’s Child dideskripsikan sebagai 
seorang remaja berpenampilan urakan 
dengan Rambut berwarna orange seperti 
sebuah kerucut penanda jalan. Rambut 
panjang itu kemudian dikeriting menjadi 
ikal-ikal kecil dengan Topi Bisbol Cubs di 
atasnya. Berikut kutipannya:

  “Who stood there was a gangly 
adolescent with-honest to God-orange hair. 
Not strawberry blond, not red. Orange like a 
road cone. It was longish and permed down 
over the top of  it.

  Sedang tokoh pendukung antara 
lain: (1) Torey. Torey adalah tokoh yang 
bercerita dalam novel The Tiger’s Child. 
Dalam novel ini dikisahkan Torey sebagai 
seorang guru bagi anak-anak berkebutuhan 
khusus. Dikisahkan dalam novel ini Torey 
mengajar 8 anak berkebutuhan khusus 
pada kelas musim panas; (2) Murid-murid 
Torey; (3) Jef. Jeff  adalah teman kerja 
Torey, yang mengembangkan gagasan 
mengenai program sekolah musim panas 
bersama Torey; (4) Miriam. Miriam adalah 
seorang mantan guru yang bersemangat 
dan tegas. Dia memiliki rambut keperakan 
dan figure yang patut membuat orang iri. 
Dia mempunyai pendekatan yang bijaksana 
dalam mengajar dan itu membuat Torey 
kagum; (5) Chad. Chad adalah seorang 
pengacara yang merupakan mantan kekasih 
torey. Deskripsi tentang Chad tidak terlalu 
digambarkan dalam novel The tiger’s child, 
yang dijelaskan bagaimana Torey dan Chad 
tetap berhubungan baik selama bertahun-
tahun; (6) Ayah Sheila (Tuan Renstad). 
Deskripsi tentang  ayah Sheila tidak terlalu 
digambarkan jelas oleh Penulis. Ayah Sheila 
mengalami perubahan dalam penampilan 
dan kebiasaan; (7) Dr. Rosental adalah 
seorang psikiater anak yang terkemuka. Dr. 
Rosental bisa dikatakan seorang raksasa 
secara fisik dengan tinggi lebih dari 195 dan 

juga seorang raksasa secara intelektual. Dia 
memiliki karisma seperti layaknya dimiliki 
oleh pemegang kuasa yang menjadikan 
mereka tampak menawan tidak peduli 
seperti apa penanpilan fisik mereka; (8) 
Tuan dan Nyonya Smith. Mereka adalah 
orang tua angkat Alejo yang mengadopsi 
Allejo sejak berumur 4 tahun, Ibu Alejo 
merupakan seorang dokter praktik dalam 
bidang kesehatan keluarga, sementara 
ayahnya bekerja di bidang asuransi. Mereka 
berdua tinggi, menarik, dengan wajah khas 
Kaukasia, jenis pasangan yang biasanya 
dicari oleh para eksekutif  

4. Latar
  Novel The Tiger’s Child memiliki 3 

latar yaitu latar tempat, latar waktu dan 
latar sosial. Latar tempat adalah lokasi 
terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam 
novel, latar waktu berhubungan dengan 
masalah kapan terjadinya peristiwa-
peristiwa yang diceritakan, sedangkan latar 
social menyarankan pada hal-hal yang 
berhubungan dengan perilaku kehidupan 
sosial masyarakat di suatu tempat yang 
diceritakan dalam novel.

5. Sudut Pandang
  Sudut Pandang mengacu pada siapa yang 

bercerita dalam novel. Sudut pandang dalam 
novel ini menggunakan kata “saya” (I)
• I hadn’t seen her in seven years-half  

herf  lifetime past-and other that the 
poem I’d received through the mail 
two years early. (h. 52)

  Idalam kutipan “Ihadn’t seen her dan 
“I’d received through the mail” mengacu 
pada tokoh Torey
• “Anyway, I want your thoughts on it.”  

“It is your story, well, yours, and mine, 
but you’re the big parts in it. I wouldn’t 
want to include anything you didn’t 
thing was right.” (h. 58)

  I dalam kutipan “I’m want your 
thoughts on it” dan “I wouldn’t want to 
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include anything you didn’t thing was right” 
mengacu pada tokoh Torey
• “I’m always lost,” she said. “I’ve gotten 

used to it. (h. 68)
  I dalam kutipan “I’m always lost” dan 

“I’ve gotten used to it” mengacu pada tokoh 
Sheila
• “You see, I just don’t want to look like 

me. That’s why I do it. I can put up with 
looking stupid, if  there’s a change that it 
might make me into someone else.” (h. 
130)

  I dalam kutipan “I just don’t want to 
look like me” dan “I can put up with looking 
stupid” mengacu pada tokoh Sheila

B. Jenis Gangguan Emosi
 Pembahasan dalam novel ini difokuskan 

pada masalah gangguan emosi yang dialami 
Sheila antara lain, amarah, kesedihan, 
kesepian, apatis, labil, dan anhedonia.

Tabel 1.Rekapitulasi Gangguan Emosi Tokoh 
Utama Sheila dalam Novel The Tiger’s Child

No. Gangguan 
Emosi Frekwensi Persentase

(%)

1 Amarah 23 36.51

2 Kesedihan 14 22.22

3 Apati 8 12.70

4 Kesepian 7 11.11

5 Emosi Labil 7 11.11

6 Anhedonia 4 6.35

Total 63 100

  Gangguan yang paling sering muncul 
dalam novel ini adalah gangguan emosi 
amarah, kesedihan, dan kesepian. 

  Penanganan yang paling tepat dalam 
menangani gangguan emosi tokoh Sheila 
dalam novel The Tiger’s Childdengan melalui 
pendekatan Humanistik. Dalam pendekatan 

ini cinta dan kepercayaan lebih ditekankan. 
Anak-anak didorong untuk menjadi terbuka 
dan bebas mengemukakan aspirasinya.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan
 Berdasarkan temuan dan pembahasan 

gangguan emosi tokoh utama Sheila dalam 
novel “The Tiger’s Child”, kesimpulan yang 
dapat ditarik adalah sebagai berikut: (1) 
Struktur novel yang berupa tema, alur, latar, 
dan Penokohan dalam Novel The Tiger’s 
Childmempunyai hubungan yang merupakan 
kesatuan yang utuh dan terpadu sehingga 
menghasilkan jalinan cerita yang menarik; 
(2) Jenis gangguan emosi yang dialami oleh 
tokoh utama Sheila dalam novel “The Tiger’s 
Child” ada 6 (tujuh), yaitu: Amarah sebanyak 
23 atau 35,94%, Kesedihan sebanyak 14 
(21,88%), Apati sebanyak 9 atau 14,06%, 
Kesepian sebanyak 8 (12,50%), Labil 
sebanyak 7 (10,94%), dan Anhedonia 
sebanyak 3 atau 4,69%; (3) Penyebab dari 
seluruh gangguan emosi yang berhasil 
diidentifikasi (6 jenis gangguan emosi) 
adalah karena faktor sekolah dan faktor 
lingkungan atau keluarga; (4) Penanganan 
yang dilakukan oleh penulis adalah dengan 
menggunakan Pendekatan Humanistik. 
Dalam pendekatan ini cinta dan kepercayaan 
lebih ditekankan.

B. Rekomendasi
 Rekomendasi dalam dunia pendidikan, para 

pendidik baik guru maupun dosen dapat 
mencermati ganguan emosi yang terjadi 
dalam anak didiknya. Ini karena sastra 
mengungkapkan berbagai pengalaman 
manusia agar manusia lain dapat memetik 
pelajaran sehingga menjadi lebih baik. 

 Rekomendasi bagi penikmat karya novel, 
kegunaan sastra dalam kegunaan sehari-hari 
salah satunya adalah dapat dijadikan contoh 
dalam kehidupan. Nilai moral dalam novel 
Sheila dapat diambil manfaatnya dengan 
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mengambil nilai seperti kesabaran dan kasih 
sayang, yang diharapkan di antara siswa dapat 
tumbuh perasaan saling menyayangi. Kasus 
gangguan emosi yang dialami Sheila dan 
kemudian mampu melakukan penyesuaian 
diri dengan tetap berusaha gembira, dapat 
dijadikan contoh siswa untuk tegar menjalani 
kehidupan.

 Penanganan gangguan emosi yang 
diterapkan oleh penulis dengan penggunakan 
pendekatan humanistik tehadap tokoh 
utama bisa juga diterapkan pada anak yang 
mengalami gangguan emosi.
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PENDAHULUAN

Salah satu media yang dapat menjadi sarana 
untuk menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan 
(humanisme) adalah karya sastra.

Dalam sastra lama misalnya dogeng 
mempunyai fungsi didaktis yang kuat untuk 
menyampaikan nilai-nilai moral kehidupan. 
Dalam sastra Indonesia, Sutan Takdir Alisyahana 
dikenal sebagai seorang sastrawan yang memakai 
sastra sebagai sarana pendidikan untuk kemajuan 
masyarakat. Alasannya, ada berbagai persoalan 
yang dihadapi masyarakat yang selayaknya 
menjadi pemikiran dan perhatian bersama 
sehingga seniman tidak selayaknya merasa 
dirinya bebas dari tanggung jawab kemanusiaan 
(Kleden, 1996 : 127)

Ajaran nilai-nilai moral atau nilai - nilai 
kemanusiaan diungkapkan pengarang dalam 
karya sastra karena karya sastra sebagai media 
atau alat untuk mencapai tujuan tertentu, minimal 
bagi pembacanya. ltulah sebabnya langsung atau 
tidak Iangsung karya sastra mengandung sesuatu 
yang disebut amanat atau moral yang mampu 
membangkitkan religiusitas pembaca (Darma, 
1984 : 79)

Namun, banyak orang membaca dan 
menelaah sastra, tetapi sesungguhnya mereka 
mengabaikan sastra. Dalam menelaah sastra, 
mereka tidak seperti kalangan kritikus yang 
melihat sastra sebagai medium kesenian yang 
bernilai pada dirinya sendiri. Karena di mata 
mereka, sastra hanyalah suatu teks budaya atau 
dokumen sosial yang mengandung praktik - 

Abstract

This study purposes to get understanding of  values of  life especially Humanism which is presented by the 
writer  in the novel “Beloved Land” written by Bokor Hutasuhut.This study uses descriptive / qualitative 
content analysis technique to understand the message given by the writer through main character in the 
novel. The result of  this study indicates that there are values of  life like humanism and patriotism which 
are found in the novel. These kinds of  values are very important for young Indonesian generation to be 
implemented to build better Indonesian society.

Keywords: Values of  life, humanism, beloved land 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan khususnya 
humanisme yang ditampilkan oleh pengarang dalam novel “ Tanah Kesayangan “ karya Bokor Hutasuhut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan metode deskriptif  dan teknik analisis konten 
untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui pemeran utama dalam novel. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai kehidupan seperti humanisme dan patriotisme yang 
terdapat dalam novel. Nilai-nilai tersebut sangat penting bagi generasi muda Indonesia untuk diterapkan 
dalam membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik.

Kata kunci: Nilai-nilai kehidupan, humanisme, tanah kesayangan.
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KESAYANGAN KARYA BOKOR HUTASUHUT

Gustaman Saragih
FBS Universitas Indraprasta PGRI

Email: gustamansaragih@gmail.com



BAHTERA : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, Tahun 12, No. 2, Juli 2013 121

praktik penandaan (signifying practices) yang selalu 
merupakan hubungan kekuasaan yang timpang.

Dalam pandangan mereka, sastra bukan 
dokumen sosial dan kedudukannya tidak lebih 
tinggi atau lebih penting dari dokumen sosial 
lain, semisal praktik hidup sehari - hari yang 
ditawarkan oleh budaya massa dan budaya media. 
Apa yang disebut nilai - nilai kemanusiaan yang 
menjadikan teks sastra selama ini diletakkan 
dalam posisi budaya rendah dan hanyalah suatu 
konstruksi hayalan, bukan sesuatu yang alamiah 
dan mencerminkan kenyatan hidup.

Sehubungan dengan hal di atas, telaah 
singkat ini akan mencoba mengkaji novel Tanah 
Kesayangan yang penuh dengan nilai-nilai 
kemanusian. Novel ini adalah novel karya Bokor 
Hutasuhut yang diterbitkan pada tahun 1965 
oleh PT. Pembangunan, Jakarta dan dicetak 
ulang pada tahun 1985. Meskipun novel ini 
sudah dianggap lama dan bercerita tentang masa 
lalu, nilai-nilai kemanusiaan (humanismenya) 
masih relevan dengan zaman sekarang. 

Kaitan antara manusia dan kemanusiaan 
sangatlah erat. Banyak buku-buku dan 
penelitian yang membahas kaitan keduanya. 
Ini disebabkan karena kemanusiaan adalah hal 
dasar yang dipunyai oleh manusia, meskipun 
masing - masing orang berbeda cara menumbuh 
kembangkan kemanusiaan di dalam dirinya.

Namun, eratnya hubungan antara manusia 
dan kemanusiaan beserta kompleksitas 
permasalahan yang dihadapi manusia 
menyebabkan kemanusiaan tersebut mengalami 
perkembangan yang berbada satu sama lain. 
Agar tidak mengalami bias makna dan esensi 
dasar kemanusiaan itu melebar, banyak buku-
buku yang telah memberikan penjelasan Iebih 
lanjut.

Morgan Hardjono (1997:94) dalam bukunya 
lsme-lsme dari A Sampai Z menjelaskan asal-
usul kata kemanusiaan. Kemanusiaan berasal 
dari kata humanisme (lnggris), Jika dilihat dari 
akar katanya, humanisme berasal dari bahasa 
Latin humanus dan mempunyai akar kata homo 
yang berarti “manusia”. Humanus berarti 

“bersifat manusiawi”, atau “sesuai dengan 
kodrat manusia”. Kata humanisme sebenarnya 
mempunyai banyak arti karena masing-masing 
orang yang mengemukakannya memberikan 
kriteria berdasar tipe - tipe humanisme tertentu. 
Misalnya, ada Literary Humanism, Renaissance 
Humanism; Cultural Humanism, Philosphical 
Humanism, Christian Humanism, Modem Humanism, 
Secular Humanism, dan Religious Humanism.

Meskipun humanisme mempunyai banyak 
arti karena atribut yang menyertainya. tetapi 
esensi dasarnya tetap satu yakni bersesuaian 
dengan sifat-sifat dasar ideal manusia, bersifat 
manusiawi, atau usaha memanusiakan manusia. 
Dengan demikian, istilah humanisme dalam 
bahasa Indonesia sama artinya dengan kata 
kemanusiaan. Kemanusiaan itu sendiri berasal 
dari kata manusia yang berarti bersifat manusiawi 
(Alwi, 2002 : 412).

Sementara itu, di awal kemunculannya, 
humarnsme itu merupakan sebuah gerakan 
yang tujuannya adalah mempromosikan harkat, 
martabat, dan nilai manusia. Humanisme 
menekankan harkat, peranan, dan tanggung 
jawab manusia. Menurut humanisme, manusia 
adalah makhluk yang mempunyai kedudukan 
istimewa dan berkemampuan lebih dari makhluk 
- makhluk lain di dunia karena bersifat rohani. lni 
berarti bahwa, dalam diri manusia itu tersimpan 
potensi luhur untuk mengarahkan manusia 
menjadi manusia itu sendiri. Masalahnya, dalam 
praktiknya ada orang yang wujudnya manusia, 
tetapi perilakunya bukan seperti manusia antara 
lain seperti binatang. Dalam dunia binatang 
dikenal dengan istilah yang oleh Darwinian 
disebut sebagai survival of  the fittest (siapa yang kuat 
akan menang). Itu berarti jika, ada manusia yang 
kejam, membunuh tanpa mempertimangkan 
kemanusiaan seseorang, sama artinya dia manusia 
secara wujud. tetapi roh dan hatinya adalah 
binatang. Yang dimaksud dengan manusia yang 
mempunyai nilai kemanusiaan tidak mendasarkan 
perilakunya pada survival of  the fittest. Dalam setiap 
sikap dan perilakunya pertimbangan apakah 
yang dilakukannya mengancam dan merugikan 
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manusia lain akan dijadikan prioritas utama.
Sama seperti istilah-istilah lain, konsep 

humanisme mempunyai multitafsir dan sangat 
tergantung pada konteks sejarah kemunculannya, 
siapa yang terlibat memunculkan, siapa sasaran 
yang dituju dan untuk tujuan apa dikemukakan 
definisi tersebut. Tetapi, diantara berbagai macam 
definisi tersebut ada beberapa fokus utama yang 
bisa dijadikan dasar arti humanisme itu sendiri. 
Beberapa definisi yang bisa dikemukakan dan 
bisa memberi kerangka berpikir yang sama adalah 
bahwa humanism is (1) the doctrine that people/s duty is 
to promote human welfare, (2) the doctrine emphasizing 
a persons capacity for self-realization through reason; 
rejects religion and the supernatural. dan (3) the cultural 
movement of  the Renaissance; based on classical studies 
cultural movement - a group of  people working together 
to advance certain cultural goals. (http://www.
thefreedictionarycom/humanism). 

Jika diuraikan secara ringkas, humanisme 
adalah doktrin yang membicarakan tentang 
kewajiban manusia untuk mempromosikan 
kesejahtaraan manusia, doktrin yang juga 
menekankan pada kemampuan seseorang untuk 
merealisasikan dirinya sendiri lepas dari pengaruh 
lain melalui sejumlah alasan tertentu (karenanya 
ia menolak hal-hal yang berkaitan dengan agama 
dan kekuatan supranatural), gerakan budaya 
renaissans yang didasarkan pada studi klasik 
gerakan budaya.

Sementara itu, Bagus (1996:295) memberikan 
definisi humanisme (humanism) antara lain; a) 
menganggap individu rasional sebagai paling 
tinggi. b) menganggap individu sebagai sumber 
nilai-nilai terakhir, c) mengabdi pada pemupukan 
perkembangan kreatif  dan perkembangan moral 
individu secara rasional dan berarti tanpa acuan 
pada konsep-konsep adikodrati.

Pendapat Luik (1998) bisa juga dijadikan 
pegangan untuk memperjelas tentang masalah 
humanisme. Bagi Luik, humanisme secara 
minimal bisa berkaitan dengan; a) program 
pendidikan yang ditemukan pada pengarang 
klasik dan yang memusatkan perhatiannya pada 
pelajaran tentang tata bahasa, retorika, sejarah, 

puisi, dan filsafat moral, b) sebuah komitmen 
bagi sudut pandang, kepentingan individu 
manusia, c) kepercayaan yang beralasan dan 
otonom sebagai dasar aspek eksistensi manusia, 
d) kepercayaan, keragu-raguan dan metode ilmu 
pengetahuan adalah hanya alat-alat yang terbatas 
untuk mencari kebenaran dan struktur komunitas 
manusia, e) kepercayaan sebagai dasar etika, dan 
masyarakat adalah ditemukan dalam otonomi 
dan kesamaan moral.

Hakikat Humanisme dan Nilai - Nilai 
Kemanusiaan

(Herlianto (1990:25) mengatakan bahwa 
humanisme itu mengembalikan manusia kepada 
rasa peri kemanusiaan, tetapi berbeda dengan 
peri kemanusiaan yang ada dalam agama, dalam 
humanisme, peri kemanusiaan itu adalah usaha 
mencari nilai-nilai yang ditempuh dengan cara-
cara dan potensi manusia itu sendirii. Nilai-nilai 
peri kemanusiaan adalah hasil dari kebebasan 
dan usaha baik dari manusia itu sendiri.

Dari berbagai sejarah awal kemunculan 
dan arti dari humanisme di atas nyata bahwa 
humanisme sangat menjunjung tinggi dan 
berjuang bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, 
ini tak lain karena manusia adalah makhluk 
yang paling mulia dan sempurna. Manusia 
tidak hanya dianugerahi Yang Maha Kuasa 
dengan nafsu tetapi juga pikiran dan emosi. Itu 
membawa konsekuensi bahwa perilaku manusia 
itu seharusnya berorientasi pada usaha-usaha 
menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dimanapun 
dan kapanpun dia berada. Ini karena manusia 
punya potensi untuk menegakkan nilai-nilai 
kemanusiaan tersebut. Dengan demikian, kaitan 
antara manusia dengan kemanusiaan sedemikian 
erat.

Di dalam Encyclopedia Britania, the humanities 
dianggap sebagai jenis pengetahuan yang 
berkenaan dengan nilai-nilai kemanusian dan 
ekspresi-ekspresi dari jiwa manusia.

Sementara itu, konsep-konsep kemanusiaan 
juga tersebar di berbagai literatur dengan 
beragam versi arti yang dikemukakannya. 
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Humanisme (baca: kemanusiaan) memang 
awalnya sebuah konsep untuk mengembalikan 
jati diri manusia pada esensi dasarnya. Tetapi 
untuk mengembalikan jati diri tersebut, tidak 
hanya bisa dilakukan dalam tataran ide semata. 
Oleh karena itu, perkembangannya kemudian 
adalah humanisme juga tumbuh menjadi 
sebuah gerakan. Tentu saja gerakan untuk 
mengembalikan harkat dan martabat manusia 
yang sudah banyak dilanggar justru oleh manusia 
itu sendirii. Artinya, dalam tataran ideal manusia 
memang punya potensi mampu menegakkan 
nilai-nilai kemanusiaan, tetapi karena manusia 
itu juga punya nafsu, ambisi. kepentingan dan 
kekuasaan potensi tersebut bisa hilang dari 
dirinya. Ia kemudian tumbuh menjadi manusia 
yang hanya menuruti kehendak nafsunya. Dalam 
posisi inilah gerakan - gerakan humanisme untuk 
mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan manusia 
tumbuh dan berkembang, baik dalam tataran ide 
dan juga gerakan.

Magnis -Suseno (1992:95-97) berpendapat 
bahwa manusia dibedakan dari binatang karena 
ia berakal budi dan berkebebasan, karenia ia 
bertanggungjawab atas perbuatannya dan karena 
ia disapa serta dipanggil secara pribadi oleh Yang 
Tak terhingga.

Lebih lanjut Magnis Suseno berpandangan 
bahwa nilai-nilai kemanusiaan (universal) berakar 
dalam martabat manusia. Martabat” berarti 
“derajat” atau pangkat”. Jadi martabat manusia 
adalah derajat atau pangkat manusia sebagai 
manusia. Dengan kata lain martabat manusia 
mengungkapkan apa yang merupakan keluhuran 
manusia yang membedakan diri dari makhluk-
makhluk lain di bumi ini. Jadi, humanisme yang 
dimaksud di sini adalah humanisme secara umum 
yang tidak tersekat oleh atribut lain (misalnya 
Literary Humanism, Renaissance Humanism, Cultural 
Humanism, Philosphycal Humanism, Christian 
Humanism, Modern Humanism, Secular Humanism, 
atau Religious Humanism).

Humanisme dan Sastra
Djojosuroto (2006:22) mengatakan bahwa 

persoalan hidup manusia yang tak kalah 

rumitnya dengan persoalan diri sendiri adalah 
persoalan hubungan antara manusia lain dalam 
hidup bermasyarakat dalam lingkungan sosial. 
Masalah yang menyangkut hubungan dengan 
sesama manusia, seperti persahabatan, kesetiaan, 
penghianatan, kekeluargaan, hubungan suami 
istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan 
dalam dunia pekerjaan, dan faktor sosial 
merupakan refleksi pertanggungjawaban moral 
pengarang dalam sebuah karya sastra. Pandangan 
Djojosuroto itu tampaknya memperlihatkan 
bahwa dalam sebuah karya sastra sering 
diungkapkan hal tentang kerumitan hidup yang 
dihadapi manusia, baik ketika mereka sebagai diri 
sendiri maupun ketika mereka harus berinteraksi 
dengan masyarakat.

Hubungan manusia dengan manusia secara 
tidak langsung memperlihatkan hubungan 
manusia dengan Tuhan. Jika hubungan tersebut 
bersifat positif  berarti manusia telah menjalin 
hubungan yang harmonis dengan Tuhan 
dan telah menjalankan apa yang dikehendaki 
oleh Tuhan. Sebaliknya, jika hubungan 
tersebut bersifat negatif  berarti manusia telah 
memutuskan hubungan yang harmonis dengan 
Tuhan karena telah melanggar perintah-perintah 
Tuhan (Nurgiyantoro, 1998: 323-325).

Humanisme dalam melakoni tindakan 
dan sikapnya sebagai objek (manusia) tidak 
memandang dan membedakan manusia 
sebagai suatu makhluk yang terkotak-kotak. 
Humanisme tidak memandang bangsa, agama, 
daerah, suku, warna kulit, dan sejenisnya. Ia 
memperlakukan dan berusaha membantu siapa 
pun itu manusianya. Tidak memandang ia baik 
atau jahat, kawan atau musuh.

Sehubungan dengan hal di atas, humanisme 
sebagai sebuah ilmu dapat menjadi sebuah 
pendekatan yang bertalian dengan kemanusiaan. 
Nilai – nilai kemanusiaan, perilaku moral terhadap 
sesama manusia, pengungkapan ekspresi jiwa 
manusia. Sebagai sebuah ilmu, humanisme 
juga dapat menjadi suatu pendekatan dalam 
pengkajian sebuah karya sastra, baik puisi, prosa, 
novel, maupun drama. Humanisme dalam sastra 
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dapat berarti menghayati persoalan - persoalan 
manusia di dalam karya sastra.

METODE 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan 
adalah metode kepustakaan. Metode itu 
digunakan untuk pemantapan konsep mengenal 
humanisme. Dalam pengumputan data 
digunakan cara seleksi, yaitu setelah novel dibaca, 
kemudian menuliskan kutipan-kutipan berupa 
data berdasarkan kriteria yang ditentukan. Data 
yang telah diseleksi sekaligus ditetapkan sebagai 
sampel penelitian.

Penganailsisan data dilakukan dengan 
menggunakan metode deskriptif. Data yang 
telah terkumpul dideskripsikan, kemudian 
dianalisis struktur dan nilai kemanusiaan novel 
untuk ditemukan bagaimana struktur serta jenis 
dan wujud nilai kemanusiaan (humanisme) yang 
tedapat dalam novel Tanah Kesayangan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
Memberikan pemahaman interpretatif  tentang 
nilai-nilai humanisme yang terdapat dalam novel 
“Tanah Kesayangan” karya Bokor Hutasuhut; 
(2) Menginterpretasi nilai-nilai humanisme yang 
dimiliki oleh tokoh utama dalam novel “Tanah 
Kesayangan” dan memaknakan secara filosofis 
dan patut diteladani oleh generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah terhadap novel karya Bokor 
Hutasuhut ini menitikberatkan pada nilai - nilai 
kemanusiaan, terutama moral para tokohnya. 
Dalam analisis ini dikemukakan gambaran 
alur peristiwa, perwujudan nilai kemanusiaan, 
dan deskripsi perwujudan nilai kemanusiaan. 
Gambaran alur peristiwa atau sinopsis 
dikemukakan untuk mengungkapkan isi novel. 
Perwujudan nilai kemanusiaan yang dikemukakan 
berkaitan dengan pesan yang terdapat dalam 
novel. Deskripsi perwujudan nilai kemanusiaan 
berhubungan dengan bagaimana nilai-nilai itu 
dikemukakan pengarang melalui tokohnya.

Alur Peristiwa Novel Tanah Kesayangan
Alur peristiwa dalam novel Tanah 

Kesayangan terjadi berpusat di sebuah desa 
di Tapanuli. Desa itu didatangi bangsa Jepang 
dengan dalih datang untuk kemakmuran Asia 
Tenggara. Namun, ternyata mereka datang 
bukannya memberi kemakmuran, melainkan 
menjajah dengan memperkerjakan rakyat dengan 
kerja rodi dan menarik hasil padi dari rakyat di 
desa itu. Kepala negeri yang mengepalai desa itu 
sangat membanggakan kekuasaan Jepang.

Dengan sewenang - wenang kepala negeri 
Itu membantu Jepang. Bahkan, ia dengan 
kekuasannya memaksa gadis desa, Tiur, agar 
menerima lamarannya. Keinginannya itu ditolak 
karena Tiur sudah mempunyai kekasih, yaitu 
Bonar. Akibatnya, ayah Tiur, Maurid, yang sudah 
tua akan dikirim sebagai sinjoto (kerja paksa 
membuat jalan untuk kepentingan Jepang). 
Maurid mau menerima putusan itu karena ia 
tidak ingin anaknya diperistri kepala negeri. Hal 
itu diketahui Bonar dan ia ingin menggantikan 
Maurid sebagai sebagai sinjoto. Namun, Maurid 
menolaknya. Ia lebih baik menjadi sinjoto 
daripada mengorbankan masa muda Bonar yang 
masih mempunyai masa depan yang panjang.

Kepala negeri dan bangsa Jepang sering 
mengambil beras di setiap rumah penduduk. 
Ketika kepala beserta Fhuko Ganco dan 
tentaranya mengambil beras di rumah Tiur, 
Fhuko Ganco tertarik dengan Tiur. Ia meminta 
kepala negeri agar membawa Tiur ke markasnya. 
Namun, kepala negeri menolaknya. Akibatnya, 
kepala negeri dipukul dan diborgol Fhuko Ganco 
untuk dibawa ke markas Jepang. Saat ia dibawa 
oleh tentara Jepang, pemuda desa beramai-ramai 
menganiaya kepala negeri sampai luka parah.

Saat melihat hal itu, Bonar tidak tega dan 
sangat menyayangkan tindakan teman-temannya 
itu. Ia berusaha membebaskannya dari keroyokan 
teman - temannya yang sangat membencinya. 
Sikap Bonar itu didasarkan atas pandangannya 
yang menyebutkan bahwa orang yang sudah tidak 
berdaya tidak boleh dianiaya terus. Selain itu, ia 
juga ingin memberi kesempatan kepala negeri 
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untuk memperbaiki perilakunya. Akhirnya, 
kepala negeri selamat dari siksaan para pejuang.

Sementara itu, ayah Ojak dan orang-orang 
tua kampung melakukan perlawanan secara 
diam-diam atau dengan gerakan bawah tanah. 
Setelah mendengar berita bahwa Jepang kalah 
terhadap sekutu, masyarakat desa itu mengadakan 
perlawanan dengan terang-terangan.

Setelah Jepang pergi, Belanda datang ke 
desa itu. Dengan kekuatan yang ada, penduduk 
mengadakan perlawanan terhadap Belanda, 
Kepala negeri yang telah diselamatkan Bonar 
ternyata berkhianat kepadanya. Kepada Belanda 
ia memberitahukan markas gerilya pejuang 
itu berada. Dengan demikian, dengan mudah 
Belanda menduduki desa itu. Atas tindakan 
kepala negeri itu, Bonar merasa bertanggung 
jawab karena ia telah menyelamatkan kepala 
negeri dan keroyokan teman - temannya. 
Bonar bersama teman – temannya menculik 
kepala negeri, lalu membunuhnya. Mereka juga 
mengadakan perlawanan terhadap Belanda. 
Akhirnya Belanda dapat dikalahkan.

Latar
Novel Tanah Kesayangan menampilkan 

latar tempat di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. 
Dan Iatar itu tempat yang dItonjolkan adalah 
daerah pedesaan. Mata pencaharian tokohnya 
sebagai petani dilukiskan berkaitan dengan latar 
pedesaan, seperti berikut ini.

Bonar mencampak pandang ke sekitar Iebih 
luas. Matahari sudah mendekati garis tengah 
peredarannya dan orang-orang pada umumnya 
sudah mengaso di tempat teduh, Tapi dia 
meneruskan membajak. Dia arak kerbaunya 
Iebih cepat. Bajak dibenamkan ke dalam 
lumpur. Sesekali pelecutnya bermain di udara, 
lalu menimbulkan bunyi melecut, kerbau tambah 
mempercepat Iangkah. Pak Maurid menatapinya 
dari jauh sambil mengisap rokok daun nipah dan 
tembakau karo. (14)
Bonar meIanjutkan membajak sehabis minum teh 
dan memakan beberapa potong ubi rebus. Keringat 
tambah banyak melelehi tubuhnya. Air Lumpur 

sesekali memerciki tubuhnya. Bercampur baur 
keringat dan air lumpur yang hitam. Pelecut diayun 
di udara, lalu menimbulkan bunyi, sedang kerbau 
mempercepat Iangkahnya menarik bajak. Lumpur 
demi lumpur dilanda dan sekaligus dilumatkan. 
Lumpur tanah yang mereka sayangi (36)
Kutipan tersebut melukiskan salah satu 

tokoh, Bonar, yang pekerjaannya sebagai petani. 
Membajak sawah merupakan pekerjaan yang 
biasa dilakukan sehari-hari.

Pada bagian lain pengarang lebih 
memfokuskan keadaan sawah penduduk. Ha itu 
dilukiskan sebagai berikut.

Hujan tipis membasahi wajah pagi. Kabut 
bergantungan di mana-mana. Memutih. Dingin 
pagi terasa membekukan. Kokok ayam yang 
bersahutan memberi pertanda pagi telah terbit Iagi. 
Pedati kerbau satu-satu berlalu dalam hujan tipis 
itu. Pelitanya semacam kelap-kelip yang tenggelam 
di perut kabut. Cahayanya tidak dapat menembus 
jauh-jauh..
Sudah ada petani yang keburu turun ke sawah. 
Menembus kabut yang memutih. Mereka 
seenaknya berjalan menembus kabut, seolah mata 
kaki mereka adalah pematang sawah yang begitu 
kecil dan licin. Pada musim membajak hujan 
sangat diperlukan dan diharapkan mencurah dari 
langit. Tapi hujan yang terlalu keras dapat pula 
memecahkan galangan sawah yang baru.
Pundak-pundak bukit belum dapat ditembus 
pandang karena tenggelam ke pelukan kabut dan 
kabut Iebih tebal di sana. Di lereng bukit hujan 
lebih deras mencurah daripada di persawahan 
pinggir kampung tepi kota kecil itu. Wajah danau 
juga memutih disaput kabut. Semua serba putih 
dan mengabur. Matahari seperti tidak akan 
muncul-muncul. Udara begitu dingin dan cuaca 
tidak begitu baik. Membeku. Namun, para petani 
yang tahu dengan pasti bahwa tidak seluruh hasil 
panen sawahnya untuk mereka, tetap juga turun 
ke sawah. Tanah adalah garapan mereka yang 
abadi dan mereka tidak dapat berpisah dengan 
tanah. Lumpur tanah bagi mereka begitu lembut 
dan kulit mereka selalu rindu pada kelembutannya 
(70 - 71).
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Budaya masyarakat Batak juga dilukiskan 
dalam novel ini. Budaya itu berupa upacara 
pelepasan para pemuda yang akan menuju 
medan perang. Dalam upacara itu pemimpinnya 
diselempangi ulos Batak dengan diiringi tarian 
tortor. Secara lengkap hal itu dilukiskan sebagai 
berikut.

Penduduk perkampungan kecil di kaki bukit utara 
melepas mereka dengan wajah pedihnya perpisahan. 
Tapi berbarengan dengan itu menyelinap pula 
perasaan bangga dan gembira karena pemuda-
pemuda yang mereka lepaskan itu akan memasuki 
kota, kota kemenangan. Buah perjuangan gerilya.
Salah seorang dari penduduk kampung itu 
yang tertua maju ke depan mendekati barisan. 
Menyelempangkan ulos Batak ke bahu pemimpin 
pasukan kecil itu. Sedang gondang di palu orang. 
Tortor perpisahan ditarikan. Manortor bersama 
dan tahu sebentar lagi pasukan kecil itu bakal 
meninggalkan perkampungan itu. Sudah hampir 
setahun mereka bergaul dan sama-sama dikejar 
peluru Be-landa. Macam-macam saja dilakukan 
penduduk memberitahukan pada pasukan gerilya 
biIa patroli Belanda datang. Hingga pasukan 
gerilya yang ada di sekitar kampung mereka di kaki 
bukit utara itu mengetahui lebih dulu kedatangan 
patroli (125).
Upacara itu dilakukan berkaitan dengan latar 

waktu yang dilukiskan dalam novel itu, yaitu pada 
masa penjajahan Jepang dan Belanda. Jepang 
datang dengan alasan ingin memakmurkan 
masyarakat. Namun, ternyata ia memeras rakyat 
dengan meminta mereka untuk menyerahkan 
dua pertiga hasil padinya dan juga menarik pajak 
yang tinggi. Untuk tujuan kepentingan Jepang, 
penduduk dipekerjakan sebagai pekerja rodi. 
Tindakan Jepang selama menjajah, antara lain, 
dilukiskan berikut ini.

Rombongan yang digiring Nippon itu telah 
muncul di perempatan jalan. Orang-orang pada 
menghambur dari dalam kedai kopi dan pakter 
tuak. Lalu mereka yang digiring dan mereka yang 
menghambur dari dalam kedai - kedai kopi dan 
pakter tuak bersitatapan. Pada wajah masing-
masing muncul warna kesedihan. Tanpa ucapan 

kata. Namun, tiap orang yang melihat dan yang 
dilihat telah dapat meraba hati masing - masing. 
Bahwa orang yang digiring Nippon itu adalah 
orang-orang yang berusaha menyelundupkan 
sebagian dari padi mereka ke daerah Sumatera 
Timur. Dari sana berusaha membawa dua tiga 
tepek garam, ikan asin, serta keperluan hidup 
Iainnya yang susah diperolehnya di daerah mereka 
sendiri (74-75).
Kekejaman Jepang itu berakhir setelah Jepang 

kalah perang. Berita tentang kekalahan Jepang 
cepat menyebar. Penduduk menyambutnya 
dengan gembira. Ada yang berjanji tidak akan 
minum tuak lagi setelah Jepang kalah perang. 
Dengan berani, penduduk mengambil kembali 
padinya yang dirampas Jepang yang disimpan 
di gudang. Ayah Poltak mengajak seluruh 
penduduk untuk datang ke lapangan karena 
ia akan berpidato dan mengumumkan bahwa 
Indonesia merdeka dan Jepang kalah perang. 
Suasana gembira itu dilukiskan sebagai berikut :

Perempuan-perempuan tua, ibu-ibu, gadis-gadis, 
dan anak-anak, lelaki tua dan pemuda-pemuda, 
tambah lama tambah banyak berkumpul. Semua 
memakai pakaian yang bersih walau bahannya 
sudah tua. Barulah ayah Poltak muncul bersama 
teman-temannya sebanyak lima orang, Iangsung 
menuju mimbar yang sudah disediakan. Orang 
bersorak menyambut kedatangan mereka. Bonar 
mengambil tempat dekat sekali dengan mimbar. 
Kemudian orang-orang berdesak-desakan beradu 
dekat ke mimbar. Barulah menggegar suara ayah 
Poltak, Tenteram, jangan berdesak-desakan,” 
suaranya menguasai keadaan.
Orang-orang terdiam. Kemudian dilanjutkan ayah 
Poltak dengan menceritakan suka duka yang dialami 
bersama selagi zaman Belanda dulu. Kepahitan 
yang lebih kental selagi masa pendudukan tentara 
Nippon. Dan sudah tentu,” katanya selanjutnya, 
‘Bahwa kita tidak mengingini masa begitu kembali 
merajai kita. Bukankah begitu?”
Orang-orang serentak menyahut, ‘Ya, kita ingin 
hidup tenteram dan damai.”
“Baik, baik,” kata ayah Poltak. “Karena itulah, 
aku memanggll Saudara-Saudara datang kemari 
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berkumpul. Semalam aku menerima berita baik 
untuk kita semua. Dari kota datangnya.”... 
“Belanda telah pergi, Nippon telah kalah... dan 
kita telah merdeka...“ (118 - 119).
Latar waktu selain mengacu pada masa 

penjajahan Jepang, juga mengacu pada masa 
penjajahan Belanda. Pada dasarnya sifat penjajah 
itu sama, yaitu menyengsarakan masyarakat yang 
dijajah. Bagaimanapun keadaannya, masyarakat 
tetap melakukan perlawanan untuk mengusir 
penjajah. Hal itu dilukiskan dengan perlawanan 
pemuda yang dipimpin Bonar melawan penjajah 
Belanda, seperti berikut ini :

……
Tapi, lama-kelamaan tembakan balasan dari bawah 
mulai kedengaran. Belanda mulai mengadakan 
perlawanan. Sedang pasukan mereka sendiri 
sudah mulai kehabisan peluru. Dan Belanda itu 
secara lambat laun mulai menguasai keadaan dan 
memimpin jalannya pertempuran.
Dan Bonar memerintahkan supaya anggota 
pasukannya satu-satu mengundurkan diri. Dan 
suara ciutan mortir di udara semakin ramai dan 
tajam bersiul membelah udara. Dan kemudian 
Iedakannya mengguntur di tanah. Tanah 
berbungkah-bungkah.
SuIung, hentikan tembakan, teriak Bonar. Dan 
cepat mengundurkan diri.” Tapi tampaknya Sulung 
tidak mendengarkan. Dia masih melepaskan 
tembakan. Bonar datang merangkak ke lobang 
pertahanannya, SuIung, hentikan tembakan. 
Ayoh, pergi mengundurkan diri”..
Beberapa orang anggota macan loreng Belanda 
menyepak tubuh Sulung yangterbaring. Dan salah 
seorang di antaranya mengatakan, Dia sudah 
mampus ektremis. “(182).

Tokoh/Penokohan
Tokoh utama dalam novel ini adalah Bonar. 

Ia adalah pemuda desa. Pekerjaan sehari - 
harinya bertani. Ia sangat rajin bekerja di sawah. 
Kebiasannya bekerja di sawah ia lakukan dari 
pagi sampai dengan sore hari, seperti dilukiskan 
berikut ini.

Pemuda tadi masih terus bekerja di sawah. Dia 

menginginkan hendaknya sebelum matahari 
melampaui batas pertengahan edarannya dia 
sudah menyelesaikan kerja di tapak sawah itu. 
Beberapa hari kemudian dia telah dapat menyisir 
dan membuat petakan persemaian, Si orang tua 
temannya berbicara pagi tadi yang berjiran sawah 
dengan sawahnya juga masih terus membajak. 
Sesekali orang tua itu menatap ke arahnya. Melihati 
kecekatan anak muda itu mengarak kerbau serta 
membenamkan bajak ke dalam Lumpur. Muncul 
bayangan dirinya sendiri beberapa puluh tahun 
berselang di pelupuk matanya. (13)
Sikapnya yang rajin bekerja di sawah 

didorong oleh kecintaannya terhadap tanah 
airnya yang memberinya kehidupan.

… Kemudian Bonar melanjutkan, “Nippon 
datang kita harus membayar pajak. Semasa 
Belanda kita juga harus membayar pajak. Setiap 
kesulitan mereka, harus kita yang memikulnya. 
SeoIah tanah yang kita kerjakan ini bukanlah 
milk kita. Seolah kita hanyalah budak - budak 
belian saja. Hasilnya untuk mereka. … Bilakah 
saatnya tiba kita tidak diganggu orang asing di 
atas tanah kita sendiri? Tanah ini adalah tanah 
yang telah memberi kehidupan berlanjut dan kita 
akan tetap mengerjakannya karena darah kita 
adalah darah petani yang menyayangi tanah yang 
digarapnya.”(33)
Kecintaan Bonar terhadap tanahnya itu 

membentuk kepribadiannya sebagai pemuda 
yang semangat nasionalisme atau kebangsaannya 
sangat tinggi. Oleh karena itu, penjajah, seperti 
Jepang, yang menjajah dengan cara memeras 
penduduk, dilawannya. Bonar tidak mau 
memenuhi keinginan Jepang yang mewajibkannya 
menyerahkan hasil padinya. Seperti dilukiskannya 
berikut ini.

Lalu Bonar melecut kerbau-kerbau itu 
menuju pulang. Kecintaan pada alam serta 
tanah airnya dan mengerti pada haknya, 
tekadnya dalam dada menyatu padu: Akan 
menyembunyikan sebagian hasil panennya. 
Tidak akan dilaporkannya kepada kepala 
negeri. Walau apa yang bakal terjadi. Dan 
dia bakal tidak mengatakan pada siapa pun 
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agar tetap pekerjannya itu hanya dia sendiri 
yang tahu. Dia mengarak kerbau yang 
melangkah perlahan. Sesekali pelecutnya 
digoyang-goyangkan di udara terbuka hingga 
menimbulkan bunyi yang membuat kerbau-
kerbau itu tampak bergegas. (55)
Berdasarkan kutipan itu, cara 

menyembunyikan padi merupakan bentuk 
perlawanan yang dilakukan Bonar terhadap 
Jepang. Selain itu, perlawanan yang dilakukan 
Bonar terhadap Jepang adalah keinginannya 
menggantikan ayah Tiur yang akan ditugaskan 
sebagai sinjoto (kerja paksa) karena ia sudah tua. 
Perhatikan kutipan berikut ini.

Kembali kesunyian menjelajah ruang. Tiap orang 
yang ada di sana dihadapkan pada sesuatu 
kenyataan kehidupan yang begitu keras. Tiba-tiba 
dari perut kesenyapan itu bangkit suara Bonar. 
Bapak sudah tua. Tapi aku masih muda. Aku 
akan sanggup memikul beban menjadi sinjoto. Jadi, 
aku saja yang pergi menggantikan Bapak. Sedang 
Bapak dengan usia yang begitu tua, tentu ----“
Pak Maurid tersenyum pahit. Tiur gelisah dalam 
duduknya. “Tidak mungkin Bonar,” sahut Pak 
Maurid. Kenapa tidak mungkin. Kita jelaskan 
nanti pada kepala negeri dan juga langsung 
pada Fhuko-ganco. Tentu mereka akan gembira 
memperoleh tenaga yang kuat dan muda.”
Bapak tahu Bapak sudah tua. Dan tahu juga 
bahwa tempat ke mana Bapak harus diharuskan 
pergi adalah tempat pembantaian. Selalu diancam 
kelaparan dan kubangan malaria, Orang-orang 
yang dapat melarikan diri dari sana dan itu pun 
hanya satu dua orang tubuhnya pada rusak, kurus 
kering tidak berdaging.” (58 - 59).
Kutipan tersebut sekaligus melukiskan 

watak Bonar yang pemberani dan sekaligus 
mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Rasa 
kemanusiaan Bonar juga ditunjukkan melalui 
sikapnya terhadap musuhnya, yaitu kepala negeri. 
Meskipun kepala negeri memihak Jepang, saat 
ia tertangkap Bonar dan kawannya, Bonar tidak 
menghajarnya. Sementara itu, teman-temanya 
menghajarnya sampai luka parah. Bahkan, Bonar 
menyelamatkannya sehingga kepala negeri 

selamat. Hal itu dilakukan Bonar dengan alasan 
bahwa menganiaya orang yang kalah, seperti 
kepala negeri, berarti bertindak sebagai pengecut. 
Dalam hal itu, Bonar tidak mau menjadi pengecut, 
seperti dilukiskan sebagai berikut.

Wajah Bonar jadi merah padam. Dengan muka 
menggerutu dia meletakkan kepala negeri di tanah. 
Lantas dia menyingsing lengan bajunya. Mulutnya 
menyatakan, MariIah, tunjukkan kawan, siapa 
pengecut di antara kita, kau atau aku, dan Bonar 
telah mengepalkan tinjunya. SoaInya, tapi, kata 
Bonar selanjutnya. Aku bakal tidak memukul 
orang yang sudah kalah seperti kepala negeri ini”
Orang terdiam. Tidak bergerak. Setelah keadaan 
agak tenang, lantas Bonar melanjutkan, 
“Memukul orang yang tidak melawan lagi itulah 
perbuatan pengecut. Apakah artinya membunuh 
dia. Biar dia hidup untuk tetap dan tempatnya 
melihat hasil-hasil kemenangan yang kita peroleh. 
Itu bakal menjadi hukuman yang terus-menerus 
padanya. Dengan melampiaskan kemarahan yang 
memuncak akan tidak memberikan hasil apa-
apa,” kata Bonar akhirnya (106).

Teman-temannya yang tidak menyetujui 
sikap Bonar, akhirnya menyetujuinya. Sikap yang 
dilakukan Bonar memberi keuntungan penduduk 
karena penduduk dapat mengambil kembali padi 
mereka yang dirampas Jepang di rumah kepala 
negeri.

Sikap Bonar yang demikian itu juga ditunjang 
dengan wataknya yang tidak tega melihat orang 
tersiksa dan mayat berceceran. Keadaan itu 
sangat berpengaruh pada jiwanya hingga Bonar 
meletakkan jabatannya sebagai pemimpin pasukan 
pemuda. Namun, ía bersedia kembali menjadi 
pemimpin setelah diyakinkan oleh pejuang tua 
bahwa dalam peperangan membunuh musuh 
bukan merupakan pembunuhan, melainkan 
perjuangan (130).

Wujud Nilai Kemanusiaan (Humanisme)
Negara atau daerah yang dijajah oleh penjajah 

akan melakukan perjuangan guna mengusirnya. 
Perjuangan dalam mengusir penjajah merupakan 
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tanggung jawab semua penduduk. Oleh karena 
itu, setiap orang mempunyai kewajiban berperang 
untuk mengusir penjajah. Hal itu dilakukan dalam 
kaitannya dengan pembelaan daerahnya yang 
dijajah. Selain itu, hal itu juga merupakan wujud 
kecintaannya kepada negara atau daerahnya. 
Namun, dalam mengusir penjajah tidak semua 
orang akan berpihak kepada daerahnya. Hal 
itu tampak pada apa yang dilukiskan Tanah 
kesayangan karya Bokor Hutasuhut.

Dalam Tanah Kesayangan dilukiskan bahwa 
dalam perjuangan itu tidak semua orang akan 
berpihak kepada daerahnya. Oleh karena itu, 
dalam perjuangan itu terdapat dua golongan, 
yaitu pejuang pembela negara dan pengkhianat 
atau pejuang pembela penjajah.

Kepala negeri dalam novel ini dilukiskan 
sebagai pengkhianat perjuangan. Dalam 
berperang melawan penjanjah, ia justru membela 
penjajah. Sebagai kepala negeri, ia seharusnya 
membela penduduk. Namun, ia justru membantu 
kegiatan yang dilakukan Jepang dan Belanda. Ia 
membela Jepang dengan jalan menariki pajak 
dan meminta dua pertiga hasil padi penduduk. 
Kepada Belanda, ia bekerja sebagai mata-mata 
dengan memberi tahu markas pejuang. Karena 
mendapat perlindungan dari penjajah yang 
berkuasa, ia juga sewenang-wenang terhadap 
wanita dengan berkeinginan menyunting Tiur, 
wanita yang sudah mempunyai pacar. Untuk 
mencapai keinginannya itu, ia menekan ayahnya 
dengan cara akan mengirimkan Pak Maurid, ayah 
Tiur, menjadi sinjoto di Aceh.

Kebalikan dengan perilaku kepala negeri 
adalah tokoh Bonar, Rasa tanggung jawabnya 
terhadap tanah airnya menjadikannya sebagai 
pejuang yang tidak mengenal lelah. Berbagai 
cara dilakukannya untuk melawan penjajah. Ia 
sembunyikan hasil panen padinya yang seharusnya 
diserahkan kepada Jepang sebanyak dua 
pertiganya. Ia juga yang meninta ayah Tiur untuk 
tidak menuruti kemauan Jepang sebagai sinjoto. 
Untuk itu, Bonar bersedia menggantikannya. 
Sebagai tanggung jawabnya atas sarannya, ia 
juga bersedia menanggung risiko apa pun. Demi 

perjuangannya, ia juga meninggalkan istrinya 
yang baru saja melahirkan. Perjuangannya tidak 
sia - sia. Jepang dan Belanda dapat diusir dari 
daerahnya. Pengkhianat perjuangan, kepala 
negeri, juga berhasll dibunuh.

Pengungkapan Nilai Kemanusiaan (Huma-
nisme)

Dalam Tanah Kesayangan pengungkapan 
nilai kemanusiaan dilukiskan melalui tindakan 
Bonar yang memaafkan musuh perjuangannya. 
Kepala negeri sebagai musuhnya, saat Jepang 
dapat dikalahkan, ditangkap dan dihajar sampai 
luka parah. Bahkan, ia mau dibunuh pasukan 
Bonar. Bonar, tokoh utama, memaafkan 
musuhnya itu bukan tanpa alasan, seperti 
berikut.

Wajah Bonar jadi merah padam. Dengan muka 
menggerutu dia meletakkan kepala negeri di tanah. 
Lantas dia menyingsing lengan bajunya. Mulutnya 
menyatakan, Marliah, tunjukkan kawan, siapa 
pengecut di antara kita, kau atau aku, dan Bonar 
telah mengepalkan tinjunya. SoaInya, tapi, kata 
Bonar selanjutnya, Aku bakal tidak memukul 
orang yang sudah kalah, seperti kepala negeri ini.”
Orang terdiam. Tidak bergerak. Setelah keadaan 
agak tenang, lantas Bonar melanjutkan, ‘Memukul 
orang yang tidak melawan lagi itulah perbuatan 
pengecut. Apakah artinya membunuh dia. Biar dia 
hidup untuk tetap dan tempatnya melihat hasil-hasil 
kemenangan yang kita peroleh. Itu bakal menjadi 
hukuman yang terus-menerus padanya. Dengan 
melampiaskan kemarahan yang memuncak akan 
tidak memberikan hasil apa-apa,’kata Bonar 
akhirnya (106).
Tindakan yang dilakukan Bonar itu penuh 

dengan rasa kemanusiaan. Sikap Bonar yang 
demikian tidak hanya dilakukan kepada kepala 
negeri, tetapi juga dilakukan kepada Pak Maurid, 
ayah Tiur. Pada waktu Pak Maurid akan dikirim 
kepala negeri menjadi sinjoto (kerja paksa) di 
Aceh, Bonar bersedia menggantikannya dengan 
risiko apa pun.

Tiba-tiba dari perut kesenyapan itu bangkit suara 
Bonar, “Bapak sudah tua. Tapi aku masih muda. 
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Aku akan sanggup memikul beban menjadi 
sinjoto. Jadi, aku saja yang pergi menggantikan 
Bapak. Sedang Bapak dengan usia yang begitu 
tua, tentu....”
Pak Maurid tersenyum pahit. Tiur gelisah dalam 
duduknya. Tidak mungkin Bonar, sahut Pak 
Maurid. 
Kenapa tidak mungkin. Kita jelaskan nanti pada 
kepala negeri dan juga Iangsung pada Fhuko-ganco. 
Tentu mereka akan gembira memperoleh tenaga 
yang kuat dan mudah.”
“Bapak tahu Bapak sudah tua. Dan tahu juga 
bahwa tempat ke mana Bapak diharuskan pergi 
adalah tempat pembantaian, Selalu diancam 
kelaparan dan kubangan malaria. Orang-orang 
yang dapat melarikan diri dari sana dan itu pun 
hanya satu dua orang, tubuhnya pada rusak, kurus 
kering tidak berdaging (58 - 59).
Rasa kemanusiaannya itu menjadikan Bonar 

sebagai pejuang yang tidak tega melihat korban 
perang yang penuh luka, apalagi jika korbannya 
adalah sesama penduduk desa, seperti dilukiskan 
berikut ini.

Aku tidak sanggup melihat mayat tergelimpang 
di ujung jari kakiku. Berlumur darah. Dadanya 
koyak dan berlobang - lobang. Matanya terbelalak, 
mulutnya menganga. Dan itu semua karena 
tembakanku.”
… Lalu orang tua itu melanjutkan, Kita harus 
berani membela martabat diri kita, kalau perlu, 
kalau tidak ada jalan lain, membunuh orang 
lain yang hendak menginjak-injak martabat 
kita itu. Untuk itu, kau adalah pejuang, bukan 
pembunuh.”
Tambah terdiam Bonar. Orang tua itu 
membiarkannya. ‘Sanggupkah dia untuk 
kedua kalinya membunuh seorang manusia yang 
kemudian tergeletak di tanah, bergelepar di ujung 
jari kakinya?” tanyanya ke hati sendiri (130 - 
131).
Sebagai pejuang, Bonar dapat dikatakan 

sebagai pejuang yang baik karena memahami 
etika berperang itu. Ia menjunjung moral 
dalam perang. Dengan demikian, cara - cara 
yang tidak baik untuk menyerang musuh tidak 

disetujuinya, seperti teman-teman perjuangan 
yang merusak rumah musuhnya, kepala negeri, 
untuk mengambil kembali padi milik penduduk 
sangat disayangkan Bonar.

Malam sudah tiba pada tepinya. Kepala negeri 
dan Bonar yang bersituntunan tiba di sana 
setelah orang-orang pada pergi. Kembali Bonar 
dihadapkan pada satu pemandangan yang tidak 
disangkanya bisa terjadi karena perbuatan teman 
- temanya sekampung. Kertas-kertas berserakan di 
sana-sini, kemudian ditiup angin ke mana-mana. 
Rumah tinggal kerangka. Tiang-tiangnya yang 
panjang memacak ke atas, seperti hendak mencapai 
ketinggian langit (107).
Selain berjuang untuk melawan penjajah, 

Bonar juga berjuang untuk menyadarkan 
pengkhianat perang, kepala negeri, ke jalan 
yang benar. Kepala negeri yang telah berkhianat 
diharapkan menjadi sadar.

Kembali kepala negeri menelungkupkan wajahnya 
ke tiang rumah. Kembali tersedu, “Sebenarnya, 
dengan sikapmu yang ramah ini, hatiku lebih 
banyak dirobek. Robekannya lebih besar dan 
dalam. Kenapa dapat kau menguasai hati yang 
mendendam.”
Aku memang membenci tingkah lakumu selama 
ini. Aku mendendam padamu. Tapi, aku pun tahu, 
kau pun adalah anak manusia seperti aku. Satu 
saat bisa saja membuat kesalahan, tapi berhak 
pula punya kesempatan untuk memperbaikinya. 
Dan sejak kau kulihat digiring Nippon dari 
markas Fhuko-ganco tadi siang, tidak ada lagi 
kulihat kekuatan di tanganmu, kekuatan yang 
selama ini kau pergunakan menyuburkan dendam 
di hati manusia lain. Kekuatan yang menjadikan 
kausanggup berbuat yang menyakitkan hati orang 
lain.
Kepala negeri mengangkat wajahnya sedikit. 
Melirik ke arah Bonar, tapi mulutnya tidak 
mengatakan apa - apa. Lalu Bonar mengatakan, 
“Aku harus pulang sekarang. Hendaknya 
kejadian ini menyadarkan kau bahwa waktu terus 
berputar. Dan benih yang kita taburkan saat ini 
akan membuat di saat lain, saat yang pasti datang, 
lalu Bonar beranjak pergi (108 - 109).
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Sementara itu, Bonar sebagai pejuang juga 
mempunyai sikap yang tegas. Hal itu disebabkan 
kepala negeri kembali berkhianat terhadap para 
pejuang. Ketegasan sikap itu sebagai perwujudan 
tanggung jawab kemanusiaan kepada teman - 
teman seperjuangan karena ia pernah melindungi 
kepala negeri. Untuk itu, Bonar sendiri yang turun 
tangan. Ia memimpin penangkapan kepala negeri 
itu. Kepada teman - teman seperjuangan, Bonar 
juga tidak mencegahnya untuk menghukum 
kepala negeri hingga meninggal dunia, Hal itu 
dilukiskan sebagai berikut.

Kepala pengkhianat tertunduk.
“Benarkah kau yang melaporkan pada Belanda 
bahwa di sini tempatnya markas kami dan 
kemudian memberitahukan kepada Belanda 
di mana lumbung-lumbung perbekalan kami 
berada?”
Kepala itu semakin tunduk.
……. “Jawab, jawab yang jelas, bentak Bonar.
Tapi mulut itu kembali diam. Lantas tangan 
Bonar menampar wajah itu kuat-kuat dan orang-
orang yang menonton berteriak, “Bunuh saja dia 
,,, bunuh.”
“Ayo, jawab. Kaudengar teriakan itu? Mereka 
menuntut kematianmu.”
Linangan air mata menetes di pipinya. Tubuhnya 
gemetaran. Namun, mulutnya masih diam. 
Kembali Bonar menampar wajahnya. Dan Sulung 
melompat ke depan sambil mulutnya menekik, 
bunuh saja dan isap darahnya. Lompatan Sulung 
itu diikutii gerakan orang-orang sekitar. Tanpa 
meminta permisi, senjata-senjata mereka telah 
tertancap ke tubuh si pengkhianat. Pekikan si 
pengkhianat kedengaran, tapi tidak menimbulkan 
rasa kasihan lagi di dada Bonar. Dan senjata - 
senjata itu semakin ramai mencincang tubuhnya . 
... (178).

Dari perilaku yang mengemban nilai-nilai 
kemanusiaan Bonar sebagai pejuang dalam Tanah 
Kesayangan, novel ini ingin mengamanatkan 
bahwa meskipun dalam perjuangan terjadi 
bunuh-membunuh dan khianat - mengkhinati 
bangsa sendiri, etika berjuang juga harus 
dijunjung. Hal itu telah dlakukan Bonar. Namun, 

jika pengkhianat itu telah dimaafkan, tetapi 
mengulangi pengkhianatannya, ia harus diberi 
hukuman yang sesuai dengan tindakannya. 
Dalam novel ini, tokoh kepala negeri yang 
berakhir dengan meninggal dunia merupakan 
bentuk hukuman yang diberikannya karena telah 
berkhianat dua kali.

SIMPULAN

Berdasarkan telaah yang dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa nilai kemanusiaan dalam 
novel Indonesia dapat dipahami terutama 
melalui tokohnya. Dalam novel “Tanah 
Kesayangan” memperlihatkan keberagaman 
nilai yang dilukiskan melalui tokohnya, terutama 
tokoh utamanya, yaitu Bonar. Dan tokoh ini 
terlihat bermacam-macam nilai kemanusiaan 
yang dimunculkan melalui permasalahan yang 
berbeda.

Nilai kemanusiaan (humanisme) tokoh 
yang berkaitan dengan perjuangan sangat kental 
diperlihatkan dalam novel ini. Dalam novel ini 
tokohnya di hadapkan pada ujian materi karena 
penjajah yang datang untuk menjajah, antara 
lain, menggodanya dengan materi. Dalam novel 
ini, kepala negeri yang menguasai desa dengan 
tanpa bermoral menjadi pengkhianat, yaitu 
dengan jalan membela Jepang. Pembelaannya 
itu dilatarbelakangi dengan kepercayaan Jepang 
kepadanya untuk meminta pajak kepada 
masyarakat. Tanpa bermoral, kepala negeri 
itu memungut pajak masyarakat. Sementara 
penduduknya kelaparan, dirinya sendiri menjadi 
kaya.

Pada akhir cerita tokoh yang tidak 
menjunjung nilai kemanusiaan (humanisme) 
dilukiskan ada yang mati. Tentu ada alasan 
perwujudan lukisan tokoh ditampilkan seperti 
itu. Biasanya hal itu menyangkut pesan yang 
ingin disampaikan pengarang. Dari tokoh yang 
mati itu terkandung pesan agar kita tidak meniru 
tokoh seperti itu atau tokoh yang mati itu dapat 
dijadikan pelajaran bagi kita, seperti agar kita 
tidak berkhianat terhadap perjuangan.



BAHTERA : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, Tahun 12, No. 2, Juli 2013132

Dalam kaitannya dengan pembelajaran 
Bahasa dan Sastra, novel Tanah Kesayangan ini 
dapat dijadikan menjadi salah satu bahasan dalam 
pembelajaran sehingga para siswa mendapat 
gambaran tentang tokoh dan perilaku yang patut 
ditiru untuk mengamalkan nilai-nilai perjuangan, 
cinta tanah air dan humanisme dalam kehidupan 
sekarang dan yang akan datang.
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PENDAHULUAN

Bahasa Inggris adalah bahasa universal yang 
digunakan banyak orang dalam komunikasi. Agar 
mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, 
baik secara lisan maupun tertulis, seseorang harus 

Abstract
The aim of  the research was to get empirical evidence of  the relationship between listening to English 
pop songs habit and vocabulary mastery of  the eighth grade students at SMP Negeri 34 North Jakarta 
in 2011/2012 academic year. The research was held in SMP Negeri 34 North Jakarta. The population of  
the research is all eighth grade students of  SMP Negeri 34 North Jakarta, and the sample of  the research 
is students of  class VIII-8 that consists of  37 students. However, when the research was held, 3 students 
were absent. Therefore, the sample of  this research is 34 students. The instruments of  this research is a 
vocabulary test and a questionnaire of  listening to English pop songs habit. The data were analyzed by 
using Pearson’s Product Moment Correlation. The result of  analyzed data shows that the coefficient of     
is higher than   ()  = (0.426 > 0.339) on the 5% level of  significance. Therefore, the null hypotheses that 
states that there is no correlation between listening to English pop songs habit and vocabulary mastery is 
rejected, and the alternative hypotheses that states that there is correlation between listening to English 
pop songs habit and vocabulary mastery is accepted. It means that there is a positive relationship between 
listening to English pop songs habit and vocabulary mastery of  the eighth grade students of  SMP Negeri 
34 North Jakarta in 2011/2012 academic year.

Kata kunci: listening, English pop songs, vocabulary.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang hubungan antara kebiasaan 
mendengarkan lagu pop bahasa Inggris dan penguasaan kosakata pada siswa-siswa kelas VIII di SMP 
Negeri 34 Jakarta Utara tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini diadakan di SMP Negeri 34 Jakarta Utara. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa-
siswa kelas VIII-8. Namun, ketika penelitian ini diadakan, 3 siswa tidak masuk. Sehingga, sampel dalam 
penelitian ini hanya 34 siswa. Alat penelitian untuk mengumpulkan data adalah tes kosakata dan kuesioner 
tentang kebiasaan mendengarkan lagu pop bahasa Inggris. Data hasil penelitian ini dianalisis dengan 
menggunakan metode Pearson’s Product Moment Correlation. Hasil dari analisis data menunjukkan 
bahwa nilai  sebesar 0.426 dan  sebesar 0.339 pada nilai kritis 5%. Bila dibandingkan  lebih besar dari  . 
Oleh karena itu, hipotesis nul yang menyatakan tidak ada hubungan antara kebiasaan mendengarkan lagu 
pop bahasa Inggris dan penguasaan kosakata ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan antara kebiasaan 
mendengarkan lagu pop bahasa Inggris dan penguasaan kosakata pada siswa-siswa kelas VIII di SMP 
Negeri 34 Jakarta Utara tahun ajaran 2011/2012.

Kata Kunci: mendengarkan, lagu pop bahasa Inggris, penguasaan kosakata

HUBUNGAN ANTARA KEBIASAAN MENDENGARKAN 
LAGU POP BAHASA INGGRIS DAN PENGUASAAN 

KOSAKATA SISWA SMP 

Eni Burhayani 
Dosen FKIP Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

menguasai bahasa Inggris dengan baik. Bagi 
orang Indonesia, bahasa Inggris tidak mudah 
untuk dikuasai karena bukan bahasa pertama 
mereka. Oleh karena itu, mereka harus banyak 
belajar bahasa Inggris. Selain itu, pemerintah 
Indonesia telah memutuskan bahasa Inggris 
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harus diajarkan di sekolah-sekolah. Disamping 
itu, banyak perusahaan menuntut para pelamar 
kerja harus menguasai bahasa Inggris. Agar 
mampu berinteraksi dengan orang-orang asing 
di dunia kerja, mereka harus mampu menguasai 
empat keterampilan bahasa Inggris.

Dalam mempelajari bahasa Inggris, ada 
empat keterampilan dan beberapa komponen 
bahasa Inggris yang harus dikuasai oleh para 
siswa. Keterampilan tersebut dibagi menjadi 
keterampilan produktif  dan keterampilan 
menerima. Keterampilan produktif  berupa 
menulis dan berbicara, sedangkan keterampilan 
menerima berupa mendengar dan membaca. 
Selain itu, beberapa komponen bahasa Inggris 
berupa tata bahasa, kosakata, dan pengucapan. 
Kedua dari keterampilan dan komponen bahasa 
Inggris tersebut harus dikombinasikan ketika 
siswa menerapkan bahasa Inggris.

Salah satu komponen bahasa Inggris yang 
memiliki peran penting adalah kosakata. Menurut 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, “Vocabulary 
is a list of  words with the meanings, especially 
in a book for learning a foreign language.” Hal 
ini berarti, kosakata memiliki peran penting 
karena menyediakan banyak makna yang 
digunakan dalam komunikasi bahasa Inggris. 
Jika para siswa memiliki kosakata yang luas dan 
mengetahui makna-maknanya, mereka akan 
lebih mudah mendengar, menyampaikan ide-ide, 
berpartisipasi dalam percakapan, dan lain-lain.
Wilkins dalam kutipan Thornburry mengatakan 
bahwa “Without grammar very little can be 
conveyed, without vocabulary nothing can be 
conveyed.” Dengan kata lain, mustahil bagi 
siswa mampu menyampaikan ide apapun tanpa 
memiliki kosakata.

Mengingat pentingnya peran kosakata, 
penting bagi siswa untuk memiliki kosakata yang 
luas, namun faktanya, para siswa masih memiliki 
kesulitan dalam menguasai kosakata. Oleh karena 
itu, penulis tertarik untuk menemukan hal-hal 
yang membuat siswa sulit dalam menguasai 
kosakata. Akhirnya, penulis datang ke SMP 
Negeri 34 Jakarta Utara untuk mendapatkan 
informasi.

Ketika penulis mengadakan wawancara 
dengan salah satu guru bahasa Inggris, penulis 
menemukan beberapa faktor yang dapat 
memberikan kesulitan bagi para siswa kelas VIII 
dalam menguasai kosakata. Faktor pertama adalah 
banyak  siswa malas untuk belajar kosakata. Faktor 
kedua adalah tehnik pengajaran yang digunakan 
para guru bahasa Inggris saat mengajarkan 
kosakata. Mereka tidak menggunakan lagu pop 
bahasa Inggris karena keterbatasan fasilitas. 
Mereka hanya memberikan daftar kata dan 
meminta siswa untuk mencari artinya kemudian 
menghafalkan arti kata. Tentu saja, cara-cara 
tersebut dapat membuat para siswa merasa jenuh. 
Jika para siswa merasa jenuh, mereka tidak akan 
mau belajar kosakata. Sehingga, kosakata mereka 
tidak akan meningkat.

Selain mewawancara seorang guru bahasa 
Inggris, penulis juga mewawancara beberapa 
siswa kelas VIII SMP Negeri 34 Jakarta Utara 
yang memiliki kebiasaan mendengarkan lagu 
pop bahasa Inggris. Ada beberapa alasan 
mengapa mereka suka mendengarkan lagu pop 
bahasa Inggris. Alasan pertama adalah mereka 
merasa sebagai orang modern yang dapat 
mengikuti sebuah tren baru. Alasan kedua 
adalah mereka memperoleh banyak kosakata 
dengan mendengarkan lagu pop bahasa Inggris. 
Alasan terakhir adalah mereka lebih senang 
dalam melakukan berbagai kegiatan dengan 
mendengarkan lagu pop bahasa Inggris.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, penulis 
memperkirakan bahwa kebiasaan mendengarkan 
lagu pop bahasa Inggris sangat berpengaruh pada 
kosakata siswa. Penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian di SMP Negeri 34 Jakarta Utara karena 
penulis penasaran untuk melihat apakah ada 
hubungan antara kebiasaan mendengarkan lagu 
pop bahasa Inggris dan penguasaan kosakata 
atau tidak. Akhirnya, penulis memutuskan untuk 
memilih “The Relationship Between Listening 
to English Pop Songs Habit and Vocabulary 
Mastery of  the Eighth Grade Students at SMP 
Negeri 34 North Jakarta in 2011/2012 Academic 
Year” sebagai judul dari tulisan ini.
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TEORI

Pandangan Para Ahli Tentang Kebiasaan 
(Habit)

Menurut Longman Advanced American 
Dictionary, “Habit is something you do regularly, 
often without thinking about it because you 
have done it so many times before.” Sementara 
itu, Richards berpendapat bahwa “Habit is a 
pattern of  behavior that is regular and which 
has become automatic as a result of  repetition.”  
Tampubolon menyampaikan idenya “Kebiasaan 
adalah perilaku, yaitu suatu sikap atau kegiatan yang 
bersifat fisik atau mental yang telah mendarah daging 
atau membudaya dalam diri seseorang.” Berdasarkan 
tiga pendapat para ahli tentang kebiasaan, 
penulis menyimpulkan bahwa kebiasaan adalah 
perilaku yang melekat pada diri seseorang dalam 
melakukan aktifitas tanpa berpikir secara berkali-
kali sehingga menjadi otomatis.

Pandangan Para Ahli Tentang Mendengarkan 
(Listening)

Menurut Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary, “Listening is to give attention 
to someone or something in order to hear 
them.” Nunan berpendapat bahwa “Listening 
is a process of  decoding the sounds that one 
hears in a linear fashion, from the smallest 
meaningful unit (phonemes) to complete 
texts.” Sementara itu Yagang menyatakan 
bahwa “Listening is the ability to identify and 
understand what others are saying.” Dari ketiga 
pendapat tentang mendengarkan, penulis 
menyimpulkan mendengarkan adalah sebuah 
kegiatan yang menggunakan keterampilan untuk 
mendengarkan suara seseorang dengan penuh 
perhatian kemudian memahami maknanya 
secara lengkap.

Pandangan Para Ahli Tentang Lagu Pop 
(Pop Song)

Menurut Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary, “Pop song is modern popular music , 
usually with a strong beat, created with electrical 

or electronic equipment, and easy to listen 
and to remember.” Menurut Oxford Dictionary 
of  American English, “Pop is a type of  modern 
musics that is most popular among people.” 
Selain itu menurut Bennet, lagu pop adalah suatu 
jenis musik yang meresap ke dalam kehidupan 
orang dengan berbagai cara dan dapat diakses 
secara tiba-tiba. Berdasarkan tiga definisi lagu 
pop tersebut, penulis berasumsi bahwa lagu pop 
adalah lagu yang dapat diakses dengan berbagai 
cara kapanpun dan dimanapun secara mudah.

Faktor-Faktor Dari Kebiasaan 
Mendengarkan Lagu Pop Bahasa Inggris

Ada tiga faktor yang dapat membentuk 
kebiasaan mendengarkan lagu pop bahasa 
Inggris.

Faktor pertama adalah suatu keotomatisan. 
Wood and Neal berpendapat bahwa suatu 
kebiasaan terbentuk oleh keotomatisan. 
Suatu kegiatan dapat menjadi otomatis jika 
seseorang melakukannya berkali-kali. Kegiatan 
mendengarkan lagu pop bahasa Inggris juga 
dapat menjadi suatu kebiasaan. Seseorang yang 
memiliki kebiasaan mendengarkan lagu pop 
bahasa Inggris akan melakukan kegiatan tersebut 
secara berkali-kali. Mereka memiliki frekuensi 
waktu untuk melakukannya. Dalam melakukan 
kegiatan tersebut, mereka melakukannya tanpa 
ada paksaan dari orang lain. Mereka melakukan 
secara alami dan otomatis sehingga menjadi 
sebuah kebiasaan.

Faktor kedua adalah waktu, minat, dan 
motivasi. Tampubolon berpendapat bahwa, 
“Terbentuknya suatu kebiasaan tidak dapat terjadi 
dalam waktu singkat, tetapi pembentukan itu adalah 
suatu proses perkembangan yang makan waktu relatif  
lama. Selain waktu, keinginan, serta motivasi perlu 
ada.” Dapat dijelaskan bahwa untuk membentuk 
kebiasaan mendengarkan lagu pop bahasa 
Inggris, para siswa harus memiliki minat dan 
motivasi serta waktu yang lama. Jika para siswa 
memiliki minat dan motivasi, mereka akan 
menambah waktu untuk mendengarkan lagu 
pop bahasa Inggris. Sehingga, kegiatan ini terjadi 
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secara teratur dan menjadi suatu kebiasaan.
Faktor ketiga adalah proses dan komitmen. 

Covey menyatakan bahwa dalam melakukan 
kebiasaan menuntut proses dan komitmen 
yang kuat. Hal ini berarti untuk membentuk 
kebiasaan mendengarkan lagu pop bahasa 
Inggris membutuhkan komitmen dan proses 
yang lama karena tidak dapat terbetuk dalam 
waktu yang singkat. Selain itu, seseorang harus 
menjaga komitmennya untuk melakukannya 
secara terus-menerus.

Pentingnya Melakukan Kebiasaan 
Mendengarkan Lagu Pop Bahasa Inggris

Ada beberapa alasan mengapa kebiasaan 
mendengarkan lagu pop bahasa Inggris sangat 
penting bagi siswa.

Alasan pertama adalah kebiasaan tersebut 
merupakan kegiatan yang kohesif  dan efektif  
yang memberikan banyak manfaat. Covey 
menyatakan, “If  we use it effectively, we can 
create the gravity pull of  habit to create the 
cohesiveness and order necessary to establish 
effectiveness in our lives.” Hal ini berarti dengan 
melakukan kebiasaan tersebut secara efektif, para 
siswa dapat memperoleh banyak keuntungan 
seperti, dapat meningkatkan kosakata, mengasah 
keterampilan mendengar, dan lain-lain. 

Alasan kedua adalah kebiasaan tersebut 
dapat membentuk sebuah karakter yang baik 
bagi siswa. Covey mengungkapkan bahwa, “Our 
character basically is a composite of  our habits.” 
Hal ini berarti karakter para siswa tergantung dari 
apa yang mereka lakukan berulang-ulang dalam 
hidupnya. Jika para siswa melakukan kegiatan 
yang positif  seperti kebiasaan mendengarkan lagu 
pop bahasa Inggris, mereka dapat membentuk 
karakter yang baik karena kebiasaan tersebut 
terjadi secara berulang-ulang.

Alasan ketiga adalah kebiasaan mendengarkan 
lagu pop bahasa Inggris dapat menjadi suatu 
fasilitas untuk belajar bahasa Inggris secara 
cepat dan mudah. Hal ini berarti kebiasaan 
mendengarkan lagu pop bahasa Inggris adalah 
suatu cara bagi siswa untuk menguasai bahasa 

Inggris secara mudah dan cepat. Ketika seseorang 
mendengarkan lagu pop bahasa Inggris, mereka 
juga dapat mempelajari kosakata, meningkatkan 
keterampilan mendengarkan, mengetahui cara 
mengucapkan kata-kata secara benar, dan lain-
lain. Cara ini lebih efektif  dan menyenangkan 
bagi siswa dalam belajar bahsa Inggris.
Tujuan Dari Kebiasaan Mendengarkan 
Lagu Pop Bahasa Inggris

Ada beberapa tujuan siswa melakukan 
kebiasaan mendengarkan lagu pop bahasa 
Inggris.

Tujuan pertama adalah siswa ingin 
mengetahui makna kata dan pengucapan yang 
benar. Kelabora menyatakan bahwa “A song 
can be used for listening comprehension and 
discrimination.” Hal ini berarti ketika para 
siswa mendengarkan lagu pop bahasa Inggris, 
mereka dapat memahami pengucapan yang 
benar dan dapat membedakan setiap ucapan/
bunyi. Sehingga, mereka mengetahui seluruh 
kata yang mereka dengarkan dari lagu tersebut 
dan mencari artinya. Hasilnya, mereka dapat 
memperoleh makna dari lagu tersebut dan 
mengetahui pengucapan yang benar.

Tujuan kedua adalah siswa ingin memperoleh 
kosakata, mampu memproduksi bahasa Inggris 
secara lisan, mempelajari budaya bahasa Inggris, 
dan memperoleh kesenangan. Menurut Ur, 
“Songs are taught for a variety of  purposes; for 
the sake of  vocabulary/structures they contain; 
to get students to produce oral English by singing 
them; as an aspect of  English language culture; 
for fun.” Hal ini berarti, dengan melakukan 
kebiasaan mendengarkan lagu pop bahasa 
Inggris, mereka dapat mempelajari bahasa 
Inggris dan memperoleh kesenangan.

Tujuan ketiga adalah siswa ingin mampu 
menggunakan bahasa Inggris secara komunikatif. 
Maley menyatakan bahwa, “Song can be immensely 
valuable if  we exploit them creatively to bridge 
the gap between the pleasurable experience of  
listening/singing and the communicative use 
of  language.” Hal ini berarti, lagu pop bahasa 
Inggris dapat memberikan pengalaman yang 
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menyenangkan ketika mereka mendengarkan/
menyanyikan lagu tersebut karena lagu tersebut 
memiliki lirik yang mudah didengar dan diingat. 
Sehingga, siswa tidak akan pernah bosan untuk 
mendengarkannya. Oleh karena itu, mereka 
akan tertarik untuk mendengarkannya secara 
berulang-ulang. Mereka juga dapat belajar cara 
mengucapkan setiap kata secara benar. Hasilnya, 
mereka akan lebih mudah menguasai bahasa 
Inggris sehingga mereka dapat menggunakan 
bahasa Inggris secara komunikatif.

Pendapat Para Ahli Tentang Kosakata 
(Vocabulary)

Menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 
vocabulary is: “(a) all the words that a person 
knows or uses. (b) all the words in a particular 
language. (c) the words that people use when 
they are talking about a particular subject. (d) a 
list of  words with the meanings, especially in a 
book for learning a foreign language.” Menurut 
Richards, “Vocabulary is a core component of  
language proficiency and provides much of  
the basis for how well learners speak, listen, 
read and write.” John Read menyatakan bahwa, 
“Vocabulary is knowledge involves knowing the 
meanings of  words.” Berdasarkan tiga definisi 
tersebut, penulis menyimpulkan kosakata adalah 
sejumlah kata yang diketahui dan digunakan oleh 
siswa untuk menerapkan empat keterampilan 
bahasa dalam mempelajari suatu bahasa asing.

Pendapat Para Ahli Tentang Penguasaan 
(Mastery)

Menurut Meriam, “Mastery is the skill or 
knowledge that makes one master of  a subject.” 
Menurut Macmillan English Dictionary, “Mastery is 
great knowledge or skill and power or control 
over someone or something.” Menurut Oxford 
Dictionary of  American English, “Mastery is 
great skill in doing something.” Berdasarkan 
tiga definisi tersebut, penulis berpendapat 
bahwa penguasaan adalah keterampilan atau 
pengetahuan dalam menguasai suatu bidang 
tertentu dengan baik.

Aspek-Aspek Kosakata 
Menurut Thornburry, aspek kosakata dibagi 
menjadi: 
1. Kelas kata dibagi menjadi beberapa jenis 

kata yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, 
kata penghubung, dan lain-lain

2. Kelompok kata dibagi menjadi dua yaitu 
inflection dan derivation. Inflection adalah 
penambahan imbuhan yang menghasilkan 
satu kata baru tetapi tidak merubah kelas 
kata. Contoh: study -> studied, studying, 
studies. Derivation adalah penambahan 
imbuhan yang menghasilkan satu kata baru 
dan merubah kelas kata. Contoh: play -> 
player

3. Pembentukan kata dibagi menjadi empat 
yaitu compounding, blending, conversion, 
dan clipping. Compounding adalah dua kata 
atau lebih yang bergabung. Contoh: classmate, 
type writer, etc. Blending adalah dua kata 
yang dicampur. Contoh: breakfast + lunch 
= brunch;  information + entertainment = 
infotainment. Conversion adalah kelas kata 
yang dapat digunakan sebagai jenis kata lain. 
Contoh: Using helmet when you’re riding 
a motorcycle is an absolute must. Clipping 
adalah satu kata baru yang terbentuk melalui 
penyingkatan. Contoh: flu (influenza), email 
(electronic mail).

4. Homonim adalah kata-kata yang memiliki 
pengucapan dan ejaan yang sama namun 
artinya berbeda. Contoh: I like this shoe, 
and it is like so new.

5. Homofon adalah kata-kata yang dieja secara 
berbeda namun bunyinya sama. Contoh: 
Last night I ate fried rice at eighth PM.

6. Homograf  adalah kata-kata yang diucapkan 
secara berbeda namun ejaannya tetap sama. 
Contoh: I want to go to see a live concert 
with him, but I don’t know where he lives.

7. Sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata 
yang memiliki makna yang sama. Contoh: old 
= antique, answer = reply. Antonim adalah 
kata yang memiliki makna yang berlawanan. 
Contoh: old >< new, happy >< sad.
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Sedangkan Ur menyebutkan beberapa aspek 
kosakata sebagai berikut:
1. Sinonim adalah kata yang memiliki arti kata 

yang hampir sama. Contoh: clever dan smart 
adalah sinonim dari kata intelligent.

2. Antonim adalah kata yang memiliki makna 
yang berlawanan. Contoh: small adalah 
antonim dari kata big.

3. Hiponim adalah kata yang spesifik dari kata 
umum. Contoh: apple, mango, pineapple, 
dan banana adalah hiponim dari kata fruit.

Tes Kosakata Bahasa Inggris
Ur menyebutkan beberapa jenis bentuk tes 
kosakata sebagai berikut:
1.  Multiple choice memberikan kesempatan 

pada siswa untuk memilih satu jawaban yang 
paling tepat di antara pilihan lain.

2.  Matching item menyediakan dua kolom 
item. Siswa harus menjodohkan masing-
masing item dengan item yang ada di kolom 
lainnya.

3.  Odd one out menyediakan beberapa item 
dan siswa harus memilih satu item yang 
tidak termasuk dalam kategori item lainnya.

4.  Writing sentence meminta siswa untuk 
menulis tiap-tiap kata agar memberikan 
makna yang jelas.

5.  Gap-filling menyediakan masalah dalam 
konteks paragraf. Siswa harus menulis 
satu jawaban yang mungkin cocok dengan 
konteks yang diberikan.

6.  Gap-filling with a ‘pool’ answer menyediakan 
beberapa pilihan jawaban yang harus dipilih 
siswa untuk mengisi bagian paragraf  yang 
kosong.

METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
Pearson’s Product Moment Correlation. Penulis 
ingin membuktikan secara empiris apakah ada 
hubungan antara kebiasaan mendengarkan lagu 
pop bahasa Inggris dan penguasaan kosakata 
siswa kelas VIII SMP Negeri 34 Jakarta Utara 
tahun ajaran 2011/2012.

Dalam memperoleh data  berupa skor kebiasaan 
mendengarkan lagu pop bahasa Inggris dan skor 
penguasaan kosakata, penulis menggunakan 
kuesioner dan tes kosakata. Kuesioner kebiasaan 
mendengarkan lagu pop bahasa Inggris terdiri dari 
20 soal yang terdiri dari 10 pernyataan positif  dan 
10 pernyataan negatif  dengan 4 pilihan jawaban. 
Masing-masing pernyataan diberi nilai 1-4. 
Sehingga, jumlah skor secara keseluruhan adalah 
80. Tes kosakata terdiri dari 15 multiple choice, 5 
gap-filling with a ‘pool’ answer, dan 5 matching 
item. Setiap jawaban yang benar diberi skor 4. 
Sehingga, total nilai keseluruhan adalah 100.
Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh 
siswa kelas VIII SMP Negeri 34 Jakarta Utara 
yang terdiri dari 300 siswa. Sampelnya adalah 
seluruh siswa kelas VIII-8 yang terdiri dari 37 
siswa. Namun, ketika penelitian diadakan, 3 siswa 
tidak masuk. Sehingga, penulis menggunakan 34 
siswa sebagai sampel dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil perhitungan Pearson’s Product 
Moment Correlation, hasil  adalah 0.426. 
Kemudian penulis membandingkan dengan  
sebesar 0.339 dari nilai kritis 0.05 dengan derajat 
kebebasan (n - 2) = 34 - 2 = 32. Bisa dilihat bahwa   
>   . Hal ini berarti  ditolak, dan  diterima. Artinya, 
ada hubungan antara kebiasaan mendengarkan 
lagu pop bahasa Inggris dan penguasaan kosakata 
siswa kelas VIII SMP Negeri 34 Jakarta Utara 
tahun ajaran 2011/2012.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
teori, penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Kebiasaan mendengarkan lagu pop bahasa 

Inggris adalah perilaku yang melekat pada 
diri seseorang dalam melakukan kegiatan 
mendengarkan lagu pop bahasa Inggris 
secara berkali-kali.

2. Penguasaan kosakata adalah keterampilan 
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dan pengetahuan siswa dalam menguasai 
sejumlah kata untuk mempelajari bahasa 
asing.

3. Ada banyak cara untuk meningkatkan 
kosakata, namun cara yang terbaik adalah 
dengan melakukan kebiasaan mendengarkan 
lagu pop bahasa Inggris.

4. Kebiasaan mendengarkan lagu pop bahasa 
Inggris memberikan banyak keuntungan. 
Salah satunya, siswa dapat meningkatkan 
kosakata mereka. Selain itu, siswa dapat 
menguasai bahasa Inggris dengan cepat 
dan mudah karena lagu-lagu pop bahasa 
Inggris dapat menjadi suatu sarana belajar 
yang sangat menyenangkan. Lebih dari itu, 
mereka dapat menggunakan bahasa Inggris 
secara komunikatif.

5. Dari analisis Pearson’s Product Moment 
Correlation,  sebesar 0.426 dan  sebesar 
0.339 pada nilai kritis 0.05 dengan derajat 
kebebasan (n – 2) = 34 – 2 = 32. Bisa 
dilihat bahwa  >  . Sehingga  ditolak, dan  
diterima. 

6. Akhirnya, berdasarkan teori dari beberapa 
para ahli dan bukti empiris yang diperoleh 
penulis dari hasil penelitian, penulis 
menyimpulkan bahwa ada hubungan antara 
kebiasaan mendengarkan lagu pop bahasa 
Inggris dan penguasaan kosakata siswa kelas 
VIII SMP Negeri 34 Jakarta Utara tahun 
ajaran 2011/2012.    

Saran
1. Siswa. Mengingat pentingnya bahasa 

Inggris, para siswa harus sadar akan 
bahasa Inggris mereka. Jika bahasa Inggris 
mereka tidak cukup bagus, mereka dapat 
meningkatkannya dengan melakukan 
kebiasaan mendengarkan lagu pop bahasa 
Inggris karena kegiatan tersebut dapat 
memberikan banyak keuntungan.

2. Guru bahasa Inggris. Guru bahasa 
Inggris harus kreatif  dalam mengajarkan 
bahasa Inggris kepada siswa. Mereka 
dapat menciptakan kegiatan belajar yang 

menyenangkan dengan menggunakan lagu 
pop bahasa Inggris. Sehingga, para siswa 
tidak akan merasa bosan selama belajar di 
kelas.

3. Sekolah. Pihak sekolah harus menyediakan 
fasilitas yang lengkap seperti labolatorium 
bahasa Inggris, internet, dan lain-lain guna 
menunjang kegiatan belajar mengajar. 
Sehingga,  para guru dapat mengajarkan 
bahasa Inggris dengan mudah dan dapat 
mencapai seluruh tujuan pengajaran bahasa 
Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 2005. New 
York: Oxford University Press.

Thornburry, Scott. 2002. How to Teach Vocabulary. 
England: Pearson EducationLimited.

Longman Advanced American Dictionary. 2000. 
England: Pearson Education Limited.

Richards, Jack C. and Schmidt, Richard. 2002. 
Longman Dictionary of  Language   Teaching 
and Applied Linguistics. London: Pearson 
Education Limited.

Tampubolon, D. P. 1993. Mengembangkan Minat 
dan Kebiasaan Membaca Pada    Anak. Bandung: 
Angkasa.

Walter, Elizabeth. 2005. Cambridge Advanced 
Learner’s Dictionary. Cambridge:   
Cambridge University Press.

Richards, Jack C. and Renandya A. Willy. 2002. 
Methodology in Language Teaching. Cambridge: 
Cambridge University Press.

Yagang, Fan. 1994. Teacher Development Making 
The Right Moves. Washington:  U S 
Information Agency.

Oxford Dictionary of  American English. 2005. New 
York: Oxford University.

Bennet, Andy. 2001. Culture of  Popular Music. 
United Kingdom: McGraw Hill.  Goal 
Interface. Durham: The American Psychological 
Association.

Tampubolon, D. P. 1990. Kemampuan Membaca. 
Bandung: Angkasa.



BAHTERA : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, Tahun 12, No. 2, Juli 2013140

Covey, Steven R. 1989. The Seven Habits of  
Highly Effective People. United         
Kingdom: Simon & Schuster.

Kelabora, Lambert. 1982. Irama Nusantara. 
Victoria: Centre for Comparative and        
International Studies in Education.

Ur, Penny. 2001. Teaching Listening Comprehension. 
Cambridge: Cambridge         
University Press.

Maley, Alan. 2001. Music and Song. Oxford: 
Oxford University Press.

Read, John. 2000. Assessing Vocabulary. United 
Kingdom: Cambridge University Press.

Gough, Chris. 2001. English Vocabulary Organizer. 
London: Commercial Color Press.

Webster, Meriam. 2003. Meriam Webster Collegiate 
Dictionary. Eleventh Edition. USA: Meriam 
Webster Incorporated.

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 
International Students Edition. 2002. United 
Kingdom: Macmillan Publisher Limited.

Nation, I. S. P. 2001. Learning Vocabulary in 
Another Language. New York: Cambridge 
University Press.

Jackson, Howard. 2002. Grammar and Vocabulary. 
New York: Routledge.

Farrel, Thomas S. C. 2006. Succeeding with English 
Learners: A Guide for  Beginning Teacher. 
USA: Corwin Press.

Ur, Penny. 2003. A Course in Language Teaching: 
Practice and Theory. New York: Cambridge 
University Press.

Richards, Jack C. 2001. Curriculum Development 
in Language Teaching. New York: Cambridge 
University Press.



BAHTERA : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, Tahun 12, No. 2, Juli 2013 141

PENDAHULUAN

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 
Nomor 23 Tahun 2003, setiap anak berhak 
memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

Abstract
The purpose of  the paper  is knowing coreation among independency potensial and telling story ability 
of  kindergarten students in west Kendari. The main problem in this research is: Any self  confidence and 
independency has positive correlation to the ability of  telling story of  kindergaden (preschool) student ?  
The research is a research surey based on expost facto data with exploring conducted observation held by 
the teacher of  the  preelementary school and using random sampling of  60 students/participants.  The 
data be analited  by using product moment corelation, simple and multy regretion. The result appeared are: 
(1) it exists positive correlation between self  independency and telling story ability of  student, (2) it exists 
positive correlation between self  confidence and talling story ability of  the student, (3)  is exists positive 
correlation between self  independency combined together with self  confidence and telling story ability 
of  student. The conclusion is: There is an existence of  significant correlation  between self  independency 
and self  confidence with the telling story ability of  the preelementary  school student. By the result of  
the research is expected that the parents of  of  the student, the teacher  and surrounding many prepare 
health and condusive surrounding on self  independency and self   confidence and alse positive suppor to 
the students to converse among smilar  groups of  mates and to the parents.

Keywords:  preschool stundent, independency, self  confidence, telling story.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan potensi kemandirian dan percaya diri dengan 
kemampuan bercerita anak Taman Kanak-Kanak (TK) di Kecamatan Kenari Barat. Masalah utama dalam 
penelitian ini adalah: apakah kemandirian dan percaya diri mempunyai hubungan yang positif  dengan 
kemampuan bercerita anak Taman Kanak-Kanak? Penelitian ini adalah penelitian survei dengan data 
expost-facto dengan menggunakan observasi terbimbing yang dilakukan guru TK dengan  ukuran sampel 
60 anak (random sampling). Data dianalisis menggunakan korelasi Product Moment, regresi  sederhana 
dan ganda. Diperoleh hasil: (1) terdapat  hubungan yang positif  antara kemandirian  dengan kemampuan 
bercerita anak, (2) terdapat hubungan yang positif  antara percaya diri dengan kemampuan bercerita anak, 
(3) terdapat pengaruh yang positif  antara kemandirian dan percaya diri secara besama-sama terhadap 
kemampuan bercerita anak Taman Kanak-Kanak. Simpulannya ada hubungan yang signifikan antara 
kemandirian dan percaya diri dengan kemampuan berceritan anak Taman-Kanak-Kanak.  Hasil penelitian 
ini diharapkan para orangtua murid, guru TK, dan lingkungan menyiapkan lingkungan yang sehat dalam 
mengembangkan kemandirian dan percaya diri, dan berikan dorongan positif  pada anak-anak TK untuk 
bercerita bersama teman-teman sebaya dan dengan orangtuanya. 

Kata kunci:  anak taman kanak-kanak, kemandirian, percaya diri,  bercerita.

POTENSI  KEMANDIRIAN DAN PERCAYA DIRI 
DENGAN KEMAMPUAN BERCERITA ANAK TK DI 

KECAMATAN KENDARI BARAT

Husain Ibrahim
Dosen Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara

kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. 
Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 
sampai dengan usia 5-6 tahun yang dilakukan 
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan 
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jasmaniah dan rohaniah anak agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 
lanjut. Pendidikan yang sesungguhnya diawali 
di dalam lingkungan keluarga  sejak anak itu 
lahir. Seorang anak mulai berkomunikasi dengan 
orang yang paling dekat dengannya, yakni; ibu, 
ayah, dan anggota keluarga lain berarti proses 
pendidikan terjadi. Misalnya pada saat ibu 
menyesui, atau menidurkan anak. 

Semua orangtua ingin anaknya menjadi 
manusia yang mandiri, yang penuh percaya diri 
(pede). Komunikasi yang dibangun oleh orangtua 
yang baik sangat mendukung perkembangan 
kemampuan anak-anak mereka, termasuk 
kemampuan berbicara umumnya dan bercerita 
anak khususnya. Selain itu orantua menghadapi 
anaknya sering mengalami kebingungan melihat 
tingkahlaku anaknya, seperti; malas makan 
menangis tanpa alasan, kelihatan  lemah, suka 
melawawan, tidak mau  menerima nasehat, 
adik-kakak bertengkat, manja, dan prilaku-
prilaku negatif  lainnya. Persepsi orang-tua/
lingkungan/gurupun terhadap anak muncul, 
seperti; tidak mandiri, tidak percaya diri, nakal, 
memiliki kelainan, tidak cerdas, dan sebagainya.    
Menghadapi anak-anak usia dini, orangtua untuk 
menyenangkan  anak biasa dengan nyanyi, dan 
bercerita. Dengan pengalaman-pengalaman 
tersebut, anak-anak juga  suka  bercerita 
menceritakan sesuatu yang ia lihat atau hasil 
imajinasinya kepada ibunya atau  kepada orang 
lain dalam keluarga atau kepada teman-temanya 
di sekolah dan teman-teman disekitar rumahnya, 
bahkan bercerita sendiri.

Ketika anak masuk sekolah  Taman kanak-
kanak (TK), orangtua menghendaki anaknya 
lebih mandiri, lebih pede, dan lebih cakap. 
Setelah di sekolah  tanggungjawab pendidikan 
sebagaian berada pada guru-guru di sekolah. 
Biasanya guru TK memulai kegiatan belajar 
dengan bercerita atau menyanyi, anak-anak 
mendengan cerita, biasanya dengan dongeng 
yang menarik. Melalui ceritan dapat memberikan 
efek pemuasan terhadap kebutuhan anak, 
imajinasi anak, dan fantasi anak.    Kegiatan 

bercerita di TK tidak hanya dari guru. Guru 
dapat memvariasikan  kegiatan  bercerita dari 
anak-anak. Aktivitas anak bercerita merupakan 
bagian dari proses pembelajaran (salah satu 
tuntutan kurikulum). Anak diberikan kebebasan 
untuk  menceritakan apa saja yang dialaminya, 
baik dari pengalaman di rumah, dimana saja 
memperoleh pengalamannya, atau menceritakan 
hal-hal lain yang bersumber dari: media TV, atau 
foto-foto, dan lain-lainnya.  Walaupun demikian 
tuntutannya, tidak semua anak mau dan mampu 
untuk bercerita kepada teman-temannya. Sering 
terjadi komunikasi itu macet, karena terdapat 
anak yang diam saja, malu, tidak mempunyai 
keberanian untuk bercerita atau berbicara 
dengan teman-temannya, walaupun anak-anak 
tersebut termasuk anak yang pandai, Keadaan 
ini dapat disebabkan oleh lingkungan atau situasi 
yang dialaminya, atau faktor-faktor lain, seperti 
gugup, cemas, segan, dan gangguan psikologis 
lainya yang biasa dirasakan anak-anak. 

Keadaan psikologis anak yang berkaitan 
dengan kemandirian dan percaya diri merupakan 
karakter yang  dimiliki setiap anak. Kematangan: 
fisik,  emosi dan akademik merupakan indikator 
kemadirian anak. Kedua kondisi psikologis 
ini penting karena sangat mendukung atau 
memberikan sumbangan yang sangat positif  
dalam proses belajar dan pembelajaran, karena 
belajar adalah suatu aktivitas psikofisik untuk 
selalu memperoleh pengetahuan, pengalaman, 
dan keterampilan baru. Kemandirian dan pede 
dalam belajar   sesungguhnya dambaan orangtua 
dan guru-guru. Guru sadar akan hal itu, karena 
kemandirian anak menjadi tujuan   pendidikan.  
Kemandirian belajar dapat diartikan suatu 
keadaan  atau kondisi aktivitas belajar dengan 
kemampuan anak sendiri, tanpa bergantung pada 
orang lain, selalu konsisten dan bersemangat di 
manapun dan kapanpun, dengan harapan dalam 
diri anak sudah terpola akan kesadaran dan 
kebutuhan belajar melampaui tugas, kewajiban 
dan target jangka pendek, nilai dan prestasi 
(Karnita, 2005 : 2)  
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Rasa percaya diri juga merupakan suatu 
keyakinan seseorang terhadap segala aspek 
kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan 
tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa 
mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. 
Anak yang memiliki kepercayaan diri yang 
tinggi, ia akan mampu menilai dirinya sendiri 
akan kemampuan, bakat, dan hal-hal lain yang 
dimiliki dirinya. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tulisan ini 
memfokuskan   pada korelasi antara kemandirian 
dan kepercayaan diri dengan kemampuan bercerita anak 
(data expost-facto) antara: (1) kemandirian anak 
dengan kemampuan bercerita anak, (2) percaya 
diri  anak dengan kemampuan bercerita anak, 
dan (3) kemandirian anak  dan percaya diri anak 
dengan kemampuan bercerita anak.

Bercerita
Anak pada usia dini gemar mendengan 

cerita atau suka mendengarkan ceritanya 
kepada orang lain apa yang dialaminya, bahkan 
ia bercerita sendiri pada saat bermain sendiri. 
Berbagai macam cerita anak-anak kepada orang 
lain, mulai yang menyenangkan, menakutkan 
sampai yang imajinatif, misalnya menceritakan 
pernah melihat setan di bawa/di atas pohon 
dekat rumahnya, dan sebagainya.

“Bercerita” berasal dari kata “cerita”. 
Menurut Ramon Ross dalam Walter T. Petty 
(1990: 27) cerita adalah Story is systematic account 
of  a happening something that has setting, a plot or   
purpose, c haracter and meaning, maksudnya cerita 
adalah suatu kisah yang berurutan dari suatu 
peristiwa yang memiliki latar, alur atau tujuan, 
karakter dan makna. Latar biasa diartikan 
sebagai tempat dan waktu terjadinya suatu cerita, 
yang meliputi; kehidupan para tokoh-tokoh 
cerita dan aspek kultur lingkungan. Alur cerita 
terdiri dari permulaan, pertengahan, dan akhir 
cerita. Alur cerita harus jelas dan meyakinkan, 
serta bergerak dari satu bagian ke bagian lain 
dengan mudah  dan konsisten untuk menjaga 
pemahaman dan minat pendengar.  Carpenter 
dan Richard (1995 : 500), cerita atau storytelling 

is term used to describe the oral telling of  
stories to group of  children in librarie and other 
institution, maksudnya, bercerita merupakan 
istilah yang digunakan untuk menggambarkan 
pemberitahuan lisan dari cerita-cerita pada 
sekelompok anak diperpustakaan dan dilembaga-
lembaga lain. Cerita membutuhkan visualisasi 
(non-verbal dan verbal). Suatu cerita dikatakan 
efektif  apa bila disertai contoh melalui media. 
Media penyampaian cerita beragam macam 
dan caranya. Misalnya melalui: gambar, foto, 
miniature benda, slide film, video, dan lain-lain. 
Media yang tidak kurang menariknya, seperti; 
boneka-boneka mungil, wayan, mainan, puzzle, 
balok, dan sebagainya yang   memikat perhatian 
anak. Menurut Zam-Zam (1997 : 61) manfat dari 
bercerita, antara lain: (1) memberikan hiburan, 
(2) mengajarkan kebenaran, dan (3) memberikan 
keteladanan atau model. 

Suatu cerita yang dibawakan menjadi lebih 
efektif   apa bila disertai contoh benda atau 
gambar yang biasa ditunjukkan, agar dapat 
membantu menerapkan konsep nilai yang 
sampaikan untuk menghasilkan pemahaman 
yang lebih cepat, tepat, dan utuh.

Bercerita sabagai variabel pada anak usia 
dini adalah kemampuan untuk mengungkapkan 
pikiran, perasaan, dan pengalaman yang terjadi 
baik yang dialami secara langsung maupun dari 
hasil bacaan yang meliputi; kebahasaan dan non 
kebahasaan. Kebahasaan: pemilihan kata, struktur 
kalimat, variasi kata, dan Non-kebahasaan: 
keberanian dan kelancaran.

Kemandirian
Kemandirian berasal dari kata mandiri yang 

berarti kemampuan seseorang dalam memenuhi 
kebutuhan sendiri dalam kehidupan sehari-
hari. Menolong diri sendiri berarti juga dapat 
mengurus kebutuhannya, apa yang diinginkan 
dapat  dipenuhi, dengan melayani diri sendiri, 
dapat menjaga diri, dapat melindungi diri, 
dan dapat memenuhi keinginannya sendiri. 
Menolong diri sendiri disebut juga dengan 
kemampuan memelihara diri/merawat diri, 
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atau biasa disebut self-help ( Anonim :         49). 
Rober (1985) dalam (Enung Fatiamah 2006 
: 143), kemandirian merupakan suatu sikap 
otonomi bahwa seseorang secara relative 
bebas dari pengaruh penilaian, pendapatan 
dan keyakinan orang lain. Orang seperti ini 
akan lebih bertanggungjawab terhadap dirinya 
sendiri, dia yang lebih paham akan kebutuhan 
atau kemampuan dalam menjalani kehidupan 
sehari-hari. Selanjutnya Imam Barnadib 
(1982), kemandirian meliputi prilaku mampu 
berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/
masalah, mempunyai rasa percaya diri dan 
dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan 
orang lain. Dan Dali (1987) mengidentifikasi, 
bahwa kemandirian mengandung pengertian: (1) 
keadaan seseorang yang memiliki hasrat bersaing 
untuk maju demi kebaikan dirinya, (2) mampu 
mengambil keputusan dan inisiatif  untuk 
mengatasi masalah yang dihadapi. (3) memiliki 
kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-
tugasnya. (4) bertanggungjawab terhadap apa 
yang  dilakukannya.  Kemandirian merupakan 
hasil dari proses belajar yang dipengaruh oleh 
berbagai faktor, yaitu lingkungan keluarga, sosial, 
dan lingkungan sekolah. 

Kemandirian sebagai variabel pada anak usia 
dini atau prasekolah (TK) adalah prilaku anak 
secara fisik dan mental dalam aktivitas sehari-
hari meliputi; Fisik: kemampuan berpakaian, 
makan, dan mengerjakan tugas, dan   Mental: 
berkemauan/berpikir sendiri, kreatifitas, dan 
ide/gagasannya.

Percaya Diri
 Angelis (2001 : 58) kepercayaan diri 

adalah sesuatu yang harus mampu menyalurkan  
segala sesuatu yang kita ketahui dan segala yang 
kita kerjakan. Kepercayaan diri dapat diartikan 
bahwa seseorang harus mampu  menyalurkan 
segala kemampuan yang dimilikinya untuk 
melakukan sesuatu secara maksimal, selain itu 
harus memiliki keseimbangan antara tingkah 
laku, emosi, dan spiritualitas dalam hidupnya.  
Miskell dalam Deny, percaya diri adalah penilaian 

yang relative tentang diri sendiri, mengenai 
kemampuan, bakat, kepemimpinan, inisiatif  
dan sifat-sifat lain, serta kondisi-kondisi yang 
mewarnai perasaa manusia. Lindenfield (1997 : 
4), membedakan rasa percaya diri, yaitu bathin 
dan lahir. Rasa percaya diri bathin adalah percaya 
diri yang memberikan kepada kita perasaan 
dan anggapan bahwa kita dalam keadaan baik. 
Rasa percaya diri lahir memungkinkan kita 
untuk tampil dan berprilaku dengan cara yang 
menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita 
yakin akan diri kita 

Percaya diri memiliki ciri-ciri Hakim (2002: 
5-6) mengemukakan; selalu bersikap tenang, 
mempunyai potensi dan kemampuan, mampu 
menetralisir ketegangan, menyesuaikan diri 
dan berkomunikasi diberbagai situasi, memiliki 
kondisi mental dan fisik, memiliki kecerdasan 
yang cukup, memiliki keahlian dan keterampilan, 
memiliki kemampuan bersosialisasi, memiliki 
latarbelakang pendidikan keluarga yang baik, 
memiliki pengalaman hidup, dan selalu bereaksi 
positif  di dalam menghadapi berbagai masalah, 
misalnya dengan tetap tegar, sabar dan tabah  

Sebagai variable, percaya diri bagi anak 
usia dini adalah sikap anak dalam berbuat, 
bertindak, meliputi; tingkah laku, komunikasi, 
dan pengendalian perasaan, Kemampuan dan 
kemauan sendiri, memahami dirinya, tujuan 
yang jelas, berpikir positif, berani berkomunikasi, 
bersikap tegas, penampilan diri, mengendalikan 
perasaan.  Tingkah laku: optimis, kerjasama, 
ramah, kejujuran. Komunikasi: efektif  dalam 
komunikasi, berani menyatakan sesuatu secara 
langsung, Mengendalikan perasaan: keingintahuan, 
kegembiraan, tenang dan sabar, bersedia 
membantu. 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada TK di 
Kecamatan Kendari Barat dilaksanakan pada 
bulan Agustus sampai dengan bulan oktober 
2009, bertujuan untuk mengetahui: (1) hubungan 
antara kemandirian dengan kemampuan bercerita 
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anak TK di Kecamatan Kendari Barat. (2) 
hubungan antara percaya diri dengan kemampuan 
bercerita anak TK di Kecamatan Kendari Barat. 
(3) hubungan  antara kemandirian dan percaya 
diri secara bersama- sama dengan kemampuan 
bercerita anak TK di Kecamatan Kendari Barat.

Instrumen penelitian dikonstruksi berasarkan 
deskripsi kajian pustaka yang berkaitan dengan 
variable penelitian, menetapkan indikator. 
Instrumen dibuat dalam bentuk observasi 
terbimbing. Diuji coba dengan uji validasi dan 
uji reliabilitas dengan korelasi Product Moment 
dan KR-20. Hasilnya dimana koefisien reliabilitas 
masing-masing instrumen: Kemandirian 0, 909, 
Percaya diri 0,827, dan 

 Data yang akan dianalisis telah 
memenuhi persyaratan; semua data variabel 
berdistribusi normal, dan semua pasangan data 
variable merupakan  variable yang homogen. 
Variabel-variabelnya: (1) Kemandirian (X1), 
Percaya diri (X2), Kemampuan bercerita (Y), 
dengan hipotesisi  sebagai berikut: (1) Terdapat 
hubungan yang positif  antara kemandirian 
anak dengan kemampuan bercerita anak TK. 
(2) Terdapat hubungan yang positif  antara 
percaya diri  anak dengan kemampuan berceita 
anak TK. (3) Terdapat hubungan yang positif  
antara kemandirian dan percaya diri anak secara 
bersama-sama dengan  kemampuan bercerita 
anak TK. Berdasarkan tujuan  dan hipotesis,  
maka data diuji dengan analisis korelasi, regresi 
sederhana dan ganda. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
Hubungan antara Kemandirian (X1. 1) dengan 
Kemampuan Berbicara (Y).

  Hasil analisis regresi sederhana diperoleh 
persamaan regresi Y = - 26,88 + 0,607X1.  
Hasil uji keberartian dan linearitas diperoleh: 
Fhit > Ftab = 35,60 > 4,03 pada α= 0,05 
(distribusi F), dan Fhit< Ftab = 0,84 < 1,97 
pada α= 0,05, maka hipotesis nol ditolak, 
koefisien arah regresi nyata dan berarti, 

dan dapat dimaknai  hubungan antara 
kemandirian anak dengan kemampuan 
bercerita anak mempunyai hubungan yang 
positif.  Korelasi Product Moment diperoleh 
koefisien korelasi 0,617, dan hasil uji 
keberartian dengan uji-t diperoleh 5,97, di 
mana t tab 1,68. Nilai ttab pada didtribusi “t” 
dengan α = 0,05 (dk=58), maka hipotesis nol 
ditolak. Dengan demikian hubungan kedua 
variabel positif. Dari koefisien kerelasi X1Y = 
0,617,  koefisien determinasi (0,617)2 dibagi 
100= 38,03 Jadi kemandirian anak memberi 
dukungan relative sebesar 38,03% terhadap 
kemampuan bercerita anak.  Dengan kata 
lain semakin tinggi kemandirian anak, maka 
akan semakin bagus kemampuan bercerita 
anak. 
Hubungan antara Percaya Diri (X2. 2) dengan 
Kemampuan Berbicara (Y)

  Hasil analisis regresi sederhana diperoleh 
persamaan regresi Y = 3,26 + 0,482X2. Hasil 
uji keberartian dan linearitas diperoleh: Fhit 
> Ftab =24,58 >4,03 pada α=0,05 (distribusi 
F), dan Fhit < Ftab = 0,03 < 1,97 pada α=0,05. 
Seperti halnya di atas,  hipotesis nol ditolak,  
koefisien arah regresi nyata dan berarti, 
sehingga dimaknai hubungan antara percaya 
diri anak dengan       kemampuan bercerita 
anak mempunyai hubungan positif.

  Korelasi Product Moment diperoleh 
koefisien korelasi 0,546, dan hasil uji 
keberartian dengan uji-t diperoleh 4,96. 
Nilai ttab pada distribusi “t” dengan α= 
0,05 (dk= 58), maka hipotesis nol ditolak. 
Dengan demikian hubungan kedua variabel 
positif. Dengan cara yang sama dengan 
di atas (no. 1), percaya diri anak memberi 
dukungan relative sebesar 29,76% terhadap 
kemampuan bercerita anak. Dengan kata 
lain semakin tinggi percaya diri anak, maka 
akan semakin bagus kemampuan bercerita 
anak.
Hubungan antara Kemandirian (X3. 1) dan 
Percaya Diri (X2) secara bersama-sama 
dengan Kemampuan Bercerita Anak (Y).
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  Hasil analisis regresi ganda diperoleh 
persamaan: Y = 27, 459 + 0,505X1 + 0, 369X2.  
Hasil uji keberartian diperoleh Fhit > Ftab = 
34,15 > 4,92 pada taraf  α=0,01(distribusi 
F), ini berarti  hipotesis nol ditolak. Hasil 
analisis korelasi ganda (Ry12) diperoleh 
0,738, besarnya koefisien korelasi ganda 
ini menunjukkan korelasi yang signifikan, 
berarti hubungan Kemandirian dan 
Percaya Diri dengan Kemampuan bercerita 
mempunyai hubungan yang positif. Artinya 
kemandirian anak dan percaya diri anak 
memberikan kontribusi kepada kemampuan 
bercerita anak, dimana diperoleh koefisien 
determinasi hubungan antara Kemandirian 
(X1) dan Percaya Diri (X2) secara bersama-
sama dengan Kemampuan Berbicara (Y) 
adalah 0,738, maka besar dukungannya 
relative 54,50%.

Pembahasan 
Penelitian dengan variabel kemandirian, 

percaya diri, dan kemampuan bercerita  dengan 
menggunakan intsrumen yang dikembangkan 
dari tinjuan pustaka guna mengukur variabel 
kemandirian, percaya diri dan kemampuan bercerita 
dapat memberikan gambaran bahwa aspek-aspek 
psikologis dapat diketahui dan diukur. Hasilnya, 
setiap perubahan pada suatu aspek dapat diikuti 
oleh perubahan aspek lain, bahkan mungkin 
beberapa aspek yang lainnya yang dalam hal ini  
belum diteliti, baik  secara langsung maupun 
tidak langsung terikut. Hubungan antara 
variabel yang diteliti ini secara teori dapat saling 
mendukung. Misalnya kemampuan  sesorang 
dalam mengungkapkan perasaan dan pikirannya, 
merupakan gambaran bahwa seseorang itu 
memiliki kekuatan psikhis, dalam bentuk 
keberanian penuh percaya diri. Sehingga apa 
yang disampaikannya itu karena ada dorongan 
dari dalam disadari maupun kurang disadarinya. 
Kemandirian  maupun percaya diri bagi anak-
anak merupakan tuntutan psikologis. Pada masa 
perkembangan seperti ini orangtua menghendaki 
anak-anaknya dapat belajar untuk mandiri, 
seperti;  makan sendiri, pakai baju/sepatu 

sendiri, dan tidak saja untuk mengembangkan 
kemampuan bercerita, akan tatapi lebih dari pada 
itu. Upaya dapat dilakaukan dalam meningkatkan 
kemampuan bercerita melalui kemandirian dan 
melalui percaya diri anak, yaitu: (1) biarkan anak 
memilih aktivitasnya sendiri, seperti; memilih 
pakaian atau berpakaian sendiri, memilih jenis 
mainan sendiri, (2) memerlukan kesabaran 
orangtua, (3) amati setiap kebutuhan, perhatikan 
kesulitan dan arahkan, (4) ciptakan suasana 
belajar dalam rumah, (5) ajarkanlah bagaimana 
cara bermain dengan teman-teman, (6) perluas 
lingkungan pergaulannya, (7) mengembangkan 
bakat/minat-minatmya, (8) kurangi 
kecenderungan melindung/membantu dalam 
kemudahan. Tuntutan terhadap kemandirian 
dan percaya diri anak, jika  tidak direspon secara 
tepat bisa saja menimbulkan dampak yang tidak 
menguntungkan bagi perkembangan psikilogis 
sang anak ke depannya. Seperti; anak akan 
mudah putus asa, mengalami kekecewaan, dan 
prilaku-prilaku lain yang kurang produktif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data, maka 

disimpulkan bahwa kemandirian anak dan 
percaya diri anak mempunyai hubungan 
signifikan dengan kemampuan bercerita anak 
secara sendiri-sendiri, maupun  secara bersama-
sama.
Saran-saran

Kemandirian, percaya diri, dan kemampuan 
bercerita merupakan aspek psikologis relatif  
dapat dikembangkan dan proses percepatan 
melalui proses belajar dan latihan, untuk itu 
disarankan: (1) hendaknya orangtua, guru, 
dan lingkungan melakukan intervensi sedini 
mungkin terhadapan masalah yang menghambat 
perkembangana kemandirian, percaya  diri dan 
kemampuan bercerita anak (2) beri suport jika 
dapat melakukan sesuatu dengan baik/hindari 
kata/kalimat yang dapat merendahkan dirinya, 
(3) beri bimbingan  jika bermasalah.   
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PENDAHULUAN

Bahasa adalah salah satu ciri khas manusiawi 
yang membedakannya dari makhluk-makhluk 
yang lain. Selain itu, bahasa mempunyai fungsi 
sosial, baik sebagai alat komunikasi maupun 
sebagai suatu cara mengidentifikasikan 
kelompok sosial. Pandangan de Saussure 
(1916) yang menyebutkan bahwa bahasa adalah 
salah satu lembaga kemasyarakatan, yang sama 
dengan lembaga kemasyarakatan lain, seperti 
perkawinan, pewarisan harta peninggalan, dan 
sebagainya telah memberi isyarat akan pentingnya 
perhatian terhadap dimensi sosial bahasa. 
Namun, kesadaran tentang hubungan yang erat 
antara bahasa dan masyarakat baru muncul pada 
pertengahan abad ini (Hudson 1996). Para ahli 
bahasa mulai sadar bahwa pengkajian bahasa 
tanpa mengaitkannya dengan masyarakat akan 
mengesampingkan beberapa aspek penting 
dan menarik, bahkan mungkin menyempitkan 
pandangan terhadap disiplin bahasa itu sendiri. 

Abstrak

Penelitian ini ingin melihat praktik marginalisasi atau peminggiran bahasa Indonesia di majalah Change. 
Dengan adanya praktik peminggiran/pemiskinan bahasa Indonesia tersebut dikhawatirkan praktik 
pemikiskinan tersebut dapat menghilangkan nasionalisme remaja yang pada gilirannya secara perlahan 
akan berdampak menghilangkan nilai-nilai kearifan, akar budaya dan identitas bangsa. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadi praktik peminggiran bahasa Indonesia di Majalah Change 
dalam teori sosiolinguistik dan wacana. Manfaat penelitian ini di samping berguna dalam mengembangkan 
studi interdisipliner antara sosiolinguistik dengan komunikasi massa yang bersandar pada paradigma kritis. 
Penelitian ini juga bermanfaat karena memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian sosiolinguistik 
dan komunikasi massa, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan memberi masukan kepada 
media massa pada umumnya, dan majalah Change khususnya. 

Kata Kunci: marginalisasi bahasa Indonesia, analisis sosiolinguistik, analisis wacana

PRAKTIK MARGINALISASI BAHASA INDONESIA 
PADA MAJALAH CHANGE EDISI TAHUN 2011 (STUDI 

SOSIOLINGUISTIK)

Sugeng Riadi
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP-UHAMKA

Sriadi26@gmail.com

Sosiolinguistik merupakan ilmu yang 
mempelajari bahasa dengan dimensi 
kemasyarakatan. Apabila kita mempelajari 
bahasa tanpa mengacu ke masyarakat yang 
menggunakannya sama dengan menyingkirkan 
kemungkinan ditemukannya penjelasan sosial 
bagi struktur yang digunakan.  Dari perspektif  
sosiolinguistik fenomena sikap bahasa (language 
attitude) dalam masyarakat multibahasa 
merupakan gejala yang menarik untuk dikaji, 
karena melalui sikap bahasa dapat menentukan 
keberlangsungan hidup suatu bahasa.

Penelitian berikut ingin mengetahui 
terjadinya praktik marjinalisasi bahasa Indonesia 
khususnya pada majalah Change. Salah satunya 
adalah disebabkan oleh faktor nonbahasa, 
seperti globalisasi yang didukung oleh kemajuan 
TIK dan ideologi neoliberalisasi.//analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini di samping 
menggunakan teori-teori sosiolinguistik, juga 
menggunakan analisis paradigma kritis. Hal ini 
terkait bahwa penggunaan bahasa dalam media 
massa akan dipandang sebagai praktik wacana 
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media yang mengandung relasi kekuasaan di 
dalamnya. Pandangan ini mengacu pada gagasan 
Norman Fairclough mengenai analisis wacana 
berdasarkan pada kajian linguistik dan pemikiran 
sosial politik, yang secara umum diintegrasikan 
sebagai perubahan sosial (melalui pergeseran 
penggunaan bahasa).

Alasan lain mengapa penelitian ini dilakukan 
adalah karena penggunaan metode analisis 
wacana dalam paradigma kritis pada penelitian 
ini merupakan salah satu upaya penulis untuk 
melakukan kritik atas hubungan sosial yang 
timpang dari aspek penggunaan bahasa dalam 
praktik wacana di media. Dan pada akhirnya lewat 
penelitian ini diharapkan dapat mengupayakan 
transformasi sosial dalam mengubah situasi yagn 
timpang tersebut.

Berangkat dari rumusan itu maka pada kajian 
teori  akan diuraikan empat konsep  yang terkait 
dengan masalah pokok. Empat  konsep tersebut 
adalah (1) konsep sosiolinguistik, (2) penggunaan 
bahasa di media, (3) teori dan praktik wacana 
media, dan (4) sikap bahasa.

Berikut penjelasan keempat konsep 
tersebut.
1. Konsep Sosiolinguistik

Sosiolinguistik lahir sebagai kritik dari 
linguistik struktural (Sassure) dan transformasi 
(Chomsky). Salah satu alasannya adalah  kajian 
linguistik teori dipandang memiliki keterbatasan 
dalam mengembangkan variasi bahasa (teori 
Sassure dan Chomsky) yang menerangkan bahwa 
linguistik teori melegitimasi “single style speaker”. 
Pandangan ini membawa konsekuensi tertutupnya 
kemungkinan untuk mempertimbangkan jenis 
variasi bahasa yang lain.

Secara singkat lahirnya sosiolinguistik adalah 
memandang bahwa bahasa memiliki relasi dan 
dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar bahasa. 
Pandangan ini melahirkan kerangka teori bahwa 
masyarakat bahasa dipandang sebagai entitas yang 
heterogen yang memiliki kompetensi linguistik 
yang tidak seragam. Artinya kaum sosiolinguis, 
secara tegas keberatan dan menentang cara-cara 

penanganan bahasa yang dikemukakan oleh baik 
struktural maupun transformasi. 

Menurut pandangan kaum sosiolinguis  
adalah suatu yang tidak masuk akal bila bahasa 
sama sekali tidak terpengaruh oleh kultur budaya 
pada pemakainya. Penutur-penutur bahasa yang 
jelas-jelas dari berbagai aspek (sosial, ekonomi, 
etnik, pendidikan, dsb) tidak seragam (heterogen) 
tentu akan melahirkan bentuk bahasa yang tidak 
seragam pula

Sosiolinguistik adalah sebagai cabang ilmu 
linguistik yang bersifat interdisipliner  yang 
menggarap masalah-masalah kebahasaan dalam 
hubungannya dengan faktor-faktor sosial, 
situasional, dan kulturalnya.

Dalam kaitannya dengan proses komunikasi, 
sosiolinguistik juga membahas tentang etnografi 
komunikasi. Etnografi komunikasi adalah 
deskripsi  perilaku komunikasi yang kompleks, 
termasuk bentuk-bentuk perilaku verbal. 
Untuk dapat bertahan hidup, seseorang harus 
bekerjasama.  

Objek kajian sosiolinguistik adalah bahasa 
dengan berbagai variasi sosial atau regionalnya, 
dengan tetap menggunakan pengetahuan dasar-
dasar linguistik (fonologi, morfologi, sintaksis, 
dan semantik). Dengan kata lain, seseorang 
tidak mungkin menjadi seorang sosiolinguis 
bila tidak mengetahui atau menguasai secara 
relatif  mendalam keempat cabang ilmu bahasa 
tersebut.

Masalah-masalah yang dikaji sosiolinguistik 
antara lain: (1) Identitas sosial dari penutur, (2) 
Identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam 
proses komunikasi, (3) Lingkungan sosial tempat 
peristiwa tutur terjadi, (4) Analisis sinkronik dan 
diakronik dari dialek-dialek sosial, (5) Penilaian 
sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku 
bentuk-bentuk ujaran, (6) Tingkatan variasi dan 
ragam linguistik dan, (7) Penerapan praktis dari 
penelitian sosiolinguistik.

Sosiolinguistik memberikan manfaat 
memberikan pengetahuan bagaimana cara 
pemakaian bahasa. Sosiolinguistik menjelaskan 
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bagaimana menggunakan bahasa itu dalam aspek 
atau segi sosial tertentu. Aspek yang dipersoalkan 
dalam sosiolinguistik, menurut Fishman (1967) 
adalah menerangkan hubungan antara variasi-
variasi bahasa itu dengan faktor-faktor sosial, 
baik secara situasional maupun implikasional. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
sosiolinguistik adalah  Menjelaskan berbagai 
fungsi bahasa melalui enam aspek, yaitu: 
penutur, pendengar, kontak, topik, kode,dan 
amanat pembicaraan. Dari aspek penutur, bahasa 
berfungsi personal atau pribadi. Maksudnya 
si penutur menyatakan sikap terhadap apa 
yang dituturkannya. Si penutur bukan hanya 
mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi 
juga memperlihatkan emosi itu sewaktu 
menyampaikan tuturannya.

2. Penggunaan Bahasa di Media Massa
Bahasa media massa atau biasa disebut 

dengan bahasa pers, merupakan salah satu ragam 
bahasa kreatif  bahasa Indonesia di samping 
terdapat juga ragama bahasa lainnya seperti 
ragama bahasa akademik (ilmiah), ragam bahasa 
usaha (bisnis), ragam bahasa filosofik, dan 
ragam bahasa literer (sastra). Bahasa jurnalistik 
merupakan bahasa yang digunakan oleh 
wartawan dalam menulis karya-karya jurnalistik 
di media massa (Anwar, 1991).

Bahasa jurnalistik itu sendiri juga memiliki 
karakter yang berbeda-beda berdasarkan jenis 
tulisan apa yang akan diberitakan. Bahasa 
jurnalistik yang digunakan untuk menulis berita 
utama, ada yang menyebut laporan utama, forum 
utama, akan berbeda dari bahasa jurnalistik yang 
digunakan untuk menulis tajuk dan features. 
Karakteristik bahasa jurnalistik dipengaruhi 
banyak hal yang terkait dengan penentuan 
masalah, jenis tulisan, pembagian tulisan, dan 
sumber (bahan tulisan). Namun demikian, bahasa 
jurnalistik tidak boleh meninggalkan kaidah 
yang dimiliki  oleh ragam bahasa Indonesia 
baku dalam hal pemakaian kosakata, struktur, 
sintaksis, dan wacana. 

Namun sering dijumpai penggunaan bahasa 
jurnalistik terjadi penyimpangan. Penyimpangan 
kaidah dalam bahasa jurnalistik sepertinya menjadi 
hal yang lazim, sehingga dianggap pembakuan 
bahasa dapat dilakukan dan ditentukan oleh 
media massa. Mestinya bahasa jurnalistik tetap 
harus mengacu pada kaidah bahasa yang telah 
baku (Puryanto, 2008).

Salah satu bentuk penyimpangan dalam 
bahasa jurnalistik adalah penggunaan istilah-
istilah atau perkataan-perkataan asing yang pada 
dasarnya sudah populer di masyarakat. Memang 
menjadi dilematis penggunaan kosakata asing 
dalam media massa. Di satu sisi media massa 
ingin turut berkontribusi untuk memperkaya 
bahasa nasional, tapi di sisi lain malah terjadi 
peminggiran atau pemiskinan penggunaan 
bahasa Indonesia.

3.  Teori dan Praktik Wacana Media
Teori dan praktik wacana media dalam 

kajin teori ini diambil dari teori wacana yang 
dikemukakan oleh Michel Foucault. Menurut 
Foucault sebuah wacana terbentuk dari keterkaitan 
yang baik antara kohesi dan koherensi dalam 
kalimat, sehingga wacana merupakan produk 
dari relasi kekuasaan dengan pengetahuan.

Secara tradisional, kekuasaan kerap 
dipandang sebagai kemampuan atau kekuatan 
pihak tertentu untuk menguasai pihak yang 
lemah. Kekuasaan di sini tentu bersifat negatif. 
Kekuasaan menurut Foucault tidak lagi dimaknai 
secara vertikal dari atas ke bawah, melainkan 
bahwa kekuasaan datang dari semua lapisan 
tetapi ia menyebar secara kompleks kepada 
segenap individu sebagai subjek yang kecil, dan 
menyebabkan praktik kuasa ada di mana-mana.

Ada kaitan antara kekuasaan dengan 
pengetahuan dalam sebuah wacana, sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Eriyanto, berikut ini:

Wacana tertentu menghasilkan kebenaran 
dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan 
efek kuasa. Kebenaran di sini, oleh Foucault 
tidak dipahami sebagai sesuatu yang datang 
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dari langit, akan tetapi, di diproduksi, setiap 
kekuasaan menghasilkan dan memproduksi 
kebenaran sendiri melalui mana khalayak 
digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah 
ditetapkan tersebut. Di sini, setiap kekuasaan 
selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran 
tertentu yang disebarkan lewat wacana yang 
dibentuk oleh kekuasaan” (Eriyanto dalam 
Santosa).

Dalam praktik wacana media, artinya bahwa 
paradigma kritis memandang media bukanlah 
sebagai entitas yang bebas nilai. Media merupakan 
alat kelompok dominan untuk menguasai dan 
memarjinalkan kelompok yang tidak dominan. 
Maka untuk mengetahui  bagaimana media 
menjalankan praktik kekuasaannya tersebut, 
penggunaan bahasa menjadi unsur penting 
untuk diamati. Dalam kaitan ini Hidayat (1999) 
mengatakan bahwa pemanfaatan bahasa dalam 
media massa antara lain bisa diamati dalam 
wacana media. Menurut Hidayat, media massa 
merupakan salah satu arena sosial tempat 
berbagai kelompok sosial, masing-masing 
dengan politik bahasa yang mereka kembangkan 
sendiri, berusaha menampilkan definisi situasi, 
atau definisi realitas versi mereka yang paling 
sahih. Itu antara lain dilakukan melalui politik 
bahasa yang dikembangkan oleh masing-masing 
kelompok sosial yang terlibat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik 
bahasa yang disebut Hidayat merupakan praktik 
wacana media, yakni praktik penggunaan bahasa 
oleh kelompok dominan dengan konsekuensinya 
dapat meminggirkan kelompok lain.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya 
adalah lebih kepada praktik media massa 
dalam mengembangkan penggunaan kata asing 
sebagai politik bahasa, dengan konsekuensi 
meminggirkan penggunaan bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini kata asing mengacu 
pada kosakata yang berada di luar kosakata 
bahasa Indonesia seperti Inggris, Perancis, Latin, 
Arab, Belanda, dan lain-lain.

Lebih lanjut tentang konsep kata asing 
adalah (1) kata yang belum sepenuhnya terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, kata ini dipakai 
dalam bahasa Indonesia, dan pengucapannya 
masih mengikuti cara asing. Misalnya: civil society, 
hang out, facetime, dan lain-lain; (2) kata asing 
yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan 
dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya: 
computer-komputer, test-tes dan lain sebagainya; 
(3) penggunaan kata asing dengan menyerap 
akhiran yang berasal dari bahasa asing. Misalnya: 
organization-organisasi, democratization-demokratisasi, 
dan lain-lain.

4. Sikap Bahasa
Anderson (1974) membagi sikap atas dua 

macam, yaitu (1) sikap kebahasaan dan (2) 
sikap nonkebahasaan, seperti sikap politis, 
sikap keagamaan, dan lain-lain. Menurut 
Anderson, sikap bahasa adalah tata keyakinan 
atau kognisi yang relatif  berjangka panjang, 
sebagian mengenai bahasa, mengenai objek 
bahasa, yang memberikan kecenderungan 
seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu 
yang disenanginya. Namun sikap tersebut 
dapat berupa sikap positif  dan negatif, maka 
sikap terhadap bahasa pun demikian. Garvin 
dan Mathiot (1968) merumuskan tiga ciri sikap 
bahasa yaitu: (1) Kesetiaan Bahasa (Language 
Loyalty) yang mendorong masyarakat suatu 
bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila 
perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain; 
(2) Kebanggaan Bahasa (Language Pride) yang 
mendorong orang mengembangkan bahasanya 
dan menggunakannya sebagai lambang identitas 
dan kesatuan masyarakat; (3) Kesadaran adanya 
norma bahasa (Awareness Of  The Norm) yang 
mendorong orang menggunakan bahasanya 
dengan cermat dan santun merupakan faktor 
yang sangat besar pengaruhnya terhadap 
perbuatan yaitu kegiatan menggunakan bahasa 
(language use).

Ketiga ciri yang dikemukakan Garvin dan 
Mathiot tersebut merupakan ciri-ciri sikap 
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positif  terhadap bahasa. Sikap positif  yaitu sikap 
antusiasme terhadap penggunaan bahasanya 
(bahasa yang digunakan oleh kelompoknya/
masyarakat tutur dimana dia berada). Sebaliknya 
jika ciri-ciri itu sudah menghilang atau melemah 
dari diri seseorang atau dari diri sekelompok orang 
anggota masyarakat tutur, maka berarti sikap 
negatif  terhadap suatu bahasa telah melanda diri 
atau kelompok orang itu. Ketiadaan gairah atau 
dorongan untuk mempertahankan kemandirian 
bahasanya merupakan salah satu penanda 
sikap negatif, bahwa kesetiaan bahasanya mulai 
melemah, yang bisa berlanjut menjadi hilang 
sama sekali.

Sikap negatif  terhadap bahasa dapat juga 
terjadi bila orang atau sekelompok orang tidak 
mempunyai lagi rasa bangga terhadap bahasanya, 
dan mengalihkannya kepada bahasa lain yang 
bukan miliknya. Hal tersebut dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, yaitu antara lain: faktor 
politis, faktor etnis, ras, gengsi, menganggap 
bahasa tersebut terlalu rumit atau susah dan 
sebagainya. 

Sebagai contoh yaitu penggunaan 
bahasa asing dalam media massa. Dewasa ini 
penggunaan bahasa Indonesia pada media 
massa, khususnya media massa untuk kalangan 
remaja dirasa kurang begitu antusias. Hal ini 
merupakan tanda-tanda mulai munculnya sikap 
yang kurang positif  terhadap bahasa  Indonesia 
sebagai bahasa nasional pun dirasa telah mulai 
pudar ciri sikap bahasa positifnya.

Sikap negatif  juga akan lebih terasa akibat-
akibatnya apabila seseorang atau sekelompok 
orang tidak mempunyai kesadaran akan adanya 
norma bahasa. Sikap tersebut nampak dalam 
tindak tuturnya. Mereka tidak merasa perlu 
untuk menggunakan bahasa secara cermat dan 
tertib, mengikuti kaidah yang berlaku.

Berkenaan dengan sikap bahasa negatif  ada 
pendapat yang menyatakan bahwa jalan yang 
harus ditempuh adalah dengan pendidikan bahasa 
yang dilaksanakan atas dasar pembinaan kaidah 

dan norma-norma sosial dan budaya yang ada 
dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. 

Mengapa dewasa ini cenderung orang 
menggunakan bahasa asing? Menurut Lambert 
(1976) hal itu dilandasi oleh dua orientasi, yaitu: 
(1) Perbaikan nasib (orientasi instrumental). 
Orientasi instrumental mengacu/banyak terjadi 
pada bahasa-bahasa yang jangkauan pemakaiannya 
luas, banyak dibutuhkan dan menjanjikan nilai 
ekonomi yang tinggi, seperti bahasa Inggris, 
bahasa Prancis, dan bahasa Jepang, dan (2) 
Keingintahuan terhadap kebudayaan masyarakat 
yang bahasanya dipelajari (orientasi integratif). 
Orientasi integratif  banyak terjadi pada bahasa-
bahasa dari suatu masyarakat yang mempunyai 
kebudayaan tinggi, tetapi bahasanya hanya 
digunakan sebagai alat komunikasi terbatas pada 
kelompok etnik tertentu.

Kedua orientasi tersebut juga merupakan 
faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bahasa 
 seseorang. Selain itu sikap bahasa juga bisa 
mempengaruhi seseorang untuk menggunakan 
suatu bahasa, dan bukan bahasa yang lain, dalam 
masyarakat yang bilingual atau multilingual.

Mengacu pada sikap bahasa pada masyarakat 
yang bilingual atau multilingual, terdapat 
dampak positif  dan negatif  bagi pembinaan 
bahasa Indonesia dan bahasa asing. Memang 
semakin meluasnya pemakaian bahasa Indonesia 
sebagai bahasa nasional, adalah suatu hal yang 
positif. Tetapi dampak negatifnya seseorang 
sering mendapat hambatan psikologis dalam 
menggunakan bahasa asing, seringkali memaksa 
mereka terbalik-balik dalam bertutur antara 
bahasa asing dan bahasa Indonesia. Akhirnya 
sering terjadi kalimat-kalimat/kata-kata (karena 
banyaknya terjadi interferensi /campur kode 
yang tidak terkendali) muncul kata-kata sebagai 
suatu ragam bahasa baru. Misalnya, bahasa 
Indonesia yang kebarat-baratan atau yang 
keinggris-inggrisan, dan lain-lain. Hal itu pun 
mulai sering ditemui di masyarakat pengguna 
bahasa sekarang, khususnya penggunaan bahasa 
di media massa.
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METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang 
didasarkan pada paradigma kualitatif  dengan 
teknik analisis isi (content analysis) terhadap majalah 
Change edisi 2011. Bahan penelitian dan unit 
analisis yang penulis gunakan adalah penggunaan 
kata, frase, proposisi, kalimat, dan paragraf  
sebagai ekspresi komunikasi yang terkandung 
pada majalah Change  edisi tahun 2011. Sedangkan 
unit analisis yang penulis gunakan khususnya 
pada level teks yakni (1) Penulisan nama rubrik, 
(2) Penulisan judul karangan, dan (3) Penulisan 
isi karangan.

Ketiga bentuk penulisan tersebut yang 
hendak penulis kaji dalam hal penggunaan 
bahasa sebagai unit analisis. Pengkategorian dan 
pembatasan jumlah unit analisis tersebut penulis 
lakukan berdasarkan kaidah efektifitas penelitian 
kualitatif  yang dilakukan berdasarkan tujuan 
purposif  serta kerangka metodologis dalam 
paradigma kritis.

Sampel menggunakan teknik pengambilan 
sampel yang bertujuan (purposive sampling) yang 
dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 
didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi 
didasrakan atas tujuan tertentu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana terjadi praktik peminggiran bahasa 
Indonesia di Majalah Change dalam teori 
sosiolinguistik dan wacana. Di samping itu 
penelitian juga dilakukan dengan tujuan praktis 
untuk melakukan kritik atas hubungan sosial yang 
timpang dari aspek penggunaan bahasa dalam 
praktik wacana di majalah Change. Akhirnya 
dicarikan solusinya.

Fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui 
penggunaan kata-kata asing dalam tiga aspek 
yaitu (1) Penulisan nama rubrik, (2) Penulisan 
judul karangan, dan (3) Penulisan isi karangan 
pada majalah Change edisi 2011.

Korpus data penelitian ini adalah dua 
nomor majalah Change edisi 2011, yang masing-
masing memiliki tema tersendiri. Edisi pertama 

bertemakan My Body is My Rights, dan edisi kedua 
Berteman dengan Difabel. Alasan pemilihan majalah 
Change adalah karena majalah tersebut memiliki 
segmen pembaca remaja. Dan dalam pemahaman 
penulis remaja rentan usia yang belum stabil 
sehingga mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang 
bersifat konstruktif  maupun dekonstruktif.

Data yang telah deskripsi kemudian dianalisis 
dengan langkah-langkah sebagai berikuut: (1) 
pengajuan pertanyaan penelitian, (2) penentuan 
kategori, (3) mendeskripsikan temuan, dan (4) 
interpretasi hasil. 

Instrumen penelitian ini adalah peneliti 
sendiri yang dibantu oleh tabel-tabel analisis 
kerja berdasarkan subfokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Majalah Change diterbitkan oleh lembaga LSM 
dibawah naungan Jurnal Perempuan. Majalah 
ini membahas berbagai topik yang umumnya 
tentang perempuan dengan sasaran pembaca 
remaja. Majalah ini disebarluaskan umumnya 
melalui sekolah-sekolah SMA dan sejumlah 
tokoh buku.

1. Hasil 
Sebagaimana dikemukakan penelitian 

ini menggunakan lima unit analisis dalam 
menganalisis variabel. Namun dalam penelitian ini 
hanya tiga yang digunakan, yaitu (1) penggunaan 
kata asing dalam rubrik, (2) penulisan judul 
karangan, dan (3) penulisan isi karangan.
a.  Penggunaan kata asing dalam Rubrik

(1) Penggunaan kata terdapat dalam judul 
dan subjudul (judul) Change/ (subjudul) 
It’s time to be different.

(2) Penulisan untuk staf  redaksi /Change 
Crew. Pada penulisan untuk staf  
redaksi digunakan penulisan kombinasi 
bahasa Indonesia dan bahasa asing. 
Untuk bahasa Indonesia, antara lain: 
Penanggung Jawab, Pemimpin Umum, 
Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana, 
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Kontributor, Fotografer, dan Art and 
Design, serta Alamat Redaksi

(3)  Penulisan nama rubrik: Change List, 
Pamflet, Changing Room, Change Your Mind, 
Tips for Change, Change for Dummies, Profile, 
Speak Up, Change Lifestyle, Change Gallery, 
Puisi, Cerpen, Manin Review, Review Buku, 
Review Musik, Review Film, Art and Culture, 
Change Journey, Change Your Future, Change 
Ecology, dan Agent of  Change.

Dengan menyimak dari bentuk penulisannya, 
berbagai teks dalam penulisan nama rubrik 
tersebut nampak sebagian besar menggunakan 
kata asing yang tergolong ke dalam jenis kata asing 
yang (sebenarnya) masih dapat diterjemahkan 
atau dipakai padanan katanya tanpa mengurangi 
makna aslinya. Dari duapuluh satu nama rubrik, 
hanya dua nama rubrik yang menggunakan 
bahasa Indonesia, yaitu rubrik Puisi dan Cerpen. 
Dua rubrik lainnya menggunakan kombinasi 
bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yaitu Review 
Buku dan Review Musik. Selebihnya nama rubrik 
menggunakan bahasa Inggris seluruhnya.

b. Penulisan Judul Karangan
Berbeda dengan nama rubrik, pada penulisan 

judul karangan majalah Change (2) justru lebih 
banyak menggunakan bahasa Indonesia. 
Penulisan judul karangan yang menggunakan 
bahasa asing (Inggris) hanya beberapa, seperti 
berikut ini.
(1) “Face Your Porni” pada rubrik Speak Up, 

yakni rubrik yang mempermasalahkan 
tentang pornografi di kalangan remaja, 
dengan mengutip sejumlah pendapat dari 
sejumlah nara sumber (remaja).

(2) “You are not stuck in the traffic jam. You are the 
traffic jam”. Judul ini terdapat pada rubrik 
main review (resensi buku) dari sebuah buku 
Tom Vanderbilt yang berjudul “Traffic: Why 
we drive the way we do (and what it says about 
us).

(3) ReDiscovery, merupakan judul pada rubrik 
main review yang mengulas tentang musik 
(resensi musik).

(4) If  you don’t like it change it. Do you want to make 
change but have no friend around you. Join us. Send 
your personal info to redaksid@majalahchange.
com. Judul tersebut bukan sebuah rubrik tapi 
merupakan halaman sisipan yang bertujuan 
mengundang bagi siapa saja (remaja) untuk 
bergabung ke dalam komunitas majalah 
Change.

(5) Pada rubrik Change News, terdapat sejumlah 
judul karangan yang menggunakan bahasa 
asing atau gabungan bahasa asing dan 
bahasa Indonesia, seperti (a) Sociology Summit: 
saatnya sosiologi unjuk gigi, (b) carpe diem, (c) 
Youth Political Outlook: saatnya bicara politik! 
Dari judul-judul yang menggunakan bahasa 
asing tersebut, contoh (b) menggunakan 
ungkapan latin, carpe diem, yang berarti 
“petiklah hari” sebuah tema pameran foto. 
Dalam penjelasan judul tidak menggunakan 
bahasa Indonesia, melainkan menggunakan 
bahasa Inggris, yaitu “seize the day”.

(6) Youth Network Meeting Perdana, merupakan 
judul karangan pada rubrik change Goes to. 
Rubrik ini menjelaskan sebuah pertemuan 
yang diselenggarakan oleh Change 
mempertemukan para sahabat lama dalam 
rangka menciptakan perubahan yang lebih 
baik.

(7) Transgenik, Racun yang leluasa masuk ke 
tubuh. Judul ini terdapat dalam rubrik Change 
Ecology. Sesuainya dengan nama rubriknya, 
karangan ini menjelaskan produk transgenik 
yang merupakan istilah produk yang 
dihasilkan dari rekayasa genetik berbagai 
macam makhluk hidup.

c. Penulisan Isi Karangan
(1) Namanya juga different ability, berarti 

nggak ada yang salah dong sama mereka 
(paragraf  4, hlm. 17).

(2) Kalau kata Selena Gomez, “How you 
choose to express yourself. It’s your own and 
I can tell it comes naturally”. Ya kita pasti 
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nggak bisa mangkir kalo difabel ada di 
sekitar kita. (paragraf  10, hlm. 18).

(3) Jangan sampai ketimpangan ini 
membuat difabel jadi makin down 
karena melihat kamu mengistimewakan 
mereka. Eits, tapi ini bukan berarti 
kamu jadi memperlakukan difabel 
dengan seenaknya juga ya. Hanya saja 
sesuaikan dengan natural response kamu. 
Change yakin kok kalian adalah orang 
yang peduli sama teman atau kerabat.

(4) Pada akhirnya, bukan soal sepeda itu fixed 
gear, folding bike, bmx, atau mountain bike. 
Tapi yuk, kita coba jadikan kesenangan 
dan hobi kitamenjadi sesuatu yang leibh 
berarti buat lingkungan.

(5) Salah satu yang terbukti efektif  adalah 
mengenakan tarif  kemacetan, sehingga 
orang menyadari seberapa worth it 
sebuah perjalanan dan akan melakukan 
lebih efisien (paragraf  6, hlm.37).

2.  Pembahasan
Dari beberapa contoh di atas, bentuk 

penulisan isi karangan, dijumpai berbagai teks 
yang menggunakan kata asing yang tergolong 
ke dalam jenis kata asing yang masih dapat 
diterjemahkan atau dipakai padanan tanpa 
mengurangi makna asli.

Dengan mengacu pada hasil analisis di atas, 
secara umum contoh-contoh menunjukkan 
intensitas penggunaan bahasa asing sangat 
dominan, khususnya dalam penggunaan judul 
majalah, dan pada nama-nama rubrik.
Ada berbagai alasan penggunaan bahasa asing 
pada majalah Change, yaitu:
1. Adanya mitos bahwa bahasa asing 

dianggap memiliki daya lebih baik dalam 
mengungkapkan makna pesan komunikasi. 
Mitos ini pula yang menyebabkan posisi 
bahasa Indonesia ke dalam struktur hierarki 
yang lebih rendah dari bahasa asing, hingga 
berujung pada pemiskinan dan peminggiran 
Bahasa Indonesia dalam praktik berbahasa 
dalam majalah Change. 

2. Motif  lain dalam penggunaan bahasa 
asing (Inggris) adalah tuntutan pasar yang 
bersifat global (neoliberalisme). Dalam era 
globalisasi, majalah sebagai produk industri 
bisa menyebabkan pengelolaan majalah 
Change merupakan bagian praktik korporasi 
media asing yang hendak menyebarkan 
nilai-nilai budaya asing (global). Kondisi ini 
juga didukung oleh meluasnya pragmatisme 
pendidikan yang membuat penggunaan 
bahasa Inggris di Indonesia cukup intens 
akibat kompleksnya bidang ekonomi, 
sosial, politik, dan budaya di Indonesia. 
Dalam kerangka globalisasi yang berujung 
pada peminggiran bahasa Indonesia oleh 
generasi muda Indonesia sendiri. Salah satu 
praktik majalah Change yang diproduksi oleh 
generasi muda Indonesia sendiri.

3. Penggunaan bahasa asing digunakan dalam 
media massa khususnya majalah, bila 
dikaitkan dengan prinsip jurnalisme baru 
(new journalisme) penggunaan kata-kata asing 
adalah dalam rangka memberikan hiburan 
dan daya tarik di samping memberikan 
efek komunikatif. Lahirnya jurnalisme baru 
sebagai sarana yang keluar dari kelaziman 
tidak lain merupakan sebagai akibat dari 
globalisasi. Globalisasi juga didukung 
oleh kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi, yang menyebabkan dunia 
yang awalnya multikultur, dalam globalisasi 
menjadikan dunia menjadi sebuah desa 
dengan monokultur (global village). Pada 
akhirnya pergeseran dan peminggiran 
penggunaan bahasa Indonesia di kalangan 
masyarakat.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka 

mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia 
dalam penulisan berita di media, tapi kebijakan-
kebijakan yang telah dilakukan dalam rangka 
ini sulit diwujudkan. Sebagai contoh misalnya, 
Departemen Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia bersama Pusat Bahasa bahkan sempat 
merancang undang-undang kebahasaan sejak 
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tahun 2006, dan pembahasannya tercata telah 
masuk dalam agenda kerja DPR. Namun sangat 
disayangkan, sebelum rancangan undang-undang 
kebahasaan tersebut diresmikan, ada sejumlah 
kalangan yang menyatakan kekhawatirannya bila 
Undang-Undang Kebahasaan ini diberlakukan.

Kebijakan yang abortif  ini tidak lain 
adanya pertarungan dua kekuasaan yang tengah 
berlangsung, dua kekuasaan itu adalah globalisasi 
versus lokalitas. Kekuatan globalisasi lebih 
mengacu pada relasi kekuasaan yang berlandaskan 
pada terciptanya kondisi kesalingbergantungan 
dan kesaling-terhubungan berbagai budaya 
yang mengarah pada sifat penyatuan karakter 
budaya-budaya tersebut ke dalam satu standard. 
Sedangkan lokalitas merupakan relasi kekuasaan 
yagn hendak menghidupkan kembali berbagai 
fragmen identitas lokal lewat revitalisasi dan 
restorasi (Priyono Santosa, 2008).

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa globalisasi dan neoliberalisasi melahirkan 
imperialisme budaya yang salah satunya 
berbentuk imperialisme media seperti yang 
terlihat dalam praktik wacana majalah Change. 
Imperialisme media yang jika dibiarkan begitu 
saja, kelak menjadikan generasi muda Indonesia 
di masa depan sebagai generasi yang tak hanya 
asing dengan budaya asalnya, tetapi juga lupa 
untuk menyelamatkan bahasa leluhurnya sendiri 
dari kepunahan.

Dalam rangka menghindari praktik 
peminggiran bahasa Indonesia melalui media, 
perlu dilakukan berbagai upaya. Di antaranya 
adalah: (1) perlu membangun sikap positif  
bahasa dalam rangka menumbuhkan kesadaran 
kritis  baru di tengah-tengah masyarakat kita 
akan kondisi kebahasaan yang demikian, 
sehingga upaya penyelamatan bahasa Indonesia 
pun diharapkan mampu dikembangkan melalui 
sebuah transformasi kebudayaan yang sehat; (2) 
perlu melakukan revitalisasi budaya dan bahasa 
Indonesia sebagai agenda penting bagi segenap 
elemen masyarakat Indonesia; dan (3) Pusat 
Bahasa dan masyarakat bahasa bersama-sama 
melakukan perencanaan bahasa yang membuat 

kebijakan bahasa lebih pada pro pemertahanan 
bahasa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Praktik marginalisasi atau peminggiran 

bahasa Indonesia di majalah Change merupakan 
salah satu bentuk  praktik peminggiran/
pemiskinan bahasa Indonesia yang berdampak 
dapat menghilangkan nasionalisme remaja yang 
pada gilirannya secara perlahan akan berdampak 
menghilangkan nilai-nilai kearifan, akar budaya 
dan identitas bangsa. 

Terjadi praktik marginalisasi bahasa 
Indonesia pada media studi kasus majalah Change 
lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor non 
bahasa seperti globalisasi yang didukung oleh 
kemajuan TIK dan ideologi neoliberalisasi.

Saran
Penggunaan kata-kata asing di media massa 

dewasa ini cenderung meningkat. Untuk itu 
adanya penelitian ini diharapkan berguna dalam 
mengembangkan studi interdisipliner antara 
sosiolinguistik dengan komunikasi massa yang 
bersandar pada paradigma kritis. Penelitian ini 
juga bermanfaat karena memberikan kontribusi 
dalam memperkaya kajian sosiolinguistik 
dan komunikasi massa. (praktis) penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
dengan memberi masukan kepada media massa 
pada umumnya, dan majalah khususnya, untuk 
memperhatikan konsekuensi dari penggunaan 
kata asing yang berdampak pada peminggiran 
bahasa Indonesia. 

Dalam rangka menghindari praktik 
peminggiran bahasa Indonesia melalui media, 
perlu dilakukan berbagai upaya seperti (1) 
membangun sikap positif  bahasa dalam rangka 
menumbuhkan kesadaran kritis  baru di tengah-
tengah masyarakat kita akan kondisi kebahasaan 
yang demikian, sehingga upaya penyelamatan 
bahasa Indonesia pun diharapkan mampu 
dikembangkan melalui sebuah transformasi 
kebudayaan yang sehat

Perlu melakukan revitalisasi budaya dan 
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bahasa Indonesia sebagai agenda penting bagi 
segenap elemen masyarakat Indonesia, bersama-
sama antara Pusat Bahasa dan masyarakat bahasa 
melakukan perencanaan bahasa yang membuat 
kebijakan bahasa lebih pada pro pemertahanan 
bahasa.
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Abstract

In general, the objective of  this research was to find out the effectiveness of  cooperative learning techniques 
and sociological learning styles on English academic writing ability. This research was experimental using 
a 2 X 2 factorial design conducted at English Education Department of  Tarbiyah and Teaching Sciences 
Faculty of  UIN Alauddin Makassar in 2011. The data were collected through an academic writing test and 
Sociological Learning Styles Inventory. The data analysis and interpretation indicated: (1) There was an 
interaction effect between cooperative learning techniques and sociological learning styles on the English 
academic writing ability of  the students; (2) The English academic writing ability of  the students who learned 
through CWRG-SE technique with GBSB was higher than those learned through CS technique with GBSI; 
(3) The English academic writing ability of  the students who learned through CWRG-SE technique with 
GBSI was lower than those learned through CS technique with GBSI; (4) The English academic writing 
ability of  the students who learned through CWRG-SE technique with GBSB was higher than those learned 
through CWRG-SE technique with GBSI; and (5) The English academic writing ability of  the students who 
learned through CS technique with GBSB was lower than those learned through CS technique with GBSI. 
It was concluded that CWRG-SE technique was effective to be used in teaching students English academic 
writing with Group Social Learning Styles than those with Individual Social Learning Styles.The findings 
led to the recommendation to match learning techniques with students’ learning styles in teaching English 
academic writing for tertiary students to achieve better ability.

Key words: effectiveness, CWRG-SE, academic writing

EFEKTIVITAS TEKNIK CWRG-SE DALAM 
PEMBELAJARAN MENULIS

ILMIAH BAGI MAHASISWA BERGAYA BELAJAR 
SOSIOLOGIS BERKELOMPOK

Mardiana

PENDAHULUAN

Menulis ilmiah memang bukan kemampuan 
yang diperoleh secara alami. Kemampuan menulis 
ilmiah hanya dapat diperoleh secara maksimal 
melalui pembelajaran dengan teknik yang sesuai 
dengan kecenderungan belajar mahasiswa. 
Kemampuan menulis ilmiah dalam bahasa 
Inggris juga merupakan salah satu tolok ukur 
formal kemahiran dengan menggunakan Bahasa 
Inggris di jurusan PBI. Bagi para mahasiswa 
pemula, menulis ilmiah dengan menggunakan 
Bahasa Inggris dengan komposisi yang sistematis 
dan menarik dibaca cukup sulit dilakukan karena 
kompleksitas prasyarat kemampuan kognitif, 
penguasaan leksikogramatika, dan kreativitas 
(Heaton, 2000:135). 

Berbeda dengan berbicara, keterampilan 
menulis ilmiah membutuhkan kematangan 
kompetensi pendukung baik linguistik maupun 
nonlinguistik. Untuk dapat menulis ilmiah 
dengan menggunakan Bahasa Inggris dengan 
baik, mahasiswa tidak hanya harus memiliki 
kompetensi leksikogramatika dan kewacanaan 
sebagai input literasi, tetapi juga dipersyaratkan 
memiliki kematangan kognitif  dan variabel 
afeksi yang mendukung masuknya input sebagai 
skemata dalam kegiatan menulis. Dengan dasar 
itu, lahir anggapan dalam masyarakat bahwa 
mereka yang gemar berbicara pada umumnya 
kurang mampu menulis dengan baik, begitu juga 
sebaliknya. 

Masalah utama yang kemudian dianggap 
sebagai kendala terbesar adalah keterbatasan 
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kemampuan menulis ilmiah dengan menggunakan 
Bahasa Inggris terkait dengan konten skripsi 
mulai dari penyusunan latar belakang, perumusan 
masalah, penyusunan konsep, perumusan 
hipotesis, penggunaan metodologi penelitian, 
pembahasan hasil dan penarikan kesimpulan, 
hingga ke teknik penulisan. Akibatnya, banyak 
di antara mereka yang tidak berpikir panjang dan 
melakukan pelanggaran dengan menggunakan 
cara-cara pintas untuk menyelesaikan masalah 
tersebut. Kerap ditemukan mahasiswa mengutip 
karya peneliti lain baik sebagian maupun secara 
keseluruhan dengan hanya mengubah lokasi 
penelitian dan nama peneliti pada skripsi 
sebelumnya. 

Kesulitan mahasiswa dalam menulis skripsi, 
tesis, ataupun disertasi juga diungkapkan oleh 
National Center for Educational Statistics di Amerika 
Serikat pada tahun 1991, dan dikutip oleh 
penulis buku mengenai petunjuk penulisan tesis 
atau disertasi (lihat Cantor, 1993; Ogden, 1993; 
Roberts, 2004) seperti yang diungkap oleh Emilia 
(2008:iv). Sesungguhnya, masalah di atas tidak 
perlu terjadi karena secara formal, penulisan 
skripsi S1 dalam bahasa Inggris memiliki standar 
keformalan menulis dengan western standard 
(standar Eropa, Amerika, atau Australia) yang 
juga diacu oleh Indonesia. Sama halnya dengan 
penulisan  ilmiah lainnya, standar keformalan 
penulisan skripsi juga mengacu pada 3 prinsip 
utama, yaitu prinsip kedalaman content (konten/
isi), register (jenis pengungkapan), dan topic (topik). 
Konten merujuk pada kriteria kejelasan (clear), 
kekhususan (specific), dan kesesuaian (relevant). 
Register merujuk pada kriteria keformalan jenis 
ungkapan, tidak bertele-tele, dan singkat. Masalah 
yang dialami oleh mahasiswa dalam menulis 
ilmiah dengan menggunakan bahasa Inggris pada 
dasarnya terkait dengan rendahnya kemampuan 
ataupun keseriusan mereka dalam menyerap 
ilmu yang terkait dengan keterampilan menulis 
serta keengganan mereka melatih diri dalam 
menulis. Ilmu yang terkait dengan keterampilan 
menulis yang dimaksud adalah wawasan konten 

wacana bidang bahasa dan pengajaran bahasa 
Inggris serta syarat-syarat keilmiahan tulisan, 
menyusun atau membuat struktur tulisan ilmiah, 
ataupun konvensi penulisan bahasa Inggris. Hal 
tersebut seharusnya diperoleh mahasiswa pada 
beberapa mata kuliah penunjang skripsi, antara 
lain pada mata kuliah Linguistics dari Phonology 
hingga Discourse Analysis, keterampilan berbahasa 
terutama Reading dan Writing, konten pengajaran 
bahasa, serta puncaknya pada Research Methodology 
on Language Teaching.

Dari wawancara informal terhadap sejumlah 
mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah 
penunjang skripsi seperti Research Methodology 
on Language Teaching, terungkap fakta bahwa 
pemahaman tentang menulis riset bahasa Inggris 
sangat minim karena mulai dari pertemuan 
pertama mereka hanya diminta menulis proposal 
penelitian untuk kemudian dipresentasikan dan 
dibahas bersama di kelas. Mahasiswa mengakui 
bahwa jangankan menulis proposal penelitian 
dalam bahasa Inggris, untuk menulis paragraf  
essay seperti pada Task II komponen Test 
IELTS misalnya, mereka merasa masih sangat 
kesulitan.

Kemampuan Menulis Ilmiah
Kata ‘kemampuan’ (ability) didefinisikan 

oleh Robbin dan Judge (2008:56-57) sebagai 
kapasitas individu melakukan beragam tugas dalam 
suatu pekerjaan serta penilaian terhadap yang dapat 
dilakukan oleh seseorang. Pengertian kemampuan 
yang dikemukakan oleh Robin dan Judge di 
atas mengandung unsur kapasitas, tugas, dan 
penilaian yang merujuk pada individu atau 
perorangan. Kapasitas umumnya dipahami 
sebagai daya tampung, tetapi dalam pengertian di 
atas kapasitas dapat dipahami sebagai daya luaran 
yang dapat dihasilkan seseorang terkait dengan 
besaran waktu dan fasilitas yang digunakannya. 
Tugas merupakan deskripsi tanggungjawab yang 
seyogyanya dilakukan seseorang berdasarkan 
fungsi dan perannya. Adapun penilaian terkait 
dengan sinkronisasi hasil yang dicapai dengan 
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standar atau alat ukur tertentu. Dengan demikian, 
dapat dipahami bahwa kemampuan merupakan 
performansi yang terukur melalui hasil yang 
dicapai seseorang dibandingkan dengan upaya 
yang dilakukan dalam satuan waktu tertentu 
dengan alat-alat tertentu. 

Dengan pengertian tersebut, kemampuan 
dalam konteks pembelajaran diasumsikan 
terkait dengan 3 domain perilaku individu 
yaitu kognitif, afektif  dan psikomotor. Domain 
kognitif  berkenaan dengan perkembangan 
kecakapan dan keterampilan intelektual. Afektif  
berkenaan dengan perubahan minat, sikap, nilai-
nilai, perkembangan apresiasi dan kemampuan 
menyesuaikan diri. Domain psikomotor 
berkenaan dengan keterampilan-keterampilan 
yang melibatkan gerak fisik (Bloom, 1994:87). 
Dengan landasan tersebut, kemampuan menulis 
seseorang akan terukur dari performansi 
aktualnya dalam menulis.

Menulis pada hakikatnya adalah menuangkan 
ide atau pemikiran dalam bentuk tulisan. 
Sebagai salah satu jenis keterampilan produktif  
berbahasa, menulis dianggap sebagai aspek 
keterampilan komunikatif  yang paling kompleks 
untuk digunakan mengeksplorasi, menyatakan, 
dan mengkomunikasikan pikiran dan gagasan. 
Dengan menulis, hasil-hasil pemikiran dapat 
direfleksi, dianalisa, dipertimbangkan, dan 
bahkan diubah untuk kemudian dimanfaatkan 
sesuai dengan pesan komunikasi yang terkandung 
di dalamnya (Gaith, 2009:onine).

Pendapat di atas mengacu kepada menulis 
sebagai proses mengkomunikasikan ide 
berdasarkan aturan-aturan tertentu. Sebagai 
bagian dari kegiatan berbahasa, menulis berkaitan 
erat dengan aktivitas berpikir dan keduanya 
saling melengkapi. Sehubungan dengan itu, 
Costa (1985:103) mengemukakan bahwa 
menulis dan berpikir merupakan dua kegiatan 
yang dilakukan secara bersama dan berulang-
ulang. Tulisan merupakan wadah yang sekaligus 
hasil pemikiran. Melalui kegiatan menulis, 
penulis dapat mengkomunikasikan pikirannya 

dan melalui kegiatan berpikir, penulis dapat 
meningkatkan kemampuannya dalam menulis.

Kompetensi atau kemampuan menulis 
didefinisikan oleh Krashen (1984:20) sebagai 
pengetahuan abstrak yang dimiliki oleh penulis 
mahir dalam menulis (the abstract knowledge 
the proficient writer has about writing). Meskipun 
demikian, pengertian kemampuan tidak bersifat 
absolut tetapi memiliki tingkatan atau gradasi 
dalam performansinya. Oleh karena itu, penulis 
mahir adalah seseorang yang telah mencapai 
tingkat kemampuan dengan tolok ukur tertentu 
dan memiliki kemampuan berkomunikasi secara 
efektif  dan meyakinkan.

Keterbacaan atau keterpahaman sebuah 
tulisan sangat ditentukan oleh kemampuan 
berpikir seseorang menuangkan idenya secara 
kohesif, koheren, dan komprehensif. Di 
samping dituntut kemampuan berpikir yang 
memadai, juga dituntut berbagai aspek terkait 
lainnya. Misalnya penguasaan materi tulisan, 
pengetahuan bahasa tulis, motivasi yang kuat, 
dan lain-lain. Sehubungan dengan hal itu, 
menurut Harris(1997:175-185), seorang penulis 
harus menguasai lima komponen tulisan, 
yaitu isi (materi) tulisan, organisasi tulisan, 
kebahasaan (kaidah bahasa tulis), gaya penulisan, 
dan mekanisme tulisan. Kegagalan dalam salah 
satu komponen dapat mengakibatkan gangguan 
dalam menuangkan ide secara tertulis.

Tujuan pembelajaran menulis  ilmiah dalam 
penelitian ini diarahkan pada peningkatan 
kemampuan mahasiswa dalam menulis  ilmiah 
dengan menggunakan Bahasa Inggris yang 
meliputi 6 komponen kognitif, yaitu: (1) 
pengembangan gagasan (idea); (2) penyusunan 
struktur atau organisasi tulisan yang melibatkan 
proses menalar secara deduktif  dan induktif  
(organization); (3) penyesuaian argumen dengan 
topik atau tema (voice); (4) penggunaan kata atau 
istilah dalam  ilmiah (word choice); (5) penggunaan 
kalimat yang kohesif  dan koheren (sentence 
fluency); dan (6) penggunaan tanda baca serta 
ejaan (conventions).
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Tulisan ilmiah dengan berbagai jenisnya 
pada umumnya memuat bab pendahuluan, 
isi, dan penutup. Untuk laporan penelitian 
ilmiah, Paltridge dan Stairfield (2007:89) 
mengurai komponennya dari halaman judul 
hingga lampiran. Dalam prosesnya, dibutuhkan 
kegiatan penalaran yang dipahami sebagai proses 
pemikiran untuk memperoleh kesimpulan yang 
logis berdasarkan fakta yang relevan secara 
induktif  dan deduktif  (Van Dalen dikutip oleh 
Lunnenburg, 2011:5-8). Selain itu, dalam proses 
penalaran, terjadi proses kreatif  yang melibatkan 
kognisi dengan 4 langkah umum, yaitu: persiapan 
(prapenulisan), inkubasi, iluminasi, dan verifikasi/
evaluasi (McCrimmon, 1984:122).

Proses menulis terdiri atas prewriting, drafting, 
sharing, revising, editing, publishing, dan assessing 
(Stoner, 2006; Peha, 2003; Swales dan Feak, 
2004; dan McCrimmon, 1984). Pengajaran dan 
penilaian proses penulis ilmiah mengadopsi 
bentuk yang dikembangkan oleh Peha (2011) 
yang dikutip dari Stiggins and Spandel. Untuk 
menilai kualitas tulisan misalnya, unsur yang 
dinilai sebagai berikut: (1) Ideas: main idea, 
details, showing/describing, purpose, and originality; 
(2) Organization: leads, endings, transitions, pacing, 
sequencing, logical reasoning: deductive & inductive, 
concluding; (3) Voice: personality, style, respect for 
audience; honesty; and control; (4) Word Choice: 
strong verbs, specific nouns and modifiers, appropriate 
vocabulary, memorable phrases, grammar and usage; (5) 
Sentence Fluency: length, beginnings, sound, expression, 
and construction; dan (6) Conventions: capitalization, 
ending punctuation, internal punctuation, paragraphing, 
and spelling (Peha, 2011). 

Cooperative Writing Response Group and 
Self-Evaluation (CWRG-SE)

CWRG-SE sebagai bagian dari Cooperative 
Learning dapat diuraikan secara komprehensif  
sebagai berikut:

Konsep Dasar Cooperative Writing Response 
Group and Self-Evaluation

CWRG-SE atau Kelompok Menulis 
Kerjasama Respon dan Evaluasi Diri adalah 

teknik pembelajaran menulis yang memadukan 
orientasi hasil dan proses dengan mengandalkan 
respon positif  kelompok terhadap hasil tulisan. 
Kelompok menulis yang dimaksud adalah 
kelompok kecil yang terdiri atas 3 – 4 orang 
yang melakukan kegiatan pembelajaran menulis. 
Adapun kerjasama respon dimaksudkan sebagai 
kerjasama peran antara ‘penulis’ dan ‘pembaca’ 
(audience) memberikan respon atau tanggapan 
mengenai sisi-sisi positif  atau kelebihan dan 
kekuatan yang ditemukan dalam konten tulisan 
rekan sekelompok (Porto, 2009:38-46). Teknik 
pembelajaran menulis ini dikembangkan oleh 
Melina Porto pada tahun 1997 yang merupakan 
hasil penggabungan teknik Cooperative Writing 
Response Group yang dikembangkan oleh Bryan 
(1996:188-193) dengan tambahan unsur Self-
Evaluation dari Hansen (1996:188-195).

Pengembangan CWRG-SE didasari oleh hasil 
refleksi pembelajaran menulis di kelas yang diajar 
Porto. Sebagai salah satu dari 3 asisten pengajar, 
Porto terikat dengan prosedur pembelajaran dan 
penilaian yang telah ditetapkan. Dalam silabus 
pembelajaran menulis yang telah ditetapkan, 
guru wajib menentukan bahan-bahan bacaan 
untuk siswa dan menggunakan pendekatan 
menulis berorientasi hasil. Penilaian hasil menulis 
berfokus pada bentuk (mekanik) yang lebih 
menekankan pada keakuratan hasil menulis dari 
segi penggunaan bahasa. Meskipun isi tulisan 
ikut dinilai, namun pelaksanaan penilaian masih 
mengutamakan penggunaan kaidah bahasa 
dan cenderung mengabaikan prinsip kesatuan 
dan kepaduan serta keajegan tulisan. Jika siswa 
melakukan kesalahan gramatika lebih dari 3 
unsur maka siswa dinyatakan gagal sekalipun isi 
tulisan mereka sudah terkonstruksi dengan baik. 
Kesalahan-kesalahan itu diperiksa dan diberi 
umpan balik oleh guru secara langsung sehingga 
terjadi kecenderungan menganggap bahwa 
siswa sama sekali tidak mampu menemukan 
dan mengoreksi kesalahannnya sendiri (Porto, 
2009:38-46).

Dengan demikian, pembelajaran menulis 
yang diterapkan di tempat mengajarnya selama 
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itu hanya ‘mencari dan menemukan’ kesalahan 
yang dilakukan oleh siswa sementara praktek 
pembelajarannya sangat terikat oleh penentuan 
waktu, misalnya membuat tulisan pendek 350 
kata dalam waktu 30 menit. Hal ini menurutnya 
menyalahi prinsip-prinsip pedagogi pengajaran 
menulis berdasarkan hasil-hasil penelitian 
terkini dalam bidang pembelajaran menulis. 
Kesimpulannya, Porto tidak puas dengan hasil 
pembelajarannya menulis yang diterapkan di 
kelasnya. Satu hal yang menguntungkan menurut 
Porto adalah kebebasan yang diberikan kepada 
guru menentukan teknik pembelajarannya. 
Dengan kata lain, pihak manajemen hanya 
menentukan apa yang harus diajarkan dan tidak 
menentukan bagaimana mengajarkannya. Dengan 
dasar itulah, Porto kemudian memperkenalkan 
dan meneliti teknik CWRG-SE kepada 50 siswa 
yang diajarnya pada tahun 1997 selama 9 bulan 
(Porto, 2009:38-46).

Porto memulai penelitiannya dengan 
mengeksplorasi aspek-aspek menulis seperti 
audience, purpose, time pressure, dan feed back. 
Dengan menggunakan landasan kependidikan 
dalam pembelajaran menulis, Porto menolak 
menggunakan teknik penulisan berbasis waktu 
dan menggunakan teknik CWRG-SE termasuk 
dalam penilaian portofolio sebagai alternatif  
pembelajaran menulis berbasis waktu (Porto, 
2009:38-46). Bryan menjelaskan bahwa sejatinya 
CWRG berfungsi membantu menghadirkan 
suasana yang mirip dengan konteks komunikasi 
antara penulis sebagai penggagas ide dan 
pembaca sebagai audiens (target tulisan) yang 
real untuk saling berbagi menanggapi konten 
tulisan. Hal ini dilakukan dalam kelompok kecil 
yang terdiri atas 3 – 4 orang dalam suasana 
pembelajaran menulis di kelas. Setiap anggota 
kelompok bergiliran membaca tulisan rekan 
sekelompoknya lalu menanggapi atau memberi 
respon terhadap tulisan yang diarahkan kepada 
anggota kelompok yang menulis tulisan tersebut. 
Respon yang diberikan anggota kelompok dicatat 
untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk 
menghasilkan versi akhir tulisan. Tanggapan atau 

respon yang diberikan oleh anggota kelompok 
menyangkut semua sisi penulisan baik konten 
maupun mekanik serta kelebihan dan kelemahan 
yang ditemukan dalam tulisan secara bersamaan. 
Oleh Porto, teknik tersebut diadaptasi dengan 
menggunakan 2 tahapan dalam prosedurnya, 
yaitu content oriented dan grammar oriented dan 
penanggap hanya menrespon sisi-sisi positif  
dari tulisan tersebut (Porto, 2009:38-46).

Self-Evaluation, seperti yang dikutip Porto 
dari Hansen (1996:188-195), dijelaskan bahwa 
evaluasi dalam menulis mendasarkan diri pada 
konsep menemukan nilai pada sebuah tulisan 
yang mendorong peningkatan keterampilan 
menulis dengan piranti evaluasi diri. Hansen 
menyatakan, The writer expects various listeners to 
find value in different parts of  her/his writing, and 
this diverse response helps the writer consider whether a 
section is unclear or whether the possibility of  different 
interpretations adds to the value of  the writing. (Hansen, 
1996:188-195).

Dari pernyataan Hansen (1996:188-195), 
di atas dapat dianalisis beberapa hal. Pertama, 
karena kegiatan menulis pada hakekatnya adalah 
menuangkan ide dalam bentuk tulisan, maka 
penulis menginginkan ide atau pesannya dipahami 
oleh target pembacanya. Untuk mengetahui 
keterpahaman ide atau tersampaikan tidaknya 
pesan dalam tulisan yang dihasilkan, dibutuhkan 
tanggapan dari para pembaca. 

Kedua, karena menulis merupakan proses 
yang berkesinambungan atau sustained, maka 
penulis berupaya untuk senantiasa merefleksi 
tulisannya berdasarkan penilaian atau evaluasi 
yang diberikan oleh pembacanya. Respon dari 
satu pembaca tentu tidak cukup untuk dijadikan 
sebagai bahan refleksi sehingga diperlukan 
respon yang berbeda dari pembaca yang berbeda. 
Keragaman respon serta jenis pembaca inilah 
yang akan memperkaya pengalaman penulis 
dalam proses dinamisasi dan dalam proses 
penentuan revisi tulisan. 

Ketiga, sebagai proyeksi dari pernyataan 
Hansen (1996:188-195), hasil respon dari 
pembaca yang beragam yang terlihat pada replika 
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situasi kerjasama dalam kelompok penulis dan 
pembaca pada teknik CWRG-SE merupakan 
kekuatan utama dalam peningkatan kemampuan 
menulis. Dengan demikian, CWRG-SE dapat 
disimpulkan sebagai teknik pembelajaran 
menulis yang prosedural dan mendasarkan 
diri pada konsep saling ketergantungan antara 
penulis dan pembaca dalam merespon dan 
mengevaluasi diri. 

Dari konsep dan latar belakang kemunculan 
CWRG-SE yang dijelaskan di atas, dapat 
ditarik beberapa prinsip dasar atau aturan yang 
melandasi penerapan teknik pembelajaran 
menulis CWRG-SE. Prinsip-prinsip tersebut 
merupakan hasil sintesa dari penjelasan dalam 
tenik pembelajaran menulis CWRG-SE sebagai 
berikut: (1) mengakomodasi pentingnya hasil 
dan proses menulis serta pemisahan fase 
pembelajaran yang berfokus konten tulisan dan 
kaidah gramatika kebahasaan; (2) adanya rasa 
ketergantungan positif  antarpersonal dalam 
kelompok dalam bentuk kerjasama respon 
yang menyiratkan bahwa keberhasilan dalam 
menulis sangat ditentukan oleh keberhasilan 
pembaca menemukan nilai-nilai positif  dalam 
tulisan dan respon pembaca diperlukan untuk 
meningkatkan kemampuan menulis dan 
perbaikan tulisan; (3) terjadinya interaksi langsung 
antara penulis dan pembaca yang mendukung 
peningkatan kemampuan menulis perorangan, 
memaksimalkan kesempatan untuk saling 
membantu dan berbagi pengetahuan terutama 
untuk menyelesaikan masalah,  dan membantu 
menunjukkan keunggulan dan kelemahan 
anggota kelompok dalam menulis sebagai 
bahan penguatan ataupun refleksi penanggap; 
(4) secara individu, setiap anggota kelompok 
bertanggung jawab membuat tulisannya 
sendiri dan bertanggungjawab memberi respon 
kepada anggota lainnya. (5) adanya kebebasan 
dalam penyelesaian tulisan yang tidak teretriksi 
(tertabatasi waktu menulisnya) di kelas sehingga 
peluang untuk meningkatkan kemampuan 
menulis dapat diselaraskan dengan jumlah waktu 
yang dibutuhkan setelah memperoleh respon 

positif  dari anggota kelompok. (6) adanya 
evaluasi diri yang sangat penting sebagai bahan 
refleksi, revisi, dan editing tulisan yang dilakukan 
oleh masing-masing anggota kelompok yang 
berasal dari hasil evaluasi dari respon yang 
diberikan oleh anggota kelompok (Porto, 2009; 
Bryan, 1996; dan Hansen, 1996).

CWRG-SE atau Kelompok Menulis 
Kerjasama Respon dan Evaluasi Diri adalah 
teknik pembelajaran menulis yang memadukan 
orientasi hasil dan proses dengan mengandalkan 
respon positif  kelompok terhadap hasil tulisan. 
Kelompok menulis yang dimaksud adalah 
kelompok kecil yang terdiri atas 3 – 4 orang 
yang melakukan kegiatan pembelajaran menulis. 
Adapun kerjasama respon dimaksudkan sebagai 
kerjasama peran antara ‘penulis’ dan ‘pembaca’ 
(audience) memberikan respon atau tanggapan 
mengenai sisi-sisi positif  atau kelebihan dan 
kekuatan yang ditemukan dalam konten tulisan 
rekan sekelompok (Porto, 2001). 

Gaya Belajar Sosiologis
Gaya Belajar Sosiologis Berkelompok 

(GBSB) dimaknai sebagai preferensi belajar 
dengan melibatkan rekan sebaya lebih dari 
2 orang. Mereka yang memiliki GBSB akan 
lebih efektif  belajar jika bekerjasama atau 
berkolaborasi dalam kelompok kecil dan 
kurang efektif  jika diharuskan belajar sendiri 
(Dunn dan Dunn, 1998). Davis, Nur, dan Ruru 
(1994:12) yang melakukan penelitian gaya belajar 
berdasarkan kerja otak (Brain-Hemisphericity) 
pada sekelompok mahasiswa di Ujung Pandang 
(sekarang Makassar), menyimpulkan bahwa 
pelajar yang cenderung menggunakan belahan 
otak kanannya atau yang lazim disebut dengan 
External Locus Control (termotivasi oleh kondisi 
di luar dirinya) umumnya berpikir secara global 
dan relasional, bernalar deduktif,  berpandangan 
gestalt, dan kurang teoretik atau lebih praktikal. 
Dalam pengambilan keputusan, mereka 
cenderung lebih mendahulukan intuisi dan 
rasa dibandingkan dengan logika, lebih kreatif  
dan dinamis dalam bekerja dan berkarya, lebih 
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berorientasi kegiatan dibandingkan dengan 
waktu, bersikap informal dan spontan atau 
kurang terencana dan kurang disiplin, mudah 
bergaul dan sosial, lebih kooperatif  dan kurang 
kompetitif, serta lebih menyenangi belajar 
dan bekerja sama dengan orang lain atau 
dalam kelompok kecil. Meskipun demikian, 
preferensi ini tetap saja terkait dengan aspek-
aspek kematangan perkembangan kognitif  dan 
emosional seseorang sehingga kemungkinannya 
untuk mengubah atau memperbaiki preferensi 
tetap ada. Hanya saja, hal ini tidak dimaksudkan 
bahwa satu jenis preferensi mengungguli 
preferensi lainnya, tetapi lebih pada adaptasi 
atau penyesuaian diri dengan aspek lingkungan 
belajar.

Berbeda dengan GBSB, GBSI merujuk 
kepada kecenderungan belajar yang bersifat 
perseorangan atau individu. Mereka yang yang 
memiliki GBSI atau sering juga disebut dengan 
Solitary Learners (penyendiri) akan lebih efektif  
belajar jika tidak melibatkan orang lain atau 
belajar sendiri sehingga kurang efektif  jika 
diharuskan belajar dalam kelompok kecil (Dunn 
dan Dunn, 1998:48). Sama halnya dengan 
GBSB, preferensi ini juga terkait dengan aspek-
aspek kematangan perkembangan kognitif  dan 
emosional seseorang sehingga perubahan atau 
perbaikan preferensi masih dimungkinkan. 
Kecenderungan orang-orang yang yang memiliki 
GBSI atau Internal Locus Control (termotivasi oleh 
dirinya sendiri) menurut Davis dalam Davis, 
Nur, dan Ruru (1994:12) umumnya berpikir 
linear atau sekuensial, analitik, detail dan faktual, 
bernalar induktif, berpandangan non-gestalt, 
dan lebih teoretik atau kurang praktikal. 

Pengukuran gaya belajar Sosiologis dapat 
dilakukan dengan menggunakan instrumen 
Perceptual Learning Styles Preference Questionnaire® 
(PLSPQ) yang dikembangkan oleh Joy Reid 
(1984), Style Analysis Survey (SAS): Assessing 
Your Own Learning and Working Styles® yang 
dikembangkan oleh Rebecca L Oxford (1993), 
dan Classroom Work Style Survey® (CWSS) yang 
dikembangkan oleh Kate Kinsella dan Kathy 

Sherak (Reid, 1984). PLSPQ merupakan 
instrumen yang digunakan untuk mengetahui 
kecenderungan penggunaan persepsi fisik atau 
penginderaan (visual, auditory, kinesthetic, dan 
haptic) dalam belajar serta aspek sosial dalam 
belajar (group dan individual). SAS didesain 
untuk menilai pendekatan umum dalam belajar 
dan bekerja. CWSS digunakan untuk menjaring 
informasi tentang preferensi pelajar dalam 
menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran di dalam 
kelas. Untuk keperluan penelitian ini, penulis 
mengolah ketiga instrumen tersebut dengan cara 
memilih bagian-bagian tertentu dari PLSPQ dan 
SAS (yang terkait dengan aspek Sosiologis) ke 
dalam CWSS yang khusus didesain untuk gaya 
belajar Sosiologis secara praktis di dalam kelas.

METODE  

Penelitian ini secara umum bertujuan 
mengetahui efektivitas teknik pembelajaran 
Cooperative Learning yang dipadukan dengan 
Gaya Belajar Sosiologis siswa terhadap 
kemampuan menulis ilmiah mahasiswa di Jurusan 
Pendidikan Bahasa Inggris UIN Alauddin 
Makassar. Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen yang secara khusus bertujuan 
mengetahui efektivitas teknik pembelajaran 
CWRG-SE dan gaya belajar sosiologis 
GBSB dibandingkan dengan GBSI terhadap 
kemampuan menulis ilmiah pada 30 sampel 
mahasiswa Jurusan PBI UIN Alauddin Makassar 
semester VI angkatan 2008. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur 
kemampuan menulis ilmiah adalah Tes Menulis 
Ilmiah yang dikembangkan berdasarkan teknik 
penulisan proses 6 komponen (pengembangan 
gagasan (idea); penyusunan struktur atau 
organisasi tulisan melalui proses penalaran 
deduktif  dan induktif  (organization); penyesuaian 
argumen dengan topik atau tema (voice);  
penggunaan kata atau istilah dalam  ilmiah (word 
choice); penggunaan kalimat yang kohesif  dan 
koheren (sentence fluency); dan penggunaan tanda 
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baca serta ejaan (conventions). Untuk menentukan 
gaya belajar digunakan 50 butir Angket Gaya 
Belajar Sosiologis dengan 3 pilihan. 

Hasil uji instrumen tes menulis ilmiah 
diperoleh korelasi antara 0,708 – 0,872 yang lebih 
besar daripada nilai rtabel dengan db29 dan α0,05 
(0,367). atau semua butir yang menjadi kriteria 
penilaian dinyatakan valid. Untuk reliabilitas 
dengan Alfa Cronbach yang setara dengan KR-20 
pada SPSS adalah 0.841, jauh di atas nilai tabel 
Alfa 0.411 pada db17 dan α0.05 atau ke-18 butir 
instrumen tersebut reliabel. Untuk Angket Gaya 
Belajar, terdapat 10 dari 60 butir pernyataan 
yang tidak valid pada nilai rtable dengan db 59 
pada α0.05 (0.2523), yaitu nomor 14 (0,099), 
15 (0,113), 16 (0,172), 17 (0,047), 18 (0,149), 27 
(0,083), 30 (0,058), 37 (0,158), 38 (0,210), dan 
39 (0,213) sehingga tersisa 50 butir tanyaan yang 
valid. Nilai reliabilitas dengan Alfa Cronbach 
adalah 0.929, jauh di atas nilai tabel Alfa 0.2763 
pada db 49 dan α0.05 atau ke-50 butir instrumen 
tersebut cukup reliabel.

Analisis data dilakukan dengan perhitungan 
statistik deskriptif  distribusi frequensi (f), rerata 
(), dan standar deviasi (SD); dan inferensial 
ANAVA Faktorial atau Model Liner Umum 
untuk menguji pengaruh antarvariabel pada 
taraf  signifikansi α0.05 atau tingkat kepercayaan 
95%. Uji ANAVA Faktorial dilakukan setelah 
uji normalitas dan homogenitas data. Pengujian 
dilanjutkan dengan Uji Tukey jika hasil analisis 
menunjukkan adanya interaksi untuk melihat 
perlakuan yang lebih unggul. Data dianalisis 
dengan menggunakan program SPSS (Statistical 
Packages for Social Sciences). Hasil analisa data 
disajikan dalam bentuk tabel dan grafik jika 
dianggap perlu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai rerata mahasiswa secara keseluruhan 
sebesar 2,67 dengan simpangan baku 1,01. 
Untuk mahasiwa dengan kecenderungan 
GBSB memperoleh rerata 2,75 dan simpangan 
baku 0,97 sedangkan yang berkecederungan 

GBSI memperoleh rerata 2,65 dan simpangan 
baku 0,99. Nilai rerata subkelompok CWRG-
SE berkombinasi dengan GBSB sebesar 3,48 
dan simpangan baku 0,62. Adapun nilai rerata 
subkelompok CWRG-SE berkombinasi dengan 
GBSI sebesar 1,87 dan simpangan baku 0,56.
Hipotesis 1: “Terdapat pengaruh interaksi antara 
teknik pembelajaran koperatif  dan gaya belajar sosiologis 
terhadap kemampuan mahasiswa dalam menulis ilmiah 
dengan menggunakan Bahasa Inggris.” Hipotesis 
statistiknya sebagai berikut:

Pada Tabel 4.14 rangkuman hasil uji 
ANAVA di kolom sumber varian untuk 
‘Teknik Belajar*Gaya Belajar’ (Interaksi Teknik 
Pembelajaran dengan Gaya Belajar) diperoleh 
nilai Fh = 90,67 (Fh90,67 > Ft 4,03) dengan nilai 
probabilitas 0,00 yang lebih kecil daripada nilai 
alfa (0,00 < 0,05) atau menolak H0. Artinya, antara 
teknik pembelajaran dan preferensi gaya belajar 
yang dimiliki mahasiswa terdapat pengaruh 
interaksi yang akan menghasilkan perbedaan 
kemampuan mahasiswa dalam menulis ilmiah 
dengan menggunakan Bahasa Inggris. Dengan 
sendirinya, Hipotesis 1 dinyatakan diterima.

Hipotesis 2: “Mahasiswa yang belajar dengan 
teknik CWRG-SE berpreferensi GBSB memiliki 
kemampuan yang lebih tinggi dalam menulis ilmiah 
dengan menggunakan bahasa Inggris daripada 
mahasiswa yang belajar dengan teknik CS berpreferensi 
GBSI.” Hipotesis statistiknya sebagai berikut:

Perbedaan kemampuan mahasiswa 
dalam menulis ilmiah dengan menggunakan 
Bahasa Inggris yang belajar dengan teknik 
pembelajaran CWRG-SE (A1) dan CS (A2) 
dengan kecenderungan GBSB (B1) diperoleh 
melalui uji Tukey. Hasil uji Tukey pada tabel 28 
untuk pasangan kelompok yang dibandingkan 
Q1 (A1B1 dan A2B2) sebesar 9,21 yang lebih 
besar daripada nilai Qt 3,01 (9,21 > 3,01). Dari 
perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan mahasiswa dalam menulis ilmiah 
dengan menggunakan Bahasa Inggris dengan 
kecenderungan GBSB (B1) berbeda ketika belajar 
dengan teknik pembelajaran CWRG-SE (A1) dan 
CS (A2). Dengan demikian, pada Hipotesis 2, H0 



BAHTERA : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, Tahun 12, No. 2, Juli 2013166

ditolak yang berarti bahwa mahasiswa dengan 
preferensi GBSB (A1) akan lebih efektif  dalam 
menulis ilmiah dengan menggunakan Bahasa 
Inggris jika belajar dengan teknik CWRG-SE 
(A1) dibandingkan jika belajar dengan teknik CS 
(A2). Hal ini juga diperkuat dengan nilai rerata 
skor masing-masing pasangan kelompok, untuk 
A1B1 sebesar 3,48 dan A2B1 sebesar 2,02 (3,48 
> 2,02) dengan selisih 1,46.

Hipotesis 3: “Mahasiswa yang belajar dengan 
teknik CWRG-SE berpreferensi GBSI memiliki 
kemampuan yang lebih tinggi dalam menulis ilmiah 
dengan menggunakan bahasa Inggris daripada 
mahasiswa yang belajar dengan teknik CS berpreferensi 
GBSI.” Hipotesis statistiknya sebagai berikut:

Perbedaan kemampuan mahasiswa dalam 
menulis ilmiah dengan menggunakan Bahasa 
Inggris yang belajar dengan teknik pembelajaran 
CWRG-SE (A1) dan CS (A2) dengan preferensi 
GBSI (B2) yang diperoleh melalui uji Tukey pada 
Tabel 28 yaitu Q2 (A1B2 dan A2B2) sebesar -9,91 
pada alfa 0,05 dengan Qt 3,01. Nilai Q2 (A1B2 dan 
A2B2) jauh lebih kecil dibandingkan dengan Qt(-
9,91 < 3,01) sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan mahasiswa yang berpreferensi 
GBSI (B2) dalam menulis ilmiah dengan 
menggunakan Bahasa Inggris akan berbeda jika 
belajar dengan kedua teknik tersebut. Artinya, 
mahasiswa yang berpreferensi GBSI (B2) akan 
lebih efektif  jika belajar dengan teknik CS (A2) 
dibandingkan dengan teknik CWRG-SE (A1). 
Dengan demikian, pada Hipotesis 3, H0 ditolak. 
Hal ini juga diperkuat dengan nilai rerata skor 
masing-masing pasangan kelompok, untuk 
A1B2 sebesar 1,87 dan A2B2 sebesar 3,44 (1,87 
< 3,44) dengan selisih 1,57.

Hipotesis 4: “Mahasiswa yang belajar dengan 
teknik CWRG-SE berpreferensi GBSB memiliki 
kemampuan yang lebih tinggi dalam menulis ilmiah 
dengan menggunakan bahasa Inggris daripada 
mahasiswa yang belajar dengan teknik CWRG-SE  
berpreferensi GBSI.” Hipotesis statistiknya sebagai 
berikut:

Perbedaan kemampuan mahasiswa dalam 
menulis ilmiah dengan menggunakan Bahasa 

Inggris yang belajar dengan teknik pembelajaran 
CWRG-SE (A1) dengan kecenderungan GBSB 
(B1) dan GBSI (B2) tampak pada hasil uji Tukey. 
Hasi uji Tukey pada Tabel 28 untuk pasangan 
kelompok yang dibandingkan Q3 (A1B1 dan 
A1B2) sebesar 10,18 lebih besar daripada nilai 
Qt 3,01 (10,18 > 3,01). Dari perbandingan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
mahasiswa dalam menulis ilmiah dengan 
menggunakan Bahasa Inggris dengan teknik 
pembelajaran CWRG-SE berbeda antara 
mahasiswa yang berpreferensi GBSB (B1) 
dengan yang berpreferensi GBSI (B2). Dengan 
demikian, pada Hipotesis 4, H0 ditolak yang 
berarti bahwa mahasiswa dengan preferensi 
GBSB (B1) akan lebih efektif  dalam menulis 
ilmiah dengan menggunakan Bahasa Inggris 
jika belajar dengan teknik CWRG-SE (A1) 
dibandingkan dengan mereka yang berpreferensi 
GBSB (B2). Hal ini juga diperkuat dengan nilai 
rerata skor masing-masing pasangan kelompok, 
untuk A1B1 sebesar 3,48 dan A1B2 sebesar 1,87 
(3,48 > 1,87) dengan selisih 1,61.

Hipotesis 5: “Mahasiswa yang belajar dengan 
teknik CS berpreferensi GBSB memiliki kemampuan 
yang lebih tinggi dalam menulis ilmiah dengan 
menggunakan bahasa Inggris daripada mahasiswa 
yang belajar dengan teknik CS berpreferensi GBSI.” 
Hipotesis statistiknya sebagai berikut:

Perbedaan kemampuan mahasiswa dalam 
menulis ilmiah dengan menggunakan Bahasa 
Inggris yang belajar dengan teknik pembelajaran 
CS (A2) dengan preferensi GBSB (B1) dan GBSI 
(B2) yang diperoleh melalui uji Tukey pada Tabel 
28 yaitu Q4 (A2B1 dan A2B2) sebesar -8,95 pada 
alfa 0,05 dengan Qt 3,01. Nilai Q4 (A2B1 dan 
A2B2) jauh lebih kecil dibandingkan dengan 
Qt  (-8,95 < 3,01) sehingga dapat disimpulkan 
bahwa kemampuan mahasiswa dalam menulis 
ilmiah dengan menggunakan Bahasa Inggris 
dengan teknik pembelajaran CS berbeda antara 
mahasiswa yang berpreferensi GBSB (B1) 
dengan yang berpreferensi GBSI (B2). Dengan 
demikian, pada Hipotesis 5, H0 ditolak yang 
berarti bahwa mahasiswa dengan preferensi 
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GBSI (B2) akan lebih efektif  dalam menulis 
ilmiah dengan menggunakan Bahasa Inggris 
jika belajar dengan teknik CS (A2) dibandingkan 
dengan mereka yang berpreferensi GBSB (B1). 
Hal ini juga diperkuat dengan nilai rerata skor 
masing-masing pasangan kelompok, untuk 
A2B1 sebesar 2,02 dan A2B2 sebesar 3,44 (2,02 
< 3,44) dengan selisih 1,42.

Preferensi GBSB dan GBSI yang dimiliki 
oleh mahasiswa dengan keunikannya masing-
masing dalam eksperimen ini didesain sebagai 
variabel moderator yang mendampingi variabel 
teknik pembelajaran. Mereka yang berpreferensi 
GBSB memiliki kecenderungan belajar dengan 
melibatkan rekan sebaya lebih dari 2 orang dan 
cenderung menggunakan belahan otak kanannya 
atau yang lazim disebut dengan External Locus 
Control (termotivasi oleh kondisi di luar dirinya). 
Adapun mahasiswa yang berpreferensi GBSI 
lebih senang belajar sendiri tanpa melibatkan 
orang lain dan cenderung menggunakan belahan 
otak kirinya atau yang lazim disebut dengan 
Internal Locus Control (termotivasi oleh dirinya 
sendiri).

Temuan di atas mengimplikasikan bahwa 
variabel gaya belajar sosiologis belum kuat 
untuk dijadikan sebagai satu-satunya faktor yang 
menentukan keberhasilan mahasiswa dalam 
belajar menulis ilmiah dengan menggunakan 
Bahasa Inggris. Implikasi lain mengarah pada 
kebenaran teoretik yang diajukan oleh proponen 
gaya belajar bahwa sekalipun gaya belajar 
cenderung bersifat tetap terutama faktor-faktor 
pada variabel fisik dan lingkungan, akan tetapi 
faktor-faktor dalam variabel emosi dan sosiologis 
(belajar individu, orientasi berpasangan, dsb.) 
masih terbuka peluang untuk berubah seiring 
dengan perkembangan dan kematangan kognitif  
seseorang. Oleh karena itu, pemahaman tentang 
gaya belajar sosiologis dan elemen-elemennya 
diarahkan kepada fleksibilitas penyelarasan teknik 
pembelajaran untuk aspek pengelompokan 
dalam belajar yang dapat diatur sedemikian rupa 
sehingga mahasiswa merasakan keadilan dalam 
dalam memperoleh hak-hak belajarnya.

Dalam perlakuan eksperimen di kelas 
CWRG-SE (A) pada penelitian ini dicoba kaji 
efeknya terhadap kemampuan mahasiswa dalam 
menulis ilmiah dengan 2 preferensi gaya belajar 
sosiologis yang berbeda. Pada mahasiswa yang 
berpreferensi GBSB (B1), hasilnya menunjukkan 
skor menulis yang lebih  baik daripada yang 
berpreferensi GBSI (B2). Sesuai dengan teori 
yang mendasarinya, hasil pencapaian itu memang 
sangat beralasan.  Banyaknya interaksi yang 
terjadi dalam kelas CWRG-SE dengan tujuan 
pemerolehan input berupa ide ataupun input 
kebahasaan sangat menguntungkan mahasiswa 
yang berpreferensi GBSB (A1). Sementara, 
mereka yang berpreferensi GBSI (B2) kurang 
terstimulasi dengan teknik CWRG-SE (A1). 
Dari pengamatan pelaksanaan kegiatan belajar 
di kelas CWRG-SE (A1), yang terlihat menonjol 
dari sikap-sikap mahasiswa yang berpreferensi 
GBSI (B2) adalah kecenderungan berdiam 
diri atau tidak antusias menunjukkan apresiasi 
mereka baik ketika berperan sebagai ‘pembaca’ 
maupun ketika berperan sebagai ‘penulis’. 
Sebaliknya, pada mahasiswa yang berpreferensi 
GBSB (B1), terjadi simbiosa mutualisme dalam 
melaksanakan peran-peran mereka. 

SIMPULAN DAN SARAN

Kemampuan mahasiswa dalam menulis 
ilmiah dengan antara  yang berpreferensi 
GBSB dan yang berpreferensi GBSI tanpa 
pemaduan dengan teknik pembelajaran belum 
menunjukkan perbedaan yang signifikan. 
Kemampuan mahasiswa dalam menulis ilmiah 
dengan menggunakan Bahasa Inggris yang 
belajar dengan teknik CWRG-SE berpreferensi 
GBSB lebih tinggi daripada yang belajar 
dengan teknik CWRG-SE berpreferensi GBSI. 
Penganekaragaman teknik pembelajaran dalam 
proses belajar mengajar di kelas research writing atau 
advanced writing dengan segala kompleksitasnya 
disesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki 
oleh mahasiswa. Diakui bahwa mengakomodasi 
keragaman individu dalam penerapan satu jenis 
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teknik pembelajaran cukup menantang sehingga 
variasi teknik pembelajaran dengan mengacu 
pada sisi mayoritas (yang terbanyak dimiliki 
mahasiswa) sangat diperlukan; Penerapan 
model pembelajaran kooperatif  dalam kegiatan 
perkuliahan research writing atau advanced writing 
yang berinteraksi dengan model pembelajaran 
process writing serta gaya belajar sosiologis yang 
sesuai. Peningkatan kemampuan profesional 
dosen di Jurusan PBI UIN Alauddin Makassar 
dalam melaksanakan tugas merencanakan, 
melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi 
hasil belajar mahasiswa khususnya dalam 
kelas penulisan ilmiah; dan, Pengadaan inventory 
gaya belajar yang sangat bermanfaat memberi 
informasi tentang jenis-jenis gaya belajar 
yang dimiliki mahasiswa sebagai langkah awal 
penetapan teknik pembelajaran dan aspek 
pembelajaran lainnya di kelas, khusunya dalam 
mata kuliah yang terkait dengan penulisan ilmiah.

Saran
Teknik pembelajaran yang disesuaikan 

dengan gaya belajar mahasiswa merupakan 
faktor yang sangat berpengaruh terhadap 
peningkatan hasil belajar mahasiswa. Untuk 
itu perlu diadakan pelatihan bagi dosen-dosen 
yang lebih merupakan bentuk penyegaran dalam 
menerapkan teknik pembelajaran kooperatif, 
serta teknik-teknik lainnya yang aktual dan 
akomodatif. Workshop pengajaran menulis ilmiah 
terutama yang terkait dengan penulisan skripsi 
mahasiwa perlu diadakan untuk menyamakan 
visi dalam pengajaran dan penilaian serta 
pembimbingan skripsi. Hal ini dipandang 
perlu mengingat adanya hambatan dalam hal 
kecenderungan dosen mempertahankan ego 
mengenai teknik dan proses penulisan ilmiah 
bagi mahasiswa sesuai dengan latar belakang dan 
pengalaman mereka masing-masing. 
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PENDAHULUAN

Hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang 
menyenangi mendengarkan musik dan lagu, mulai 
dari anak-anak hingga orang dewasa.  Umumnya 
orang menyenangi musik dan lagu dari sisi irama 
musik, suara pelantun,  gaya pelantun, ataupun 
lirik lagunya.

Salah satu pelantun atau penyanyi wanita 
asal Indonesia yang terkenal hingga dunia 
Internasional adalah Anggun Cipta Sasmi.  
Anggun adalah penyanyi yang memiliki 
suara merdu dan lirik serta irama musik yang 
harmonis sehingga tidak hanya digemari di 
Indonesia saja tetapi juga di mancanegara.  
Anggun mulai menjejaki langkahnya sebagai 
penyanyi professional ke tingkat mancanegara.  
Dengan demikian, lirik-lirik lagu yang dibuat 
dan dinyanyikan Anggun menggunakan bahasa 
Inggris dan bahasa Prancis, apalagi sejak Anggun 
menikah dan menjadi warga negara Prancis.

Feminisme

Secara etimologis feminisme berasal dari kata 
femme (bahasa Prancis) yang berarti perempuan.  

Abstract

This mini-research is aimed to obtain data and describe further about feminism element found in Anggun 
Cipta Sasmi lyrics. Song lyrics can be considered as one of  literatures form given the way how it is created 
is similar with other form of  literature, i.e. poem. The data used in this mini-research is song lyrics made 
and sung by Anggun, Indonesian born singer who now is having French nationality. Song lyric as data 
used in this paper are those of  Anggun’s, that are made in French language and selected based on lyrics 
which are deemed to contain many feminism elements. These song lyrics based data are then selected 
based on the element contained in the said lyrics, which then be categorized in the column table, and 
added with another table to fill the lyric translation that has feminism element. Song lyric that contained 
feminism element will then be interpreted based on feminism value they bea

Keywords: feminisme, literature, lyrics

FEMINISME DALAM LIRIK LAGU 
ANGGUN C. SASMI

Subur Ismail
Pendidikan Bahasa Perancis Universitas Negeri Jakarta

Nyoman Kutha Ratna (2004:184) memberikan 
pengertian tentang feminism adalah gerakan 
kaum wanita untuk menolak segala sesuatu 
yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan 
direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik 
dalam bidang politik dan ekonomi maupun 
kehidupan sosial pada umumnya. “Feminisme” 
seperti dikutip dan dijelaskan dalam situs 
internet http://feminisme.110mb.com/definisi.
htm  bahwa feminisme berkenaan dengan 
pembebasan perempuan daripada penindasan 
oleh kaum lelaki. Dalam istilah yang mudah, 
feminisme merupakan kepercayaan kepada 
kesamaan sosial, politik, dan ekonomi antara 
kedua-dua jantina, serta kepada sebuah gerakan 
yang dikendalikan berdasarkan keyakinan bahawa 
jantina harus tidak merupakan faktor penentu 
yang membentuk identiti sosial atau hak-hak 
sosiopolitik dan ekonomi seseorang. Sebahagian 
besar ahli-ahli gerakan kewanitaan khususnya 
bimbang akan apa yang dianggapnya sebagai 
ketaksamaan sosial, politik, dan ekonomi antara 
kedua-dua jantina yang memihak kepada kaum 
lelaki sehingga menjejaskan kepentingan kaum 
perempuan; sesetengah mereka memperdebatkan 
bahawa identiti-identiti berdasarkan jantina, 
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seperti “lelaki” dan “perempuan”, merupakan 
ciptaan masyarakat. Di bawah tekanan berterusan 
untuk mengikut norma-norma kelelakian, ahli-
ahli gerakan kewanitaan tidak bersetuju antara 
satu sama lain tentang persoalan-persoalan 
puncak ketaksamaan, bagaimana kesamaan 
harus dicapai, serta takat jantina dan identiti 
berdasarkan jantina yang harus dipersoalkan dan 
dikritik.   Kamla dan Nighat (1995:5) memandang 
gerakan menentang sexisme (diskriminasi atas 
jenis kelamin), terutama dominasi laki-laki atas 
perempuan adalah sebagai feminisme.

Feminisme memiliki banyak jenis, di antaranya 
adalah:  (1) Feminisme Liberal ialah pandangan 
untuk menempatkan perempuan yang memiliki 
kebebasan secara penuh dan individual. Aliran 
ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan 
berakar pada rasionalitas dan pemisahan 
antara dunia privat dan public; (2) Feminisme 
radikal. Aliran ini muncul sejak pertengahan 
tahun 1970-an di mana aliran ini menawarkan 
ideologi “perjuangan separatisme perempuan; 
(3) Feminisme Marxisme. Aliran ini memandang 
masalah perempuan dalam kerangka kritik 
kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan 
perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan 
cara produksi; (4) Feminisme Sosialis. Aliran 
ini berpendapat “Tak Ada Sosialisme tanpa 
Pembebasan Perempuan. Tak Ada Pembebasan 
Perempuan tanpa Sosialisme”. Feminisme 
sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem 
pemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalisir 
pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami 
atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang 
mendinginkan suatu masyarakat tanpa kelas, 
tanpa pembedaan gender; (5) Feminisme post-
kolonialisme. Dasar pandangan ini berakar di 
penolakan universalitas pengalaman perempuan. 
Pengalaman perempuan yang hidup di negara 
dunia ketiga (koloni/bekas koloni) berbeda 
dengan prempuan berlatar belakang dunia 
pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung 
beban penindasan lebih berat karena selain 

mengalami pendindasan berbasis gender, mereka 
juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, 
ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi 
fokus utama feminisme poskolonial yang 
pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, 
pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun 
mentalitas masyarakat. 

Sastra
Rene Wellek (dalam Pradopo,2007:35) 

mengemukakan tiga definisi mengenai hakikat 
karya sastra.  Pertama, seni sastra ialah segala 
sesuatu yang dicetak.  Kedua, seni sastra terbatas 
pada buku-buku yang terkenal, dari sudut isi 
dan bentuknya. Ketiga, Wellek mengatakan 
agaknya lebih baik jika istilah kesustraan dibatasi 
pada seni sastera yang bersifat imanginatif. Sifat 
imaginatif  ini menunjukkan dunia angan dan 
khayalan hingga kesusastraan berpusat pada 
epik, lirik, dan drama.  

Sastra Feminis
Teori sastra feminis, yaitu teori yang 

berhubungan dengan gerakan perempuan,adalah 
salah satu aliran yang banyak memberikan 
sumbangan dalam perkembangan studi kultural. 
Sastra feminis berakar dari pemahaman 
mengenai inferioritas perempuan. Konsep 
kunci feminis adalah kesetaraan antara martabat 
perempuan dan laki-laki. Teori feminis muncul 
seiring dengan bangkitnya kesadaran bahwa 
sebagai manusia, perempuan juga selayaknya 
memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki. 
John Stuart Mill dan Harriet Taylor menyatakan 
bahwa untuk memaksimalkan kegunaan yang 
total (kebahagiaan / kenikmatan) adalah dengan 
membiarkan setiap individu mengejar apa yang 
mereka inginkan, selama mereka tidak saling 
membatasiatau menghalangi di dalam proses 
pencapaian tersebut. Mill dan Taylor yakin 
bahwa jika masyarakat ingin mencapai kesetaraan 
seksual atau keadilan gender, maka masyarakat 
harus memberi perempuan hak politik dan 
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kesempatan, serta pendidikan yang sama dengan 
yang dinikmati oleh laki-laki (Tong, 1998 : 23).

Teori feminisme menfokuskan diri pada 
pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak 
antara perempuan dan laki-laki dalam semua 
bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi 
dari fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu 
adanya konflik kelas, konflik ras, dan, terutama, 
karena adanya konflik gender. Feminisme 
mencoba untuk mendekonstruksi sistem yang 
menimbulkan kelompok yang mendominasi 
dan didominasi, serta sistem hegemoni di mana 
kelompok subordinat terpaksa harus menerima 
nilai-nilai yang ditetapkan oleh kelompok 
yang berkuasa. Feminisme mencoba untuk 
menghilangkan pertentangan antara kelompok 
yang lemah dengan kelompok yang dianggap 
lebih kuat. Lebih jauh lagi, feminisme menolak 
ketidakadilan sebagai akibat masyarakat patriarki, 
menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang 
berpusat pada laki-laki (Ratna, 2004 : 186). Betty 
Friedan menyatakan menentang diskriminasi 
seks di segala bidang kehidupan : sosial, politik, 
ekonomi, dan personal. Sebagai seorang feminis 
liberal, Friedan ingin membebaskan perempuan 
dari peran gender yang opresif, yaitu peranperan 
yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran 
untuk memberikan tempat yang lebih rendah, 
atau tidak memberikan tempat sama sekali, 
bagi perempuan, baik di dalam akademi, forum, 
maupun pasar (Tong, 1998 : 49).

Teori feminisme memperlihatkan dua 
perbedaan mendasar dalam melihat perempuan 
dan laki-laki. Ungkapan male-female yang 
memperlihatkan aspek perbedaan biologis 
sebagai hakikat alamiah, kodrati. Sedangkan 
ungkapan masculinefeminine merupakan aspek 
perbedaan psikologis dan kultural (Ratna, 2004 : 
184). Kaum feminis radikal-kultural menyatakan 
bahwa perbedaan seks/gender mengalir bukan 
semata-mata dari biologi, melainkan juga dari 
sosialisasi atau sejarah keseluruhan menjadi 
perempuan di dalam masyarakat yang patriarkal 

(Tong, 1998 : 71). Simon de Beauvoir menyatakan 
bahwa dalam masyarakat patriarkal, perempuan 
ditempatkan sebagai yang Lain atau Liyan, 
sebagai manusia kelas dua (deuxième sexe) yang 
lebih rendah menurut kodratnya (Selden, 1985 : 
137). Kedudukan sebagai Liyan mempengaruhi 
segala bentuk eksistensi sosial dan kultural 
perempuan (Cavallaro, 2001 : 202). Masyarakat 
patriarkal menggunakan fakta tertentu mengenai 
fisiologi perempuan dan laki-laki sebagai dasar 
untuk membangun serangkaian identitas dan 
perilaku maskulin dan feminin yang diberlakukan 
untuk memberdayakan laki-laki di satu sisi dan 
melemahkan perempuan di sisi lain. Masyarakat 
patriarkal menyakinkan dirinya sendiri bahwa 
konstruksi budaya adalah “alamiah” dan 
karena itu “normalitas” seseorang tergantung 
pada kemampuannya untuk menunjukkan 
identitas dan perilaku gender. Perilaku ini secara 
kultural dihubungkan dengan jenis kelamin 
biologis seseorang. Masyarakat patriarkal 
menggunakan peran gender yang kaku untuk 
memastikan perempuan tetap pasif  (penuh 
kasih sayang, penurut, tanggap terhadap simpati 
dan persetujuan, ceria, baik, ramah) dan laki-
laki tetap aktif  (kuat, agresif, penuh rasa ingin 
tahu, ambisius, penuh rencana, bertanggung 
jawab, orisinil, kompetitif) (Tong, 1998 : 72-73). 
Sementara menurut Millet, ideologi patriarkal 
dalam akademi, insitusi keagamaan, dan keluarga 
membenarkan dan menegaskan subordinasi 
perempuan terhadap laki-laki yang berakibat bagi 
kebanyakan perempuan untuk menginternalisasi 
Diri terhadap laki-laki.

Jadi dapat disimpulkan bahwa menjadi 
perempuan disebabkan oleh nilai-nilai kutural 
dan bukan oleh hakiaktnya, oleh karena itu, 
gerakan dan teori feminism berjuang agar nilai-
nilai kultural yang menempatkan perempuan 
sebagai Liyan, sebagai kelompok “yang lain”, 
yang termajinalkan dapat digantikan dengan 
keseimbangan yang dinamis antara perempuan 
dan laki-laki. Pembicaraan perempuan dari segi 
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teori feminis akan melibatkan masalah gender, 
yaitu bagaimana perempuan tersubordinasi 
secara kultural. Analisis feminis pasti akan 
mempermasalahkan perempuan dalam 
hubungannya dengan tuntutan persamaan hak, 
dengan kata lain tuntutan emansipasi.

Feminisme selain merupakan gerakan 
kebudayaan, politik, sosial, dan ekonomi, juga 
merupakan salah satu teori sastra, yaitu sastra 
feminis. Teori sastra feminis melihat bagaimana 
nilai-nilai budaya yang dianut suatu masyarakat, 
suatu kebudayaan,yang menempatkan perempuan 
pada kedudukan tertentu serta melihat bagaimana 
nilai-nilai tersebut mempengaruhi hubungan 
antara perempuan dan laki-laki dalam tingkatan 
psikologis dan budaya. 

Norma-norma serta nilai-nilai moral dan 
budaya yang hidup dan dianut di dalam

suatu ma syarakat merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari karya sastra, karena karya sastra 
lahir dari suatu masyarakat, karena karya sastra 
ditulis untuk menggambarkan suatu masyarakat, 
suatu dunia luar. Studi kultural digunakan untuk 
melihat dan kemudian memahami nilai-nilai 
budaya yang hidup dalam suatu masyarakat 
sebagaimana tercermin dalam karya sastra.

Lirik Lagu
Atar Semi (1993: 106) mengungkapkan 

bahwa lirik adalah puisi yang sangat pendek 
yang mengekspresikan emosi. Lirik dapat juga 
diartikan sebagai puisi yang dinyanyikan, karena 
itu ia disusun dalam susunan yang sederhana dan 
mengungkapkan sesuatu yang sederhana pula. 
Ragam bahasa lagu atau lirik lagu termasuk dalam 
kategori ragam bahasa tidak resmi atau disebut 
juga ragam non formal/tidak baku. Ragam 
bahasa ini merupakan ragam santai dan akrab. 
Ragam santai digunakan dalam keadaan santai, 
misalnya pada saat berbincang-bincang dengan 
teman, rekreasi, berolahraga, dan lain-lain. Di 
dalam penulisan lagu seorang pencipta lagu tidak 
terlalu mempersoalkan tentang kebakuan bahasa 

yang dipakainya. Pemakaian bahasa yang ditulis 
bersifat longgar seperti bahasa yang digunakan 
dalam situasi santai namun tentu tidak terlepas 
dari proses kreatif, seleksi kata dan bahasa.

Lirik lagu yang dihasilkan haruslah merupakan 
bahasa yang mampu memberikan kenikmatan 
estetik bagi pendengarnya. Kenikmatan estetik 
dalam bahasa adalah perasaan senang yang 
ditimbulkan oleh pemakaian bahasa yang indah, 
halus, melodius, yang mencerminkan selera dan 
citar asa artistik pengarang atau penyairnya yang 
tinggi.

Seorang pencipta lagu dalam menulis 
lirik lagu mementingkan faktor liguistik untuk 
mewujudkan hasil karyanya, antara lain: pilhan 
kata dan gaya bahasa. Faktor diksi dalam syair 
lagu merupakan faktor penting karena pemilihan 
kata yang tepat dan sesuai dengan musik 
merupakan daya tarik dari suatu lagu. Demikian 
juga dengan gaya bahasa, merupakan faktor yang 
membentuk suatu keindahan lagu. Sehubungan 
dengan pemilihan kata, kesesuaian kata meliputi 
bentuk dan arti. 

Dalam lagu, penyair atau pengarang 
harus cermat memilih kata-kata karena kata-
kata yang ditulis harus dipertimbangkan 
maknanya, komposisi bunyi dalam rima dan 
irama, kedudukan kata itu di tengah konteks 
kata lainnya dan keddudukan kata dalam 
keseluruhan lagu itu. Hal tersebut sesuai dengan 
pendapat Gorys Keraf  (2004: 24) bahwa diksi 
adalah kemampuan membedakan secara tepat 
nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin 
disampaikan dan kemampuan menemukan 
bentuk sesuai dengan situasi dan nilai rasa 
yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. 
Menurut Herman J. Waluyo (1987: 72), setidaknya 
dalam proses pemilihan kata terdapat tiga hal 
yang harus diperhatikan, yaitu: perbendaharaan 
kata, urutan kata, dan daya sugesti kata. Berikut 
ini penjelasannya:
1. Perbendaharaan kata, Perbendaharaan 

kata penyair dapat memberikan kekuatan 
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ekspresi dan menunjukkan ciri khas penyair. 
Penyair memilih kata-kata berdasarkan 
pada beberapa hal, yaitu: makna yang akan 
disampaikan, tingkat perasaan, suasana 
batin, dan faktor sosial budayanya. 

2. Urutan kata. Urutan kata dalam lagu bersifat 
beku. Artinya, urutan itu tidak dapat dipindah-
pindahkan tempatnya meskipun maknanya 
tidak berubah oleh perpindahan tempat 
itu. Terdapat perbedaan teknik menyusun 
urutan kata dalam lagu baik urutan dalam 
tiap baris maupun urutan dalam suatu bait. 
Oleh karena itu, pengurutan kata itu bersifat 
khas antara masing-masing penyair.

3. Daya sugesti kata. Sugesti ditimbulkan oleh 
makna kata yang dipandang sangat tepat 
mewakili perasaan penyair. Ketepatan pilihan 
dan ketepatan penempatan menyebabkan 
kata-kata itu seolah memancarkan daya 
yang mampu memberikan sugesti kepada 
pendengar untuk ikut bersedih, terharu, 
bersemangat dan marah.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode 
kualitatif  dengan pendekatan analisis isi. Data 
yang digunakan dalam mini riset ini adalah dua 
buah lirik lagu berbahasa Prancis yang diciptakan 
dan dinyanyikan Anggun C Sasmi.  Setiap lirik 
lagu diterjemahkan liriknya ke dalam bahasa 
Indonesia.  Dan llirik lagu yang memuat unsur 
feminism dimasukkan ke dalam tabel analisis.  
Dan setiap lirik yang memuat unsur feminisme 
dijelaskan keadaannya.

Berikut ini dua lirik lagu yang menjadi data 
penelitian ini. 

Data 1. Lirik lagu: Une Femme
UNE FEMME
Je pourrais etre mille choses 
ton lit de pétales de roses 
te porter l’amour au fond des yeux 
si tu n’oblies pas la règle du jeu 

jamais 
je n’serai 
une femme bibelot 
une femme photo, oh non 
jamais une femme 
une femme placebo 
une femme joyau, sirop, robot 
je n’serai jamais la promise 
celle qu’on prend, qu’on utilise 
mais je ne pourrais faire de peine 
meme si c’est moi qui tiens les renes 
jamais 
une femme 
une femme bourreau 
une femme fléau, couteau 
jamais 
une femme 
une femme vertigo 
une femme tarot, sanglot, tombeau 
jamais 
une femme 
une femme fardeau 
une femme tricot, cachot 
jamais 
une femme 
une femme frigo, véto 
jamais 
une femme 
une femme Roseau

Data 2. Lirik lagu: Je suis libre
JE SUIS LIBRE :
je ne cherche aucun conflit, 
ni le relief  de mes vies... tant pis. 
je n’ai pas l’âme guerrière 
ni de soif  à satisfaire... c’est ainsi. 
je ne rallume aucun feu 
pour raviver ce qu’on peut... tant mieux. 
j’ignore tout de la vengeance 
tout ce qui enlève une chance 
d’être heureux. 
REFRAIN : 
Si tu es libre 
de tout vivre dis toi que moi aussi 
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je suis libre 
de partir et d’aimer comme j’ai envie 
Aussi. 
je ne rêve d’aucun endroit 
qui me retienne à l’étroit 
bien droit. 
Je ne m’accroche à personne 
qui jamais ne s’abandonne... 
c’est comme ça. yeah 
L’amour n’a pas de château 
je n’en trouve que le cadeau 
plus beau. 
J’ignore tout de la violence 
qui fait croire à l’innocence 
des peurs de leurs manques \”à\” 

REFRAIN 
 
Je n’ai ni abris ni rivages. 
Je suis et je vis sans bagages. 
J’ai pas de frontières 
pour nous mettre en cage 
nous rendre sauvages 
où tous ces barages !
 
REFRAIN x2 
 
dis toi que je suis libre ... (en écho) 
 
(Merci à chloe pour cettes paroles)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan data 1.
Tabel 1: Lirik yang mengandung unsur feminisme

No. Lirik asli Lirik terjemahan
1 Je pourrais etre mille choses aku dapat menjadi ribuan apapun
2 jamais 

je n’serai 
une femme bibelot 
une femme photo, oh no

Tidak pernah aku menjadi wanita hiasan, wanita 
pajangan, oh  tidak..

3 jamais une femme 
une femme placebo 
une femme joyau, sirop, robot

Tidak pernah menjadi wanita penyembuh, wanita riang, 
pemanis, robot

4 jamais 
une femme 
une femme bourreau 
une femme fléau, couteau

Tidak pernah menjadi wanita algojo, wanita pembawa 
bencana, wanita setajam pisau

5 jamais 
une femme 
une femme vertigo 
une femme tarot, sanglot, tombeau

Tidak pernah menjadi wanita vertigo, wanita yahudi, 
cengeng, perayu

6 jamais 
une femme 
une femme fardeau 
une femme tricot, cachot

Tidak pernah menjadi wanita yang membebani, wanita 
perajut, tawanan

7 jamais 
une femme 
une femme frigo, véto

Tidak pernah menjadi wanita seperti lemari es, veto
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8 jamais 
une femme 
une femme Roseau

Tidak pernah menjadi wanita alang-alang

Pada lirik, jamais une femme une femme bourreau 
une femme fléau, couteau (Tidak pernah menjadi 
wanita algojo, wanita pembawa bencana, 
wanita setajam pisau) menggambarkan sikap 
Anggun bahwa dia (wanita) yang tidak ingin 
keberadaannya dianggap sebagai sosok yang 
berkuasa atau pembawa bencana bagi laki-laki.

Pada lirik, jamais une femme une femme vertigo 
une femme tarot, sanglot, tombeau (Tidak pernah 
menjadi wanita vertigo, wanita yahudi, cengeng, 
perayu) menggambarkan sikap Anggun bahwa 
dia (wanita) tidak ingin dianggap sebagai mahluk 
yang cengeng, lemah, yang hanya mengandalkan 
rayuan.

Pada lirik, jamais une femme une femme frigo, veto 
(Tidak pernah menjadi wanita seperti lemari es, 
veto) menggambarkan sikap Anggun bahwa dia 
(wanita) bukanlah bagaikan benda yang dingin, 
tidak memiliki keinginan apa-apa dan dapat diisi 
dengan apa saja.

Pada lirik, jamais une femme une femme Roseau 
(Tidak pernah menjadi wanita alang-alang) 
menggambarkan sikap Anggun bahwa dia 
(wanita) tidak ingin dianggap sebagai benda yang 
tumbuh liar dimanapun.

Pembahasan data 2. 
 Tabel 2: Lirik  yang mengandung unsur feminisme

No. Lirik asli Lirik terjemahan
1 Si tu es libre 

de tout vivre dis toi que moi aussi

Jika kamu bebas dalam hidup, katakan pada dirimu dan 

diriku
2 je suis libre 

de partir et d’aimer comme j’ai envie

Aku bebas pergi dan mencintai seperti yang aku mau

3 Je n’ai ni abris ni rivages. Aku tidak punya tempat berteduh dan menepi
4 Je suis et je vis sans bagages. Aku ada dan aku hidup tanpa beban
5 J’ai pas de frontières 

pour nous mettre en cage 

nous rendre sauvages 

où tous ces barages !

Aku tidak memiliki pembatas seperti dalam sangkar, 

menjinakkan kita seperti binatang buas dimana terda-

pat semua penghalang

Pada lirik, Je pourrais etre mille choses 
menggambarkan pemikiran Anggun  bahwa dia 
sebagai seorang wanita dapat menjadi ribuan 
apapun (termasuk hak-hak sebagai seorang 
manusia).  Jelas lirik ini menggambarkan sikap 
perlawanan Anggun secara implisit bahwa dia 
(wanita) juga menginginkan haknya sebagai 
manusia yang utuh dan bebas menjadi apapun 
atau siapapun.

Pada lirik, jamais je n’seraiune femme bibelot une 
femme photo, oh no (Tidak pernah aku menjadi 
wanita hiasan, wanita pajangan, oh tidak) 
menggambarkan sikap Anggun bahwa dia 
(wanita) menentang adanya anggapan, pemikiran, 
sikap yang memandang wanita seolah sebagai 
sebuah benda yang dapat dihias, dipajang sesuka 
orang (laki-laki).

Pada lirik, jamais une femme une femme placebo 
une femme joyau, sirop, robot (Tidak pernah menjadi 
wanita penyembuh, wanita riang, pemanis, 
robot) menggambarkan sikap Anggun bahwa 
dia (wanita) menentang adanya anggapan, 
pemikiran, sikap yang memandang wanita seolah 
sebagai sebuah benda yang dapat dihias, dipajang 
sesuka orang (laki-laki).
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Pada lirik, Si tu es libre de tout vivre dis toi que 
moi aussi  (Jika kamu bebas dalam hidup, katakan 
pada dirimu dan diriku) mengungkapkan sikap 
dan pandangan Anggun tentang kebebasan dan 
jika itu hadir dalam hidupnya (wanita) harap 
disampaikan kepada yang lain.  

Pada lirik, je suis libre de partir et d’aimer 
comme j’ai envie (Aku bebas pergi dan mencintai 
seperti yang aku mau) menggambarkan harapan 
Anggun tentang keinginannya untuk bebas pergi 
kemanapun dan mencintai siapapun sesuka 
hatinya.

Pada lirik, Je n’ai ni abris ni rivages (Aku 
tidak punya tempat berteduh dan menepi) 
menggambarkan kekuatan Anggun meski hidup 
tanpa adanya seorang pendamping dalam hidup 
untuk berlindung.

Pada lirik, Je suis et je vis sans bagages (Aku 
ada dan aku hidup tanpa beban) menegaskan 
sikap dan pandangan hidup Anggun untuk 
menyatakan keberadaannya (eksistensinya) dan 
hidupnya bukan sebagai pembawa beban (bagi 
laki-laki).

Pada lirik, J’ai pas de frontiers pour 
nous mettre en cage nous rendre sauvages 
où tous ces barages ! (Aku tidak memiliki pembatas 
seperti dalam sangkar, menjinakkan kita 
seperti binatang buas dimana terdapat semua 
penghalang) menggambarkan keinginan Anggun 
hidup dengan bebas tanpa adanya penghalang 
seperti dalam sangkar.

SIMPULAN

Dari analisis data terhadap 2 (dua) lirik 
lagu milik Anggun berbahasa Prancis diketahui 
bahwa kedua lirik lagu Anggun memuat unsur 
feminisme.  Hal ini dapat diliat dari beberapa kata 
ataupun kalimat yang menggambarkan sikapnya 

sebagai wanita dalam menghadapi keadaan atau 
pandangan bahwa wanita selalu ditempatkan 
pada sisi ketidakberdayaan.
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