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PERSYARATAN DAN FORMAT PENULISAN NASKAH

Naskah diketik dengan menggunakan MS Word, dikirimkan ke redaksi dalam bentuk
softcopy dan hardcopy. Panjang naskah minimal 15 halaman dan maksimal 20 halaman yang
diketik dengan spasi rangkap, termasuk daftar pustaka di dalamnya.

Artikel/naskah yang dikirimkan ke redaksi disertai dengan abstrak sekitar 150 kata yang
ditulis dalam bahasa yang sama dengan bahasa artikel/naskah dan dalam bahasa Inggris
atau Perancis. Dalam abstrak sedapat mungkin diberikan kata kunci. Abstrak diletakkan
setelah judul artikel/naskah dan afiliasi penulis.

Kutipan yang lebih dari tiga baris diketik dengan spasi tunggal dan diberi indensi sepuluh
huruf  tanpa menggunakan tanda petik. Nama penulis yang dirujuk hendaknya ditulis
hal-hal sebagai berikut: nama akhir penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman (jika
perlu). Misalnya, Sherrard (1997), Sherrard (1997:47), (Sherrard, 1997), (Sherrard, 1997:47).

Artikel hasil penelitian memuat: judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan (tanpa subjudul,
memuat latar belakang masalah, tinjauan pustaka, masalah, dan tujuan penelitian), metode,
hasil dan pembahasan, penutup (tanpa subjudul, memuat kesimpulan dan/atau saran),
dan daftar pustaka.

Artikel (setara hasil penelitian) memuat: judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan (tanpa
subjudul), subjudul (sesuai dengan kebutuhan), penutup (tanpa subjudul, memuat
kesimpulan dan/atau saran), dan daftar pustaka.

Prasyarat  pemrosesan artikel adalah para penyumbang artikel wajib menjadi pelanggan
Langgam Bahasa minimal selama satu tahun.

Artikel yang dimuat adalah yang memenuhi kriteria penilaian, yakni sesuai dengan
persyaratan dan format Langgam Bahasa
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TATA CARA PENULISAN LAPORAN TEKNIS  
DALAM BENTUK ARTIKEL DAN LAPORAN PENELITIAN 

UNTUK JURNAL ILMIAH 
 

oleh 
Azwardi∗

 
 

ABSTRAK 
 

Dalam tulisan singkat ini disajikan secara umum tentang tata cara penulisan laporan teknis 
yang berbentuk artikel dan laporan pene-litian untuk jurnal ilmiah. Tulisan ini disajikan sebagai 
pedoman bagi siapa pun yang akan menulis, khususnya yang akan menulis suatu artikel atau laporan 
penelitian untuk jurnal ilmiah. Tulisan ini penting disajikan karena ada praanggapan bahwa penulis-
penu-lis yang mengirimkan tulisannya ke sebuah penerbitan, misalnya jurnal ilmiah, sering kali tidak 
memperhatikan tata cara penulisan yang ideal (baik, benar, logis, dan sistematis). Umumnya penulis 
ar-tikel atau laporan penelitian menyerahkan sepenuhnya, baik teknik penyampaian maupun 
sistematika penyajian kepada tim redaksi. Padahal tugas tim redaksi sebuah penerbitan tidak sejauh 
itu me-nangani sebuah tulisan yang masuk. Untuk mengantisipasi hal itu, dalam artikel singkat ini 
disajikan secara umum tentang tata cara penulisan laporan teknis yang berbentuk artikel dan laporan 
penelitian untuk jurnal ilmiah. Sajian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) penentuan topik 
dan judul, (2) penulisan ab-strak dan kata kunci, (3) penulisan pendahuluan (latar belakang) dan 
perumusan masalah, (4) penggunaan bahasa dan aspek pena-laran, (5) sistematika penyajian, (6) data 
dan informasi, (7) ilustrasi, (8) perwajahan dan tata letak, (9) penulisan catatan pustaka dan 
penyusunan daftar pustaka (teknik pengutipan dan penyusunan daftar rujukan), dan (9) gaya 
selingkung. 
 
Kata Kunci: penulisan laporan penelitian, artikel ilmiah, jurnal ilmiah 

 
 
 

ABSTRACT 
  

 
In this short explanation, the writer shows a technical ways how to write an article reports 

and journal scientific research reports. It is to dedicate a writer as a manual to an article writing and 
scientific researches based on the article criterion and scientific research reports sent  to the 
scientific journal publishers which are frequently obeyed some important basic ideal criteria; worth 
publishing, right, logic, and systematic by delivering them all to the editorials. In fact, the editorials 
themselves do not merely based on these steps but are more focused in detail concentrating on the 
myriads of the articles sent. To anticipate this phenomenon, the writer writes some steps to writing 
an article and research reports which include; (1) Identifying the topic and title, (2) writing an 
abstract and key words, (3) identifying the background of study and formu-lating ideas, (4) using 
words and inspiration, (5) presenting systematically, (6) presenting data and information, (7) illus-
tration, (8) layout and image, (9) arranging bibliography (library appendices and quotation), and (10) 
language style. 
 
Keywords: research reports, scientific article, and scientific journal 

                                                 
∗ Penulis adalah staf pengajar tetap FKIP Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 
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Pendahuluan 
Ciri yang sangat substansial yang melekat pada 
masyarakat akademik adalah membaca dan me-
nulis. Melalui membaca seorang akademisi akan 
memperoleh ilmu, dan melalui menulis seorang 
akademisi akan mentranformasikan ilmu. De-
ngan perkataan lain, melalui tradisi membaca 
dan menulis seseorang dapat menerima dan me-
nyampaikan ilmu. Semua pengetahuan yang 
telah terserap melalui kegiatan membaca harus 
dapat direkonstruksi; disampaikan kembali kepa-
da orang lain. Dengan demikian, proses pe-
ngembangan keilmuan akan terus berlanjut.  

Laporan teknis adalah suatu bentuk kara-
ngan yang berisi rekaman tentang pekerjaan, 
yang sedang digarap atau sedang diteliti, yang 
berisi saran-saran untuk dilaksanakan. Laporan 
itu, baik lisan maupun tulisan, disampaikan ke-
pada pihak lain dengan cara seobjektif mungkin.  

Menurut bentuknya laporan teknis dapat 
dibedakan atas empat macam, yaitu (1) formulir, 
(2) surat, (3) artikel, dan (4) laporan resmi. Yang 
menjadi fokus dalam tulisan ini adalah penulisan 
artikel dan laporan resmi (yang berupa hasil 
pemikiran atau hasil penelitian yang disampaikan 
secara tertulis). 

Menurut tujuannya, laporan teknis disu-
sun untuk memberi keterangan memulai suatu 
tindakan atau pekerjaan, mengkoordinasi pro-
yek, menyarankan suatu langkah atau tindakan, 
dan merekam kegiatan.  

Laporan untuk memberi keterangan da-
pat dibagi dalam laporan khusus. Laporan untuk 
memulai suatu tindakan memusatkan perhatian 
kepada tindakan itu dan alasannya. Laporan un-
tuk mengkoordinasikan proyek hanya menge-
mukakan pokok yang berhubungan dengan 
semua hal yang harus dikoordinasi. Laporan 
untuk menyarankan suatu langkah berinti saran 
yang harus dibuat. Laporan untuk merekam 
kegiatan dibagi atas laporan kemajuan dan lapor-
an akhir. 

Dilihat dari panjang pendeknya atau 
kedalaman uraian, karya tulis ilmiah dibedakan 
atas makalah (paper) dan laporan penelitian. 
Dalam penulisan, baik makalah maupun laporan 
penelitian, didasarkan pada kajian ilmiah dan 
cara kerja ilmiah. Penyusunan dan penyajian 
karya semacam itu didahului oleh penjajakan 
pustaka dan penjajakan lapangan.  
 Makalah pada umumnya merupakan 
karya tulis ilmiah yang penyajiannya bersifat 

deskriptif dan ekspositonis. Biasanya makalah 
disusun oleh mahasiswa sebagai bagian dari 
kegiatan akademik di perguruan tinggi. Selain itu, 
makalah biasanya juga ditulis oleh seseorang 
untuk diajukan dalam suatu pertemuan ilmiah 
dan penerbitan. Contoh pertemuan ilmiah 
adalah  seminar, simposium, lokakarya, diskusi, 
kongres, dan konferensi, sedangkan contoh pe-
nerbitan ilmiah adalah jurnal, majalah, dan surat 
kabar. Pada umumnya panjang makalah lebih 
kurang 20 halaman. 
 Laporan penelitian merupakan karya 
tulis ilmiah yang penyajiannya bersifat deskriptif-
analitis. Artinya, dalam laporan penelitian gam-
baran dan analisis masalah digambarkan secara 
mendalam atau detail. Untuk itu, di dalam bagian 
pendahuluan harus dinyatakan secara eksplisit 
latar belakang, masalah, tujuan, teori, metode, 
tenik, dan data. Biasanya laporan penelitian di-
susun oleh mahasiswa sebagai bagian dari 
kegiatan akademik di perguruan tinggi, seperti 
laporan praktikum, dan sebagai syarat guna 
memperoleh gelar akademik S1, S2, S3. Laporan 
penelitian yang diajukan sebagai syarat guna 
memperoleh gelar S1 disebut skripsi, laporan 
penelitian yang diajukan sebagai syarat guna 
memperoleh gelar S2 disebut tesis, dan laporan 
penelitian yang diajukan sebagai syarat guna 
memperoleh gelar S3 disebut desertasi. Selain 
itu, laporan penelitian biasanya juga ditulis oleh 
seseorang (antara lain, mahasiswa, dosen, guru) 
untuk diajukan dalam suatu pertemuan ilmiah, 
penerbitan ilmiah, atau lembaga tertentu.  
 
Tata Cara Penulisan Artikel dan Laporan 
Penelitian  
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 
dalam penyusunan artikel dan laporan penelitian. 
Persyaratan tersebut menyangkut substansi, ba-
hasa, dan teknik penyajian. Untuk itu, laporan 
teknis, terutama yang cukup panjang, perlu 
direncanakan dengan baik dan matang terlebih 
dahulu.  
 Secara teoretis proses penulisan artikel 
dan laporan penelitian meliputi tiga tahap utama, 
yaitu tahap persiapan, tahap penulisan, dan 
tahap revisi. Ketiga tahap itu menunjukkan 
kegiatan yang berbeda. Dalam tahap persiapan 
ditentukan hal-hal pokok yang akan meng-
arahkan penulis dalam seluruh kegiatan penu-
lisan laporan itu. Dalam tahap penulisan dilaku-
kan apa yang telah ditentukan, yakni mengem-
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bangkan gagasan dalam kalimat-kalimat, para-
graf-paragraf, dan bab-bab sehingga selesailah 
draf yang pertama. Dalam tahap revisi hal yang 
dilakukan adalah membaca dan menilai kembali 
apa yang telah ditulis, memperbaiki, mengubah, 
dan jika perlu, memperluas tulisan tadi. 
 
(1) Penentuan Topik dan Judul 
Dalam menulis laporan teknis kegiatan yang 
pertama-tama dilakukan adalah menentukan 
topik. Hal itu berarti bahwa harus ditentukan 
apa yang akan dibahas dalam laporan. Setelah 
berhasil memilih topik, langkah kedua yang 
harus kita lakukan adalah membatasi topik 
tersebut. Dalam hal ini tentu saja dapat dipikir-
kan secara langsung suatu topik yang cukup 
terbatas. 
 Setelah diperoleh topik yang sesuai, 
topik itu harus dinyatakan dalam suatu judul 
karangan. Dalam laporan teknis atau karangan 
ilmiah judul harus dapat menunjukkan atau 
menggambarkan topiknya. Penentuan judul itu 
harus dipikirkan secara sungguh-sungguh de-
ngan mengingat beberapa persyaratan, antara 
lain, sebagai berikut: 
(1) Judul harus sesuai dengan atau menggambar-

kan topik; 
(2) Judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk 

frasa, bukan dalam bentuk kalimat, misalnya, 
Pronomina Persona Bahasa Aceh, bukan Prono-
mina Persona Terdapat dalam Bahasa Aceh; 

(3) Judul diusahakan sesingkat mungkin, misal-
nya, judul Pronomina Persona Pertama, Kedua, 
dan Ketiga, baik Tunggal maupun Jamak, yang 
Terdapat dalam Bahasa Aceh dapat kita singkat 
dalam bentuk frasa seperti di atas; 

(4) Judul harus dinyatakan secara eksplisit (jelas), 
misalnya, judul Menjelajahi Neraka Dunia ti-
dak dapat digunakan dalam karangan ilmiah 
yang memaparkan hasil pengamatan terha-
dap keadaan ekonomi negara-negara yang 
sedang berperang. 

 
(2) Penulisan Abstrak dan Kata Kunci 
Abstrak merupakan representasi dari keseluruh-
an isi sebuah tulisan. Dalam abstrak artikel hasil 
pemikiran  perlu dikemukakan secara singkat 
dan jelas, antara lain, latar belakang, masalah, 
tujuan, dan pembahasan, sedangkan dalam ab-
strak artikel hasil penelitian perlu dikemukakan 
secara singkat dan jelas, antara lain, latar bela-
kang, masalah, tujuan, anggapan dasar, hipotesis, 

populasi, sampel, metode, teknik, dan hasil. 
Karya ilmiah, khususnya yang dimuat dalam 
majalah ilmiah atau jurnal, baik yang berupa hasil 
pemikiran maupun hasil penelitian, menghen-
daki adanya abstrak.  
 Selain abstrak, hal yang perlu dicantum-
kan dalam sebuah artikel ilmiah adalah kata 
kunci (keywords). Kata kunci adalah istilah-istilah 
terbatas yang mengandung konsep dan populer 
digunakan dalam keseluruhan isi sebuah artikel. 
Kata kunci ini biasanya berupa kata-kata ter-
minologi. Pencantuman kata kunci dalam sebuah 
artikel posisinya setelah abstrak. 
 
(3)Penulisan Pendahuluan (Latar Belakang) 
     dan Perumusan Masalah 
Penyajian karya ilmiah umumnya dimulai dari 
latar belakang dan masalah. Dalam bagian ini 
dikemukakan hal-hal yang melatarbelakangi 
penulisan dan permasalahan yang akan dikaji. 
Secara konkret hal-hal yang perlu dikemukakan 
dalam bagian latar belakang masalah adalah 
jawaban atas pertanyaan berikut: 
(1) Apa yang melatarbelakangi penulis menulis 

topik tersebut? 
(2) Bagaimana fenomena atau realitas yang ada 

tentang topik tersebut? 
(3) Mengapa penulis tertarik menulis tentang 

topik tersebut? 
(4) Bagaimana pandangan para ahli sehubungan 

dengan topik tersebut atau telaah pustaka/ 
komentar mengenai tulisan yang telah ada 
yang behubungan dengan masalah topik 
yang dibahas? 

(5) Bagaimana pandangan penulis sehubungan 
dengan topik tersebut atau penalaran pen-
tingnya pembahasan masalah yang mendo-
rong pemilihan topik? 

(6) Apa tujuan dan manfaat, baik teoretis 
maupun praktis, dari hasil penulisan terse-
but? 

(7) Bagaimana rumusan masalah tentang topik 
yang ditulis tersebut. 

 
Perlu diketahui bahwa tertarik tidaknya 

pembaca terhadap sebuah tulisan terjadi setelah 
pembaca membaca bagian pendahuluan (latar 
belakang). Untuk itu, pada bagian ini perlu 
penyajian selogis dan sekritis mungkin tentang 
hal-hal yang perlu dikemukakan. Dapat ditam-
bahkan bahwa dalam berbagai penilaian tulisan 
porsi nilai yang paling tinggi diberikan oleh 
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pihak penilai atas bagian latar belang ini di 
samping perumusan masalah dan metode. 

Perlu juga disampaikan bahwa tidak 
semua tulisan menghendaki adanya penyajian 
poin-poin bagian pendahuluan secara lengkap 
(latar belakang, masalah, tujuan, kerangka teori, 
manfaat, anggapan dasar, hipotesis, populasi, 
sampel, sumber data, metode, dan teknik). Hal 
tersebut umumnya dikehendaki oleh tulisan yang 
berupa hasil penelitian. Untuk tulisan yang 
berupa artikel (hasil pemikiran/opini) umumnya 
cukup menyajikan latar belakang dan masalah 
pada bagian pendahuluannya. Artinya, ada artikel 
ilmiah yang tidak mencantumkan secara eksplisit 
latar belakang dan masalah. Hal tersebut sudah 
tersirat pada bagian pendahuluan.  

Di samping itu, perumusan masalah 
perlu mendapat perhatian khusus. Perumusan 
masalah dilakukan sekritis mungkin sesuai 
dengan topik yang dibahas. Rumusan masalah 
dibuat dalam kalimat pertanyaan atau pernyata-
an. Masalah hendaknya dirumuskan serinci 
mungkin. Banyaknya poin rumusan masalah 
disesuaikan dengan tingkat keluasan topik yang 
dibahas. Dalam tulisan yang berupa artikel hasil 
pemikiran umumnya rumusan masalah dibuat 
dalam satu kalimat pertanyaan atau pernyataan. 
Dalam tulisan yang berupa hasil penelitian 
umumnya rumusan masalah dibuat dalam 
beberapa poin kalimat sesuai dengan substansi 
permasalahan yang diteliti.  

Perlu juga diperhatikan bahwa jika se-
buah artikel menghendaki adanya rumusan 
tujuan, tujuan yang dirumuskan tersebut harus 
sesuai dengan masalah. Jika dalam sebuah artikel 
terdapat tiga poin rumusan masalah, rumusan 
tujuan yang dibuat pun harus tiga poin. Berikut 
adalah contoh rumusan masalah dan rumusan 
tujuan artikel hasil pemikiran dan artikel hasil 
penelitian. 

 

Contoh rumusan masalah artikel hasil pemikiran: 
Bagaimana apresiasi generasi muda terhadap 
bahasa Indonesia setelah 78 tahun Sumpah 
Pemuda? 
 

Contoh rumusan tujuan artikel hasil pemikiran: 
Tulisan ini bermaksud memaparkan apresiasi 
generasi muda terhadap bahasa Indonesia sete-
lah 78 tahun Sumpah Pemuda? 
 

Contoh rumusan masalah artikel hasil penelitian: 
(1) Bagaimana aspirasi masyarakat Aceh terha-

dap pembangunan taman bacaan di Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam? 

(2) Model taman bacaan yang bagaimana yang 
ideal dikembangkan dalam upaya membang-
kitkan minat baca anak-anak di Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam? 

 

Contoh rumusan tujuan artikel hasil penelitian: 
(3) mendeskripsikan aspirasi masyarakat Aceh 

terhadap pembangunan taman bacaan di 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 

(4) mendeskripsikan aspirasi masyarakat tentang 
model taman bacaan yang yang ideal dikem-
bangkan dalam upaya membangkitkan minat 
baca anak-anak di Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam 

 
(4) Penggunaan Bahasa dan Aspek Penalar- 
      an 
Apa pun karya ilmiah yang dihasilkan, di dalam-
nya harus terdapat dua hal pokok, yaitu sistema-
tika penulisan dan sistematika penyajian. Peng-
gunaan bahasa untuk penulisan karya ilmiah 
berkaitan dengan hal pertama, yaitu sistematika 
penulisan, agar orang lain mengerti informasi 
yang disampaikan di dalam tulisan tersebut. Se-
cara umum penggunaan bahasa yang dimaksud 
di sini meliputi diksi, kalimat, paragraf, dan 
ejaan. 

Karya ilmiah disampaikan dengan meng-
gunakan media bahasa. Bahasa yang digunakan 
dalam penulisan artikel dan laporan hasil pene-
litian adalah bahasa ragam tulis baku, bukan 
ragam lisan. Ragam tulis baku menggunakan 
kata-kata yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
pemilihan kata, antara lain, baku, cermat, sesuai 
dengan maksud, sesuai dengan kaidah bahasa, 
dan lazim. Kalimat-kalimat yang digunakan ada-
lah kalimat yang efektif atau kalimat yang grama-
tikal. Parangar-paragraf yang disusun harus logis, 
sedangkan ejaan yang dipakai mengikuti kaidah 
ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 
       Menulis merupakan proses bernalar. Untuk 
mengemukakan suatu topik kita harus berpikir, 
menghubung-hubungkan berbagai fakta, mem-
bandingkan, dan sebagainya. Berdasarkan pro-
sesnya bernalar dapat dibedakan atas bernalar 
induktif dan bernalar deduktif. Secara umum 
penalaran dalam penulisan laporan teknis men-
cakup kedua proses bernalar tersebut. 
 Suatu laporan teknis merupakan hasil 
proses bernalar induktif, deduktif, atau gabung-
an keduanya. Suatu tulisan yang bersifat deduksi 
dimulai dengan sebuah pernyataan umum beru-
pa kaidah, peraturan, teori, atau pernyataan 
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umum lainnya. Selanjutnya, pernyataan umum 
itu akan dikembangkan dengan pernyataan yang 
bersifat khusus. Sebaliknya, suatu tulisan yang 
bersifat induksi dimulai dengan rincian-rincian 
dan diakhiri dengan suatu kesimpulan umum. 
Gabungan antara keduanya dimulai dengan per-
nyataan umum yang diikuti rincian dan diakhiri 
dengan pengulangan pernyataan umum itu. 
 Dalam praktiknya, proses deduktif dan 
induktif itu diwujudkan dalam satuan tulisan 
yang berupa paragraf. Di dalam paragraf suatu 
pernyataan umum yang mengandung gagasan 
utama dikembangkan melalui kalimat-kalimat 
yang padu. Dengan demikian, dalam hal ini di-
kenal paragraf deduktif, yaitu paragraf yang 
kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, 
paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat 
utamanya terletak diakhir paragraf, dan paragraf 
campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya 
terletak pada awal dan akhir paragraf. 
 Proses berpikir deduktif dan induktif itu 
diterapkan dalam pengembangan seluruh kara-
ngan. Paragraf deduktif dan induktif mungkin 
dipergunakan secara bergantian, bergantung ke-
pada gaya yang dipilih penulis sesuai dengan 
efek dan tekanan yang ingin diberikan. Penulisan 
laporan teknis merupakan sintesis antara proses 
deduktif dan induktif. 
 
(5)  Sistematika Penyajian 
Setiap laporan terdiri atas bagian-bagian yang 
sudah tertentu. Secara umum artikel laporan 
penelitian dibagi atas tiga bagian, yaitu (1) bagian 
utama, (2) bagian tambahan, dan (3) bagian pe-
nunjang. Bagian utama terdiri atas (a) pen-
dahuluan, (b) batang tubuh laporan, dan (c) pe-
nutup. Bagian tambahan terdiri atas (a) absrtak, 
(b) kata pengantar, (c) daftar isi, (d) daftar tabel, 
dan (d) daftar grafik. Bagian penunjang terdiri 
atas (a) catatan-catatan, (b) daftar pustaka, dan 
(c) daftar gambar. 
 Bagian utama merupakan bagian terpen-
ting suatu laporan. Inilah bagian yang membuat 
pengamatan, percobaan, penelitian, kegiatan, 
uraian atau tafsiran, dan rekaan. Bagian ini dapat 
dibagi atas beberapa bab, subbab, dan sub-
subbab sesuai dengan kebutuhan penulisan 
laporan. 
 Bagian tambahan dan bagian penunjang 
hanya terdapat dalam laporan yang panjang. Di 
samping itu, terdapat pula hal yang harus ada 
dalam setiap laporan, yaitu ungkapan terima 

kasih yang dicantumkan dalam pendahuluan atau 
pengantar, yang ditujukan kepada pihak-pihak 
yang telah memberikan kontribusi dalam proses 
penyusunan artikel atau laporan itu. 
 

Contoh sistematika laporan teknis yang berupa 
hasil penelitian: 
 

ABSTRAK  
KATA PENGANTAR   
DAFTAR ISI   
DAFTAR TABEL 
DAFTAR LAMBANG 
 

BAB I  PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
1.2 Masalah 
1.3 Tujuan 
 

BAB II  KAJIAN TEORETIS 
2.1 Pengertian Pronomina Persona 
2.2 Jenis-Jenis Pronomina Persona 

BAB III  HASIL PENELITIAN   
3.1 Pronomina Persona Bahasa Aceh 
3.2 Jenis-Jenis Pronomina Persona Bahasa 
     Aceh 
 

BAB IV  SIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Simpulan 
4.2 Saran 
 

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran 1. Peta Nanggroe Aceh Darussalam 
Lampiran 2. Instrumen Penelitian 
Lampiran 3. Informan Penelitian   
Lampiran 4. Data Penelitian 
Lampiran 5. Biodata Penulis 
 
(6) Data dan Informasi 
Penulisan laporan teknis tidak dapat dipisahkan 
dari data dan informasi. Data adalah seperangkat 
fakta yang berhubungan dengan kejadian atau 
kenyataan yang dapat dikenali atau diukur. 
Untuk menyusun artikel atau laporan penelitian, 
data dapat diperoleh dari mereka yang bidangnya 
sama, dari laporan dan keterangan yang terdapat 
dalam arsip berbagai badan dan instansi, dari 
penerbitan, dan penelitian sendiri. Data yang 
berasal dari mereka di bidang yang sama dapat 
diperoleh dengan berwawancara, menyampaikan 
daftar isian, berdiskusi, berkorespondensi, dan 
menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah.  
 Informasi diturunkan dari data melalui 
pengolahan. Artinya, informasi hanya diperoleh 
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dengan merangkaikan atau menyusun data, baik 
data yang sejenis maupun tidak sejenis.informasi 
dibuat atau dibentuk agar setiap orang yang 
memerlukannya dapat menggunakannya secara 
wajar. Data dan informasi yang telah terbit 
diperoleh melalui majalah, buku umum, buku 
referensi, tesis, disertasi, jurnal, dan laporan 
pertemuan ilmiah. 
 
(7) Ilustrasi 
Dalam laporan teknis ilustrasi bertujuan 
mengemukakan kepada pembaca hal-hal yang 
tidak terungkapkan dengan kata-kata. Jika ilus-
trasi itu benar-benar dimanfaatkan sebagaimana 
mestinya, laporan yang kita buat dapat dengan 
tepat mengenai sasaran. 
 Ada beberapa sebab mengapa ilustrasi 
mempunyai kelebihan tersendiri daripada peng-
ungkapan dengan kata-kata. Pertama, ilustrasi 
dapat menunjukkan rincian yang tidak terung-
kapkan dengan kata-kata. Kedua, jika tersusun 
dengan baik, ilustrasi memakan ruang sedikit. 
Ketiga, dalam ilustrasi banyak komponen yang 
dapat dirangkumkan. Keempat, dengan adanya 
ilustrasi laporan menjadi lebih menarik. 
 Yang termasuk ilustrasi adalah gambar, 
seperti potret, grafik, bagan, peta, skema, sketsa, 
dan denah. Selain itu, dalam arti luas tabel pun 
dapat dikategorikan ke dalam ilustrasi. 
 
(8) Perwajahan dan Tata Letak 
Perwajahan menyangkut penampilan laporan 
yang tampak dari luar, sedangkan tata letak 
menunjuk kepada pengaturan bahan dalam 
laporan. Laporan hendaknya jangan mengguna-
kan huruf yang tidak lazim.  

Pengetikan diseting serapi mungkin de-
ngan memperhatikan lebar pias-pias tertentu, 
misalnya untuk keperluan penjilidan. Sampul 
depan hendahnya mampu memberikan tanda 
pengenalan yang jelas mengenai isi, penyusunan, 
dan informasi laporan. Warna-warna yang men-
colok hendaknya dihindari. 
 
(9) Penulisan Catatan Pustaka dan Penyu-  
      sunan Daftar Pustaka 
Bahan pustaka adalah semua rujukan yang di-
pakai sebagai bahan informasi sewaktu menyu-
sun laporan, baik yang sudah diterbitkan 
maupun tidak. Hal-hal yang perlu dicantumkan 

dalam daftar pustaka adalah pengarang, tahun 
terbit, judul karangan, tempat terbit, dan pener-
bit. Yang penting penulis harus mengikuti 
selingkung (gaya yang berlaku dalam lingkungan) 
penerbitan tetetntu. Nama penulis dieja sesuai 
dengan nama yang tertulis dalam buku rujukan 
atau artikel aslinya. 
 Jika ada perubahan cara penulisan nama, 
cara yang terbaru yang dipakai. Gelar kesarjana-
an tidak perlu dicantumkan dalam penulisan 
nama di daftar pustaka. Akan tetapi, dalam ucap-
an terima kasih perlu dicantumkan.  Berikut 
akan disajikan secara singkat cara membuat 
catatan pustaka (teknik pengutipan) dan cara 
membuat daftar pustaka (penyusunan daftar 
rujukan). 
 
1) Teknik Pengutipan 
Apabila seseorang menulis karya ilmiah, ia 
menggunakan ide, pendirian, atau pendapat 
orang lain. Ide, pendirian, data, atau pendapat 
orang lain yang dikutip, baik langsung, atau tidak 
langsung harus disebut sumbernya, kecuali 
sesuatu yang diketahui secara umum (common 
knowledge). Hal ini dimaksudkan sebagai peng-
akuan bahwa ide, pendirian, data, atau gagasan 
itu bukan milik penulis, tetapi milik orang lain. 
Oleh sebab itu, pengutipan merupakan hal yang 
penting diketahui oleh calon penulis karya 
ilmiah. 

Pengutipan dapat dilakukan dengan dua 
cara, yaitu secara langsung dan secara tidak 
langsung. Disebut pengutipan langsung, jika 
penulis menyalin secara utuh pendirian, penda-
pat, atau data dari sumber rujukan dalam teks 
tulisannya. Sebaliknya, disebut pengutipan tidak 
langsung, jika pendirian, pendapat, atau data dari 
sumber rujukan disarikan oleh si penulis dan di-
nyatakan dengan bahasannya sendiri. Kedua cara 
pengutipan ini memiliki kaidah penulisan yang 
berbeda. 

Kutipan langsung yang kurang dari lima 
baris diketik menyatu dengan bagian kalimat 
penulis dan ditempatkan di antara tanda petik 
dua (“…”). Sebaliknya, kutipan yang panjangnya 
lima baris atau lebih diketik satu spasi terpisah 
dari bagian tulisan penulis dan tanpa menggu-
nakan tanda petik dua. Cara penulisan kedua 
bentuk kutipan langsung itu seperti contoh 1 
dan 2  berikut ini. 
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Contoh 1 (kutipan langsung kurang dari lima baris)  

 

 

 

 

Definisi penelitian bahasa diberikan secara berbeda oleh para ahli. Mahsun (2005:2) 

“mendefinisikan penelitian bahasa sebagai suatu penelitian yang sistematis, terkontrol, empiris, 

dan kritis terhadap objek sasaran berupa bunyi tutur (bahasa)”.    

(atau, perhatikan juga contoh berikut!) 

 

 

 

 

Ada kecendrungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih baik 

jika lingkungan diciptakan alamiah.  Belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami apa yang 

dipelajarinya (Nurhadi, dkk 2002:1).   

Contoh 2 (kutipan langsung yang mencapai atau melebihi lima baris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewasa ini harus diakui bahwa kualitas penggunaan bahasa daerah semakin menurun. Berkaitan 

dengan hal itu, Gossweiler (2001), yang mengambil contoh khusus berupa bahasa Jawa, hal 

tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut.  

 (a) orang tua mempunyai anggapan bahwa pendidikan dwibahasa dapat 
menghalangi proses pendidikan anak, (b) tidak ada lembaga bahasa daerah yang aktif 
menanggulangi masalah menurunnya bahasa daerah, (c) program penerbitan buku dan 
kursus-kursus bahasa daerah sulit didapat, (d) belum ada usaha untuk menyesuaikan 
bahasa daerah dengan kebutuhan modern, (e) tidak ada upaya para sesepuh untuk 
mendorong pemakaian bahasa daerah meskipun bahasa daerah itu digunakan dengan cara 
yang jelek sekali pun, (f) belum ada upaya untuk memupuk budaya multibahasa yang 
memberikan kebebasan dan bahkan peranan kepada bahasa-bahasa daerah, serta (g) 
belum tampak adanya jaringan kerja dan koordinasi di antara sesama forum yang peduli 
akan perkembangan bahasa daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian eksperimen peneliti berupaya mencari perbedaan pengaruh variabel tertentu 
terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Dalam kaitan ini, Nasution 
(1987:47) menulis sebagai berikut. 

Dalam desain eksperimen terdapat kelompok yang disebut kelompok eksperimen, 
yaitu kelompok yang sengaja dipengaruhi oleh variabel-variabel tertentu, misalnya diberi 
latihan. Di samping itu, ada pula kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tida dipengaruhi 
oleh variabel-variabel itu, misalnya tidak diberi latihan itu.   

Keberadaan kelompok kontrol di sini dimaksudkan sebagai pembanding sehingga dapat diketahui 
taraf perubahan akibat variabel eksperimen. 

 

Kutipan langsung (kuotasi) sebaiknya 
jangan terlalu sering digunakan, lebih-lebih lagi 
jika kutipan itu panjang-panjang. Keseringan 
menggunakan kutipan langsung membuat 
pembaca jemu, bahkan, pembaca dapat saja ber-
anggapan bahwa penulis yang demikian kurang 
memiliki kemahiran berbahasa.  

Koentjaraningrat (1985:335) menyatakan 
bahwa kutipan langsung sebaiknya hanya dipakai 
untuk hal-hal berikut: 

(1) penguraian bagian dari suatu undang-un-
dang, suatu peraturan, atau suatu dokumen 
resmi 
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(2) penguraian suatu rumus ilmu pasti, suatu 
pernyataan ilmiah, atau suatu definisi 

(3) penguraian suatu pendirian atau ucapan 
seorang tokoh penting yang mengandung 
gaya atau istilah-istilah yang khas 

(4) penguraian pendirian seseorang yang meng-
andung arti yang sangat ketat sehingga akan 

berubah artinya bila dilakukan pengubahan 
bahasanya 

 
Kutipan tidak langsung merupakan 

upaya merujuk pendapat orang lain dengan 
menggunakan bahasa penulis sendiri. Contoh 
kutipan tak langsung adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

Sebagaimana dikatakan oleh Stephen Crump (1988:37) bahwa menulis dengan komputer  dapat 

menurunkan beban proses penulisan, dan mungkin siswa/mahasiswa dapat lebih menikmati 

pengalaman menulisnya. 

 

 

 

 

Di Australia, guru-guru sekolah dasar dan menengah (Primary dan Secondary School)  yang 

menggunakan komputer meningkat berlipat ganda (Hannafin dan Savenge, 1993:26) 

 

 

Arifin (1987a:1) mengatakan bahwa bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang 

digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

Dalam hal ini, Nanlohy (1987:158) telah lebih awal membuktikan bahwa komputer dapat 

memberdayakan siswa/mahasiswa untuk mengedit teks baik pada tingkat dasar (surface), misalnya 

koreksi kesalahan sintaksis, ejaan, tanda baca dan tata bahasa, maupun pada tingkat makna yang 

lebih mendalam lagi.  

 

 

 

 

 

 

Pemertahanan bahasa daerah sangat didukung oleh negara. Hal itu terjadi karena bahasa daerah, 

di dalam Alwi dan Sugono (2000:220), dikatakan berfungsi sebagai (a) lambang kebanggaan 

daerah, (b) lambang identitas daerah, (c) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat 

daerah, (d) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, serta (e) pendukung sastra 

daerah dan sastra Indonesia. 

2. Penyusunan Daftar Rujukan 

Daftar rujukan disebut juga daftar pustaka 
(bibliografi). Daftar rujukan adalah daftar buku, 
majalah, jurnal, surat kabar, atau jenis rujukan/ 
bacaan lainnya yang digunakan sebagai acuan 
dalam pembahasan, pengumpulan data, atau 
penyusunan karya ilmiah. Dalam daftar rujukan 
hanya dimuat jenis bacaan yang pernah dikutip, 
baik secara langsung maupun secara tidak lang-
sung,  dan kutipannya tertera dalam teks karya 
ilmiah itu.  

Daftar rujukan adalah daftar alphabetis 
yang memuat (1) nama pengarang, (2) tahun 
penerbit, (3) judul buku, (4) data publikasi, (5) 

kota tempat buku tersebut diterbitkan, dan (6) 
nama penerbit. Dalam penyusunannya setiap 
bagian itu, kecuali tempat terbit diakhiri oleh 
tanda titik. Di belakang kota tempat buku itu 
diterbitkan diberikan tanda titik dua. Jika bahan 
bacaan tidak diketahui nama pengarangnya, 
lembaga/badan yang menerbitkan bacan itu 
digunakan sebagai pengganti nama pengarang. 
Urutan bacaan dalam daftar rujukan tidak perlu 
diberi nomor. 

Nama pengarang dituliskan pada margin 
sebelah kiri dan apabila suatu entri memerlukan 
lebih dari satu baris dalam penulisannya, maka 
penulisan pada baris selanjutnya dituliskan seca-
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ra terinden. Penulisan-penulisan daftar rujukan 
selalu dalam spasi tunggal dan antara satu entri 
dengan entri berikutnya dilompati dua spasi. 

Berikut adalah contoh penulisan berbagai daftar 
rujukan yang mungkin dikutip dalam suatu karya 
tulis.  

 

(1) Contoh Rujukan dari Buku 

 

 

 

 

Durie, Mark. 1985. A Grammar of Acehnese on the Basis of a Dialect of North Aceh. Dordrecht: Foris 
Publication.  

Bakar, Aboe. dkk. 1985. Kamus Aceh Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa.  

(2) Contoh Rujukan dari Antologi (Buku yang Berisi Kumpulan Artikel) 

 

 

 

 

Alwi, Hasan dan Dendy Sugono (Ed.). 2002. Telaah Bahasa dan Sastra. Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia. 

Sumardi, Mulyanto (Ed.). 1992. Berbagai Pendekatan dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra. Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan. 

(3) Contoh Rujukan dari Artikel yang Dimuat dalam Suatu Buku 

 

 

 

 

Hasan, M.Z. “Karakteristik Penelitian Kualitatif.” Dalam Amiruddin (Ed.), Pengembangan Penelitian 
Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra. Malang: HISKI Komisariat Malang dan YA3. 

Azwardi. “Penulisan Laporan Teknis.” Dalam Ridwan dan Wildan (Ed.), Bahasa Indonesia untuk 
Perguruan Tinggi. Banda Aceh: GEUCI. 

(4) Contoh Rujukan dari Artikel yang Dimuat dalam Jurnal 
 

 

 

 

 
 

Djunaidi, Abdul. 2004. “Geografi Dialek Bahasa Kluet”. Jurnal Mon Mata, Volume 6, (1): 26-39. 

Azwardi. 2002. “Pemasyarakatan Bahasa Aceh sebagai Wujud Pelestarian Budaya di Nanggroe 
Aceh Darussalam”. Jurnal Wafa, Volume 1 (2):45-54. 

 

Armia. 2003. “Metafora dalam Wacana Media Cetak”. Jurnal Telaah Bahasa & Sastra, Volume 1 
(1):97-104. 

(5) Contoh Rujukan dari Artikel yang Dimuat dalam Majalah atau Surat Kabar  

 

 

 

 

 

 

Tadjuddin, Moh. 1993a. ”Makna Aspektualitas Inheren Verba Bahasa Indonesia”. Dalam Majalah 
Ilmiah Universitas Padjadjaran, No. 1, Vol. 11. 

Said, Sudirman. 2006. ”Rekonstruksi bukan Kue Serabi”. Dalam Aceh Magazine, Edisi V, Mei 
2006.  

 

ZA, Yunidar. 2006. ”Menyoal Keterlambatan RUU-PA”. Dalam SKH Serambi Indonesia, Edisi 
Selasa, 23 Mei 2006.  

(6) Contoh Rujukan dari Dokumen yang Ditulis atas Nama Institusi   

 

(7) Contoh Rujukan dari Skripsi, Tesis, atau Disertasi.  
 

 

 

Balai Bahasa Banda Aceh. 2000. Pedoman Penulisan Ejaan Bahasa Aceh. Banda Aceh: Depdiknas. 

Badan Arsip Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2006. Pedoman Penilaian Arsiparis Berprestasi. 
Banda Aceh: Badan Arsip Prov. NAD. 

Depdiknas. 2004. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA. Jakarta: Depdiknas. 
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(7) Contoh Rujukan dari Skripsi, Tesis, atau Disertasi 
 

 

 
 
 
 

Azwardi. 1997. “Kemampuan Siswa Kelas II SMU Negeri Darussalam Banda Aceh dalam 
Menata Kesatuan dan Kepaduan Paragraf”. Skripsi Universitas Syiah Kuala.  

Azwardi. 2002. ”Reduplikasi Verba Bahasa Aceh”. Tesis Universitas Padjadjaran.  
Djunaidi, Abdul. 1996. “Relasi-Relasi Gramatikal dalam Bahasa Aceh”. Disertasi Universitas 

Padjadjaran.  

(8) Contoh Rujukan dari  Makalah yang Disajikan dalam Seminar 
 
 
 
 
 
 
 

 

Djunaidi, Abdul. 2004. “Revitalisasi Bahasa-Bahasa Daerah di Aceh”. Makalah dalam Seminar 
Pekan Kebudayaan Aceh IV di Banda Aceh. 

Alamsyah, Teuku. 2006. “Penulisan Laporan Penelitian Kualitatif”. Makalah dalam Pelatihan 
Penulisan Karya Ilmiah untuk Guru SD, SMP, dan SMA di Banda Aceh.  

 

Wahab, Abdul. 2003. “Masa Depan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah”. Makalah dalam Kongres 
Bahasa Indonesia VIII di Jakarta.   

 
(9) Contoh Rujukan dari  Website (Internet)  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kumaidi. 1998. Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya. Jurnal Ilmu 
Pendidikan, (Online), Jilid 5, No. 4, (http://www.malang.ac.id., diakses 20 Januari 2000). 

Ismail, Badruzzaman. Pola-Pola Damai sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu 
di Aceh. The Aceh Institute. 

           (http://www.acehinstitute.org., diakses 20 Agustus 2006). 
Reyhner, Jon. 2000. “Some Basics of Indigenous Language Revitalization”. 

Jon.Reyhner@nau.edu. Copyright (c) 2000 Center for Excellence in Education Northern 
Arizona University.   

 

(9) Gaya Selingkung 

Gaya selingkung adalah format-format atau ke-
tentuan-ketentuan tertentu yang berlaku dalam 
sebuah penerbitan. Format-format atau ketentu-
an-ketentuan tersebut pada setiap penerbit ber-
beda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak 
mencolok. Perbedaan yang ditampilkan me-
rupakan ciri khas setiap penerbit. 
 Untuk mempermudah kerja tim penyun-
ting atau editor suatu penerbitan hendaknya para 
penyumbang tulisan (penulis) me-layout tulisan-
nya sesuai dengan gaya selingkung penerbitan 
yang akan dituju. 
 

Penutup 
Simpulan 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 
beberapa hal berikut.  
(1) Ciri yang sangat substansial yang melekat 

pada masyarakat akademik adalah membaca 
dan menulis.  

(2) Laporan teknis adalah suatu bentuk kara-
ngan yang berisi rekaman tentang pekerjaan, 
yang sedang digarap atau sedang diteliti, 
yang berisi saran-saran untuk dilaksanakan.  

(3) Menurut bentuknya laporan teknis dapat 
dibedakan atas empat macam, yaitu (1) 
formulir, (2) surat, (3) artikel, dan (4) laporan 
resmi.  

(4) Dilihat dari panjang pendeknya atau ke-
dalaman uraian, karya tulis ilmiah dibedakan 
atas makalah (paper) dan laporan penelitian.  

(5) Makalah pada umumnya merupakan karya 
tulis ilmiah yang penyajiannya bersifat des-
kriptif dan ekspositonis.  

(6) Laporan penelitian merupakan karya tulis il-
miah yang penyajiannya bersifat deskriptif-
analitis.  

(7) Ada beberapa persyaratan yang harus dipe-
nuhi dalam penyusunan artikel dan laporan 
penelitian. Persyaratan tersebut menyangkut 
substansi, bahasa, dan teknik penyajian. Se-
cara teoretis proses penulisan artikel dan 

http://www.malang.ac.id/
mailto:Jon.Reyhner@nau.edu
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laporan penelitian meliputi tiga tahap utama, 
yaitu tahap persiapan, tahap penulisan, dan 
tahap revisi.  

(8) Secara konkret hal-hal yang disajikan dalam 
artikel ini meliputi penentuan topik dan 
judul, penulisan latar belakang dan masalah, 
penggunaan bahasa dan aspek pe-nalaran, 
sistematika penyajian, data dan informasi, 
ilustrasi, perwajahan dan tata letak, penulisan 
catatan pustaka dan penyusunan daftar 
pustaka, teknik pe-ngutipan, penyusunan 
daftar rujukan, dan gaya selingkung. 

 
 
Saran 

Materi yang disajikan dalam artikel ini terbatas 
pada ketentuan-ketentuan umum tentang. Materi 
tersebut tidak cukup representatif untuk 
dijadikan referensi dalam membuat karya ilmiah 
yang berupa artikel atau laporan penelitian. 
Untuk itu, kepada para pembaca yang akan 
menulis disarankan untuk merujuk kepada 
referensi-referensi lain yang sesuai. 
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PENDEKATAN WHOLE LANGUAGE  
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

UNTUK CALON GURU SEKOLAH DASAR 
 

oleh 
Teuku Alamsyah∗

 
 

ABSTRAK 
  
 Sejalan dengan perkembangan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan menuntut pula 
terjadinya pengembangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Model pembelajaran yang 
teachers oriented sedikit demi sedikit sudah mulai ditinggalkan. Dalam bidang pembelajaran bahasa 
dewasa ini juga banyak muncul model-model pembelajaran yang students oriented bernuansa PAKEM. 
Pendekatan whole language dalam pembelajaran bahasa dapat dikatakan bukanlah pendekatan yang 
paling mutakhir. Pendekatan ini dalam pembelajaran bahasa di Indonesia sudah dikenal sejak 
berlakunya Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (KBK), dan dalam Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) yang sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah saat ini, pembelajaran bahasa 
dengan pendekatan whole language tetap menjadi salah satu alternatif bagi guru dalam pelaksanaan 
pembelajaran. Tulisan ini lebih diutamakan untuk menjadi salah satu model pembelajaran bahasa 
bagi para pengajar Matakuliah Keterampilan Berbahasa, Bahasa Indonesia Kelas Rendah, dan Bahasa 
Indonesia Kelas Tinggi pada Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Pendekatan whole 
language dalam tulisan ini menggunakan cerita rakyat sebagai media pembelajaran. Model-model 
pembelajaran bahasa yang ditawarkan, antara lain, adalah menulis jurnal, membaca dalam hati, membaca 
bersuara, menulis terbimbing, dan  menulis bebas yang disertai dengan teknik-teknik asesmen. Model 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ditampilkan pada akhir tulisan ini adalah salah satu 
model RPP PAKEM dengan harapan para calon guru Sekolah Dasar nantinya memiliki wawasan 
dalam mengembangkan pembelajaran bahasa berbasis whole language.  
 
Kata kunci: whole language, pembelajaran bahasa, cerita rakyat, rancangan pembelajaran  

 
 

ABSTRACT 
 
 In line with the development of  the world in all social fields demands the changes in the 
field of education and teaching.  Teachers’ oriented teaching model little by little has been left. 
Currently, students’ oriented in learning language emerge which is called PAKEM. Whole language 
approach in learning language is not the most up to date approach. This approach has been 
recognized in learning language since 1994 curriculum, Based Competence Curriculum (2004), and 
in KTSP curriculum that has been applied at schools. The language learning using whole language 
approach remains as one of the alternatives for teacher in learning.  This article is mainly empha-
sized to become as one of language learning model for teachers who teach language skill course, 
lower class of bahasa Indonesia, and higher class of bahasa Indonesia at elementary school teacher’s 
education program. The whole language approach uses folklore as one learning media in this article. 
The language learning models offered in this article are writing journal, reading by heart, reading 
loudly, guided writing, and free writing which is followed by assessment technique.  Teaching lesson 
plan highlighted at the end of this article is one of PAKEM teaching lesson plan hopefully candidate 
of teachers will have knowledge to develop language teaching based on whole language. 
 
Keywords: whole language, language teaching, folklore, teaching plan 

                                                 
∗ Penulis adalah staf pengajar tetap FKIP Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 
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Pendahuluan 
Kita para guru sekaligus pendidik dapat 
memberi tahu kepada peserta didik dengan 
sangat cepat  tentang apa yang perlu mereka 
ketahui. Akan tetapi, mereka akan lebih 
cepat melupakan apa yang kita beri tahukan 
kepada mereka.  
 
 Memang! Ada banyak hal yang dapat 
diajarkan, bukan diberitahukan! Belajar bukan 
merupakan konsekuensi otomatis dari penyam-
paian informasi ke dalam kepala seorang peserta 
didik. Belajar membutuhkan keterlibatan mental 
dan tindakan peserta didik itu sendiri. Lebih dari 
2400 tahun yang lalu Confucius menyatakan: 
 Apa yang saya dengar, saya lupa 
 Apa yang lihat, saya ingat 
            Apa yang saya lakukan, saya paham 
            (dalam Silberman, 2001) 
 
 Dalam kata-kata Confucius tersebut 
tersirat makna bahwa pembelajaran diyakini 
akan mencapai tujuannya jika dalam konteks 
pembelajaran, peserta didik diberi kesempatan 
yang luas untuk mengalami dan berkreasi terha-
dap pembelajaran. Hasil-hasil penelitian tentang 
pembelajaran membuktikan bahwa pada umum-
nya guru berbicara 100-200 kata per menit. 
Siswa berperan sebagai pendengar. Yang tampak 
di dalam kelas memang siswa mendengarkan. 
Namun, patut pula dipertanyakan berapa persen 
di antara peserta didik mendengarkan sambil 
berpikir? Berapa persen informasi yang dapat 
diolah oleh peserta didik dalam kondisi seperti 
itu? Meskipun di kelas awal Sekolah Dasar, 
pembelajaran yang berorientasi “teacher center-
ed” kiranya sudah patut dipertanyakan. Simak 
pula pernyataan Silberman yang memperluas 
pernyataan Confucius berikut ini: 
 
Apa yang saya dengar, saya lupa 
Apa yang saya dengar dan lihat, saya ingat 
sedikit 
 
Apa yang saya dengar, lihat, dan tanyakan 
atau diskusikan dengan beberapa teman 
lain, saya mulai paham 
 
Apa yang saya dengar, lihat, diskusikan, dan 
lakukan, saya memperoleh pengetahuan 
dan keterampilan  
 

Apa yang saya ajarkan kepada orang lain, 
saya kuasai 
 
 Dalam konteks inilah berikut ini dibahas 
pendekatan whole language  yang diharapkan dapat 
menjadi salah satu alternatif  bagi guru Sekolah 
Dasar atau calon guru Sekolah Dasar dalam 
praktik pembelajaran di kelas. Pendekatan whole 
language yang ditawarkan berikut ini secara 
spesifik mengarah pada pembelajaran bahasa 
Indonesia. Namun, tidak tertutup kemungkinan 
untuk diterapkan dalam pembelajaran pelajaran-
pelajaran yang lain, semisal IPS, karena pada 
dasarnya setiap mata pelajaran memiliki 
keterkaitan dan saling melengkapi. Pembelajaran 
Matematika, umpamanya, membutuh-kan baha-
sa sebagai sarana untuk bernalar. Jika ditanyakan 
kepada siswa kelas II SD, “Kamu berangkat 
dari rumah ke sekolah pukul 07.15 dan 
sampai di ruang kelas pukul 07.30. Berapa 
menitkah waktu yang kamu habiskan untuk 
berangkat dari rumah hingga tiba di ruang 
kelas? Jika siswa kurang dapat memahami 
bahasa, dapat dipastikan ia akan mengalami 
kesulitan menjawab pertanyaan tersebut. Harap-
an lain dari pemahaman terhadap pendekatan 
whole language dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia berikut ini adalah para guru atau calon 
guru Sekolah Dasar dapat merancang Perenca-
naan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 
bermakna (meaning full) dan dapat menerapkan-
nya di kelas.    
  
Konsep Pendekatan Whole Language 
Whole language adalah suatu pendekatan pembela-
jaran bahasa  yang menyajikan pembelajaran 
bahasa secara utuh atau tidak terpisah-pisah. 
(Edelsky, 1991; Froese, 1990; Goodman, 1986; 
Weafer, 1992, dalam Santosa, 2004). Para ahli 
whole language berkeyakinan bahwa bahasa 
merupakan satu kesatuan (whole) yang tidak dapat 
dipisah-pisah (Rigg, 1991). Oleh karena itu, 
pengajaran keterampilan berbahasa dan kompo-
nen bahasa seperti tata bahasa dan kosakata 
disajikan secara utuh bermakna dan dalam situasi 
nyata atau otentik. Pengajaran tentang penggu-
naan tanda baca, umpamanya, diajarkan sehubu-
ngan dengan pembelajaran keterampilan menu-
lis. Demikian juga pembelajaran membaca dapat 
diajarkan bersamaan dengan pembelajaran berbi-
cara, pembelajaran sastra dapat disajikan bersa-
maan dengan pembelajaran membaca dan menu-
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lis ataupun berbicara. Selain itu, dalam pendekat-
an whole language,  pembelajaran bahasa dapat 
juga disajikan sekaligus dengan materi pelajaran 
lain, umpamanya bahasa-matematika, bahasa-
IPS, bahasa-sains, bahasa-agama. 
   Pendekatan whole language didasari oleh 
paham konstruktivisme yang menyatakan bahwa 
anak membentuk sendiri pengetahuannya mela-
lui peran aktifnya dalam belajar secara utuh 
(whole) dan terpadu (integrated) (Robert dalam 
Santosa, 2004:2.3). Anak termotivasi untuk 
belajar jika mereka melihat bahwa yang dipela-
jarinya memang bermakna bagi mereka. Orang 
dewasa, dalam hal ini guru, berkewajiban untuk 
menyediakan lingkungan yang menunjang untuk 
siswa agar mereka dapat belajar dengan baik. 
Fungsi guru dalam kelas whole language ber-
ubah dari fungsi desiminator informasi menjadi 
fasilitator (Lamme & Hysmith, 1993). 
 
Komponen-komponen Whole Language 
Menurut Routman (1991) terdapat delapan 
komponen whole language, yaitu (1) reading aloud, 
(2) journal writing, (3) sustained silent reading, (4) 
shared reading, (5) guided reading, (6) guided writing, 
(7)  independent reading, dan  (8) independent writing.  
1) Membaca Bersuara (Reading Aloud) 
 Reading aloud adalah kegiatan membaca 
yang dilakukan oleh guru untuk siswanya. Guru 
dapat menggunakan bacaan yang terdapat dalam 
buku teks atau buku cerita. Guru membacakan 
cerita dengan suara nyaring dan intonasi yang 
baik sehingga setiap siswa dapat mendengarkan 
dan menikmati ceritanya. Kegiatan ini akan 
sangat bermakna terutama jika diterapkan di 
kelas rendah. Manfaat reading aloud, antara lain, 
meningkatkan keterampilan menyimak, mem-
perkaya kosakata anak, membantu meningkatkan 
membaca pemahaman, dan yang tidak kalah 
pentingnya adalah menumbuhkan minat baca 
siswa.  
 Di sisi lain, dengan pembelajaran reading 
aloud, guru dapat memberikan contoh membaca 
yang baik pada siswanya. Pada kelas yang 
pembelajarannya menerapkan whole language,  
reading aloud dapat dilakukan setiap hari saat 
memulai pembelajaran. Guru hanya mengguna-
kan beberapa menit saja (10 menit) untuk 
membacakan cerita. Kegiatan ini juga dapat 
membantu guru untuk memotivasi siswa 
memasuki suasana belajar.   
                   

2) Menulis Jurnal (Jourrnal Writing) 
 Journal writing atau menulis jurnal 
merupakan sarana yang aman bagi siswa untuk 
mengungkapkan perasaannya, menceritakan ke-
jadian di sekitanya, mengutarakan hasil belajar-
nya, dan menggunakan bahasa dalam bentuk 
tulisan. 
 Pada dasarnya anak-anak dari berbagai 
macam latar belakang memiliki banyak cerita. 
Namun, umumnya mereka tidak sadar bahwa 
mereka mempunyai cerita yang menarik untuk 
diungkapkan. Tugas guru adalah mendorong 
siswa agar mau mengungkapkan cerita yang 
dimilikinya. Menulis jurnal bukanlah tugas yang 
harus dinilai, tetapi guru berkewajiban untuk 
membaca jurnal yang ditulis anak dan mem-
berikan komentar atau respon terhadap cerita 
tersebut sehingga ada dialog antara guru dan 
siswa. 
 
Manfaat Jurnal Writing 
(1) Meningkatkan kemampuan menulis. De-

ngan menulis jurnal, siswa akan terbiasa 
mengungkapkan pikirannya dalam bentuk 
tulisan dan ini berarti pula membantu me-
ngembangkan kemampuan siswa dalam 
menulis. 

(2) Meningkatkan kemampuan membaca. Seca-
ra spontan siswa akan membaca hasil tulis-
annya sendiri setiap ia selesai menulis jur-
nal. Dengan cara ini tanpa disadari siswa 
juga melatih kemampuan membacanya. De-
ngan demikian, menulis jurnal dapat me-
ningkatkan kemampuan membaca siswa. 

(3) Menumbuhkan keberanian menghadapi 
risiko. Karena menulis jurnal bukanlah ke-
giatan yang harus dinilai, siswa tidak perlu 
takut terhadap kesalahan dalam menulis. 
Kegiatan menulis ini sekaligus dapat digu-
nakan sebagai sarana bereksplorasi. 

(4) Memberi kesempatan untuk membuat 
refleksi. Melalui jurnal siswa dapat meref-
leksi semua yang telah dipelajarinya atau 
dilakukannya. 

(5) Memfalidasi pengalaman dan perasaan 
pribadi. Siswa dapat menulis apa saja peng-
alaman yang dialaminya, baik pengalaman 
di sekolah maupun pengalaman di luar se-
kolah. Semua pengalaman itu dapat diung-
kapkanya melalui tulisan dalam jurnal. 

(6) Memberikan tempat yang aman dan rahasia 
untuk menulis. Bagi siswa, terutama siswa 
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kelas tinggi, jurnal adalah sarana untuk 
mengungkapkan perasaan pribadi. Jurnal ini 
sering juga disebut diary atau buku harian. 
Untuk jurnal jenis ini, siswa boleh memilih 
apakah guru boleh membaca jurnalnya atau 
tidak. 

(7) Meningkatkan kemampuan berpikir. De-
ngan meminta siswa menulis jurnal, berati 
melatih mereka malakukan proses berpikir, 
mereka berusaha mengingat kembali, me-
milih kejadian mana yang akan diceritakan, 
dan menyusun informasi yang dimiliki 
menjadi cerita yang dapat dipahami pem-
baca. Dengan membaca jurnal, guru meng-
etahu kejadian atau materi mana yang 
berkesan dan  dipahami siswa dan mana 
bagian yang membuatnya bingung. 

(8) Meningkatkan kesadaran akan peraturan 
menulis. Melalui menulis jurnal, siswa bel-
ajar tata  cara  menulis seperti pengunaan 
huruf besar, tanda baca, dan struktur 
kalimat (tata bahasa). Siswa juga ulai menu-
lis dengan menggunakan  topik, judul, hala-
man, dan subtopik. Mereka juga mengguna-
kan bentuk tulisan yang berbeda seperti 
dialog (percakapan), dan cerita bersambung. 
Semua ini diajarkan tidak secara formal. 

(9)  Menjadi alat evaluasi. Siswa dapat melihat 
kembali jurnal yang ditulisnya dan menilai 
sendiri kemampuan menulisnya. Mereka 
dapat melihat komentar atau respon guru 
atas kemajuannya. Guru dapat mengguna-
kan jurnal sebagai sarana untuk menilai 
kemampuan berbahasa anak di samping  
juga penguasaan materi dan gaya penulisan. 

(10) Menjadi dokumen tertulis. Jurnal writing 
dapat digunakan siswa sebagai dokumen  
tertulis mengenai perkembangan  hidup 
atau pribadinya. Setelah dewasa, mereka 
dapat melihat kembali hal-hal yang pernah 
mereka anggap penting pada waktu dulu. 

 Uraian di atas mengimplikasikan  besar-
nya pengaruh dan manfaat menulis jurnal jika 
diterapkan di dalam kelas. Memang hal ini 
terlihat berat bagi guru yang mempunyai kelas 
besar. Dapat dibayangkan betapa repotnya jika 
guru setiap hari  harus memberi komentar atau 
respon terhadap setiap jurnal yang ditulis oleh 
siswa. Namun, guru dapat menyiasati sendiri, 
bagaimana  yang terbaik ketika menerapkan ke-
giatan ini. Bisa saja misalnya, tidak setiap hari 
guru memberi komentar atau respon pada setiap 

anak. Guru dapat membagi siswa dalam kelom-
pok dan dapat memberi komentar atau respon 
perkelompok secara  bergantian. Dengan demi-
kian, guru tidak perlu menghabiskan waktu 
untuk merespon jurnal siswa. Ini adalah satu 
untuk contoh membagi waktu dalam memberi 
respon. Guru sendiri dapat mencari alternatif 
lain yang dirasa terbaik diterapkan pada situasi 
dan kondisi sekolahnya.  
 
3) Membaca dalam Hati (Sustained Silent  Reading) 
 Komponen whole language yang ketiga 
adalah Sustained Silent  Reading (SSR). SSR adalah 
kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan 
oleh siswa. Dalam kegiatan ini siswa diberi 
kesempatan untuk memilih sendiri buku atau 
materi yang akan dibacanya. Biarkan siswa 
memilih bacaan yang sesuai dengan kemam-
puannya sehingga mereka dapat menyelesaikan 
membaca bacaan tersebut. Oleh karena itu, guru 
sedapat mungkin menyediakan bahan bacaan 
yang menarik dari berbagai buku atau sumber 
sehingga memungkinkan siswa memilih materi 
bacaan. Guru dapat memberikan contoh sikap 
membaca dalam hati yang baik sehingga mereka 
dapat meningkatkan kemampuan membaca 
dalam hati untuk waktu yang cukup lama. Pesan 
yang ingin disampaikan kepada siswa melalui 
kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

a. membaca adalah kegiatan penting yang 
menyenangkan; 

b. membaca dapat dilakukan oleh siapa 
pun;  

c. membaca berarti berkomunikasi dengan 
pengarang buku tersebut; 

d. siswa  dapat membaca dan berkonsen-
trasi pada bacaannya dalam waktu yang 
cukup lama; 

e. guru percaya bahwa siswa memahami 
apa yang mereka baca;  

f. siswa dapat berbagi pengetahuan yang 
menarik dari materi yang dibacanya sete-
lah kegiatan SSR berakhir. 

4) Membaca Bersama (Shared Reading) 
 Komponen whole language yang keempat 
adalah shared reading. Shared  reading ini adalah 
kegiatan membaca bersama antara guru dan 
siswa,  di mana setiap orang mempunyai buku 
yang se dang dibacanya.  Kegiatan ini dapat dila-
kukan baik di kelas rendah maupun di kelas 
tinggi. Ada beberapa cara melakukan hal ini. 
Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut. 
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a. Guru membaca dan siswa mengikutinya 
(untuk kelas rendah); 

b. Guru membaca dan siswa menyimak 
sambil melihat bacaan yang tertera pada 
buku;  

c. Siswa membaca bergiliran. 
Maksud kegiatan ini adalah 

a. sambil melihat tulisan, siswa berkesem-
patan untuk memperhatikan guru mem-
baca sebagai model; 

b. memberikan kesempatan untuk mem-
perlihatkan ketrampilan membacanya;   

c. siswa yang masih kurang terampil dalam 
membaca mendapat contoh membaca 
yang benar. 
Ketika membahas suatu topik, guru 

meminta siswa membuka buku paket  yang 
membahas topik tersebut, kemudian siswa 
diminta membaca keras secara bergantian. 
Dalam hal ini guru telah melakukan shared 
reading. Sebaiknya guru meneruskan kegiatan ini 
dengan melibatkan keterampialan lain seperti 
berbicara dan menulis agar kegiatannya menjadi 
kegiatan yang utuh dan riil. 

  
5) Membaca Terbimbing (Guided  Reading) 
 Komponen whole language yang kelima 
adalah guided  reading. Tidak seperti pada shared 
reading,   guru lebih berperan sebagai model da-
lam membaca. Dalam guided reading atau disebut 
juga membaca terbimbing guru menjadi peng-
amat dan fasilitator.   Dalam membaca terbim-
bing penekanannya bukan dalam cara membaca 
itu sendiri,  melainkan lebih pada membaca 
pemahaman. Dalam guided  reading semua  siswa 
membaca dan mendiskusikan buku yang sama. 
Guru melemparkan pertanyaan yang meminta 
siswa menjawab dengan kritis, bukan sekadar 
pertanyaan pemahaman. Kegiatan ini merupakan 
kegiatan membaca yang penting dilakukan di 
kelas.  
 
6) Menulis Terbimbing (Guided Writing) 

Komponen whole language yang keenam 
adalah guided writing atau menulis terbimbing. 
Seperti dalam membaca terbimbing, dalam 
menulis terbimbing peran guru adalah sebagai 
fasilitator, yaitu membantu siswa menemukan 
hal yang ingin  ditulisnya dengan jelas, sistematis, 
dan menarik. Guru bertindak sebagai pendorong 
bukan pengatur, sebagai pemberi saran bukan 
pemberi petunjuk. Dalam kegiatan ini proses 

writing dalam memilih topik, membuat draf, 
memperbaiki, dan mengedit dilakukan sendiri 
oleh siswa.  
 
7) Membaca Bebas (Independent  Reading) 
  Komponen whole language yang ketujuh 
adalah independent  reading. Independent reading atau 
membaca bebas adalah kegiatan membaca yang 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menentukan sendiri materi yang ingin dibacanya. 
Membaca bebas merupakan bagian integral  dari 
whole language. Dalam independent reading siswa 
bertanggung  jawab terhadap bacaan yang dipi-
lihnya sehingga peran guru pun berubah dari 
seorang pemrakarsa, model, dan pemberi tun-
tunan menjadi seorang pengamat, fasilitator, dan 
pemberi respon. Menurut penelitian yang dilaku-
kan Anderson dkk. (1988), membaca bebas yang 
diberikan secara rutin walaupun hanya 10 menit 
sehari dapat meningkatkan kemampuan memba-
ca para siswa.  
 Jika menerapkan independent reading, Guru 
sebaiknya  menyiapkan bacaan yang diperlukan 
untuk siswanya. Bacaan tersebut dapat berupa 
fiksi atau nonfiksi. Pada awal percakapan 
independent reading, guru dapat membantu siswa 
memilih buku yang akan dibacanya dengan 
memperkenalkan buku-buku tersebut, misalnya 
guru membacakan sinopsis atau ringkasan buku 
yang terdapat pada halaman sampul. Jika guru 
pernah membaca buku tersebut, guru dapat 
menceritakannya sedikit tentang isi buku. 
Dengan mengetahui sekelumit tentang cerita, 
siswa akan termotovasi untuk memilih buku dan 
membacanya sendiri. Demikian juga ketika guru 
mempunyai buku baru, sebaiknya buku tersebut 
diperkenalkan agar siswa dapat mempertimbang-
kan untuk membaca atau tidak.  
 Dalam memperkenalkan buku, guru se-
baiknya juga membahas masalah pengarang dan 
ilustrator yang biasanya tertulis di halaman akhir. 
Jika tidak ada keterangan tertulis tentang peng-
arang atau illustrator, guru paling tidak menye-
butkan nama-nama mereka atau menambahkan 
sedikit informasi yang diketahuinya. Hal ini pen-
ting dilakukan agar siswa sadar bahwa sesung-
guhnya buku itu ditulis oleh manusia bukan 
mesin.  
 Buku yang dibaca siswa untuk independent 
reading tidak selalu harus didapat dari perpusta-
kaan sekolah, kelas, atau dipersiapkan oleh guru. 
Siswa boleh saja memperoleh  buku dari berba-



Pendekatan Whole Language … (Teuku Alamsyah) 17

gai sumber seperti perpustakaan kota/kabu-
paten, buku-buku yang ada di rumah, di toko 
buku, meminjam kepada teman, atau dari sum-
ber lain. Inti dari independent reading adalah 
membantu siswa meningkatkan pemahamannya, 
mengembangkan kosakata, melancarkan mem-
baca, dan secara keseluruhan memfasilitasi 
membaca.  
 
8) Menulis Bebas (Independent Writing) 
 Komponen whole language yang kedelapan 
adalah independent writing. Independent writing atau 
menulis bebas bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan menulis, meningkatkan kebiasaan 
menulis, dan meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis.dalam menulis. Dalam menulis bebas siswa 
mempunyai kesempatan untuk menulis tanpa 
ada interfensi dari guru. Siswa bertanggung 
jawab sepenuhnya dalam proses menulis. Jenis 
menulis yang termasuk dalam independent writing 
antara lain menulis jurnal, dan menulis respon.  
 Jika akan menerapkan pendekatan ini, 
Anda mulailah perlahan-lahan. Jangan mencoba 
menerapkan semua komponen sekaligus karena 
akan membingungkan siswa. Cobalah dengan 
satu komponen dulu dan perhatikan hasilnya. 
Jika siswa telah terbiasa menggunakan kompo-
nen tersebut, baru kemudian dicoba diterapkan 
komponen yang lain. Anderson (1985) meng-
ingatkan bahwa perubahan menjadi kelas whole 
language memerlukan waktu yang cukup lama 
karena perubahan harus dilakukan dengan hati-
hati dan perlahan agar menghasilkan kelas whole 
language yang diinginkan.  
 
Ciri-ciri Kelas Whole Language 
Ada tujuh ciri yang menandakan kelas whole 
language. Pertama, kelas yang menerapkan whole 
language penuh dengan barang cetakan. Barang-
barang tersebut kabinet dan sudut belajar. Poster 
hasil kerja siswa menghiasi dinding dan bulletin 
board. Karya tulis siswa dan chart yang dibuat 
siswa menggantikan bulletin board yang dibuat 
oleh guru. Salah satu sudut kelas diubah menjadi 
perpustakan yang dilengkapai berbagai jenis 
buku (tidak hanya buku teks), majalah, koran, 
kamus, buku pentunjuk dan berbagai barang 
cetak lainnya. Semua ini disusun dengan rapi 
berdasarkan pengarang atau jenisnya sehingga 
memudahkan siswa memilih. Walaupun hanya 
satu sudut yang dijadikan perpustakaan, tetapi 
buku tersedia di seluruh ruang kelas.  

 Kedua, di kelas whole language siswa 
belajar melalui model atau contoh. Guru dan 
siswa bersama-sama melakukan kegiatan mem-
baca, menulis, menyimak, dan berbicara. Over 
head projector (OHP) dan transparasi digunakan 
untuk untuk memperagakan proses menulis. 
Siswa mendengarkan cerita melalui tape recorder 
untuk mendapatkan contoh membaca yang 
benar.  
 Ketiga, di kelas whole language siswa 
bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat per-
kembangannya. Agar siswa dapat belajar sesuai 
dengan tingkat perkembangannya, di kelas harus 
tersedia buku dan materi yang menunjang. Buku 
disusun berdasarkan tingkat kemampuan mem-
baca siswa sehingga siswa dapat memilih buku 
yang sesuai untukya. Di kelas juga tersedia meja 
besar yang dapat digunakan siswa untuk menu-
lis, melakukan editing dengan temannya, atau 
membuat cover untuk buku yang ditulisnya. 
Langkah-langkah proses menulis tertempel di 
dinding sehingga siswa dapat melihatnya setiap 
saat.  
 Keempat, di kelas whole language siswa 
berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran. 
Peran guru di kelas whole language hanya sebagai 
fasilitator dan siswa mengambil alih beberapa 
tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh 
guru. Siswa membuat kumpulan kata (word bank), 
melakukan brainstorming, dan mengumpulkan 
fakta. Pekerjaan siswa ditulis pada chart, dan ter-
pampang di seluruh ruangan. Siswa menjaga 
kebersihan dan kerapian kelas. Buku perpustaka-
an dipinjam dan dikembalikan oleh siswa tanpa 
bantuan guru. Buku bacaan atau  majalah dibawa 
oleh siswa dari rumah. Pada salah satu bulletin 
board terpampang pembagian tugas untuk setiap 
siswa. Siswa bekerja dan bergerak bebas di kelas.  
 Kelima, di kelas whole language siswa 
terlibat secara aktif dalam pembelajaran bermak-
na. Siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan 
pembelajaran yang membantu mengembangkan 
rasa tanggung jawab dan tida tergantung. Siswa 
terlibat dalam kegiatan kelompok kecil atau 
kegiatan individual. Ada kelompok yang mem-
buat pelajaran sejarah. Siswa lain secara indivi-
dual menulis respon terhadap buku yabg 
dibacanya, membuat buku, menuliskan kembali 
cerita rakyat, atau mengedit draft  final. Guru 
terlibat dalam konferensi dengan siswa atau 
berkeliling ruangan mengamati siswa, berinter 
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aksi dengan siswa atau membuat catatan tentang 
kgiatan siswa. 
 Keenam, di kelas whole language siswa be-
rani mengambil risiko dan bebas bereksperimen. 
Guru di kelas whole language menyediakan 
kegiatan belajar dalam berbagai kemampuan 
sehingga semua siswa dapat berhasil. Hasil 
tulisan siswa dipajang tanpa ada tanda koreksi. 
Contoh hasil kerja setiap siswa terpampang di 
seputar ruang kelas. Siswa dipacu untuk 
melakukn yang terbaik. Namun, guru tidak 
mengharapkan kesempurnaan. Yang penting 
adalah respon atau jawaban yang diberikan siswa 
dapat diterima.  
 Ketujuh, di kelas whole language mendapat 
balikan (feed back) positif baik dari guru maupun 
temannya. Ciri kelas whole language adalah 
pemberian feed back dengan segera. Meja ditata 
berkelompok agar memungkinkan siswa berdis-
kusi, berkolaborasi, dan melakukan konferensi. 
Konferensi antara guru dan siswa memberi ke-
sempatan pada siswa untuk melakukan penilaian 
diri dan melihat perkembangan diri. Siswa yang 
mempresentasikan hasil tulisannya mendapatkan 
respon positif dari temannya. Hal ini dapat 
membangkitkan rasa percaya diri. 

Dari ketujuh ciri tersebut dapat terlihat 
bahwa siswa berperan aktif dalam pembelajaran. 
Guru tidak perlu berdiri lagi di depan kelas 
menyampaikan materi. Sebagai fasilitator, guru 
berkeliling kelas mengamati dan mencatat kegi-
atan siswa. Dalam hal ini guru menilai siswa 
secara informal.  

 
Alternatif Media Pembelajaran di Kelas 
Whole Language 
Media pembelajaran merupakan hal yang cukup 
penting dalam upaya pencapaian tujuan pembel-
ajaran. Banyak media pembelajaran yang dapat 
digunakan oleh guru dalam pembelajaran baik 
yang berupa media visual maupun media audio 
visual. Dalam tulisan ini, media pembelajaran 
yang ditawarkan sebagai salah satu alternatif 
adalah cerita rakyat. Dengan menggunakan 
media cerita rakyat dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia, guru dapat memfokuskan pembel-
ajaran pada salah satu atau lebih keterampilan 
berbahasa. Guru bisa saja memfokuskan pem-
belajaran pada aspek menulis, membaca, berbi-
cara, atau menyimak. Guru dapat juga memfo-
kuskan pembelajaran pada dua aspek keteram-
pilan untuk satu kali pertemuan pembelajaran, 

umpamanya keterampilan menyimak dan kete-
rampilan menulis atau keterampilan menyimak 
dan keterampilan berbicara. Pemfokusan pada 
keterampilan yang berbeda tentu saja langkah-
langkah pembelajaran yang akan ditempuh pun 
akan berbeda. Hal ini akan tercermin pada 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 
disusun.  

Di sisi lain, dengan media pembelajaran 
cerita rakyat, guru dapat juga memfokuskan 
pembelajaran pada aspek ejaan, struktur kata, 
ataupun struktur kalimat. Akan halnya cerita 
rakyat itu sendiri, disarankan guru dapat memilih 
cerita rakyat yang bernuansa lokal. Cerita rakyat 
yang bernuansa lokal umumnya lebih mudah 
dipahami oleh anak dan dapat menumbuhkem-
bangkan rasa cinta dan rasa memiliki anak 
terhadap budaya daerah. Berikut ini adalah salah 
satu contoh cerita rakyat yang dapat dimanfaat-
kan oleh guru sebagai media pembelajaran baha-
sa Indonesia. 
 

Putri Pukes 
(Cerita Rakyat Tanah Gayo) 

 
Ringkasan Cerita 
Tersebutlah di Tanah Gayo seorang putri yang 
bernama Pukes. Putri ini lazim disapa Putri 
Pukes. Sejak kecil hidup bahagia bersama kedua 
orang tuanya di sebuah rumah adat Gayo. Ketika 
menginjak usia dewasa Putri  Pukes telah menja-
di gadis yang cantik jelita, berperilaku santun, 
dan penuh pengabdian kepada kedua orang 
tuanya. Sebuah keluarga di kampung tetangga 
mendengar berita tentang Putri Pukes. Mereka 
berniat melamar sang putri untuk dinikahkan 
dengan putranya, Win Ara. Tidak lama kemu-
dian, datanglah utusan ke rumah orang tua Putri 
Pukes untuk melamar sang gadis. Gayung 
bersambut, lamaran diterima, dan waktu acara 
pernikahan pun ditetapkan. 
 Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Pesta 
meriah ala Tanah Gayo pun berlang-sung. Teta-
mu datang dari berbagai penjuru kampung. 
Tidak lupa pula ditampilkan Tari Guel, Tari 
Reusam Beurume, Tari Putri Bunsu, Didong. 
Semua tamu merasa terhibur. Acara pesta ber-
langsung selama tujuh hari tujuh malam. Prosesi 
munenes pun segera digelar, tangisan pun mem-
bahana. 
 Esoknya adalah hari yang bersejarah bagi 
Putri Pukes. Ia harus rela berpisah dengan kedua 
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orang tuanya, sanak saudaranya, handai tolan, 
dan rumahnya tercinta tempat ia mengukir kasih 
mesra bersama ayah bunda dan adik-adiknya. Ia 
harus rela pula berpisah dengan tepian Danau 
Laut Tawar, tempat ia mandi sejak kecil. Semua 
itu harus ia tinggalkan. Putri Pukes akan meng-
iringi suaminya hidup bersama mertua di kam-
pung suaminya. Sulit ia bayangkan kapan ia akan 
dapat kembali lagi ke kampung halamannya 
tercinta. Memang adat negerinya sudah demikian 
adanya. 
 Ketika akan berangkat meninggalkan 
rumahnya, ibundanya berpesan, “Wahai anakku 
Putri Pukes. Kini engkau telah dewasa, engkau 
telah bersuami. Kami telah mendidikmu dengan 
segenap kemampuan yang ada. Kini tempuhlah 
hidupmu dan jadilah dirimu sendiri. Kemesraan 
yang pernah ada antara kita kini  akan berganti 
dengan kemesraan dalam bentuk yang lain. 
Dengarlah kata-kata suamimu dan berbaktilah 
padanya sebagaimana layaknya seorang istri. 
Janganlah engkau pernah bermasam muka pada 
suamimu. Semoga engkau menemukan kebaha-
giaan dalam hidupmu anakku! Satu lagi pesanku, 

“Setelah meninggalkan rumah ini jangan sekali-
pun engkau menoleh ke belakang. Teruslah ber-
jalan ke kampong suamimu. 
 Dalam keyakinan masyarakat adat Gayo, 
jika seorang pengantin baru tidak mengindahkan 
pesan atau nasihat orangtuanya pada saat ia 
hendak berangkat menuju ke kampung mertua-
nya, biasanya akan terkena petaka atau kutukan. 
Kutukan itu dapat berupa disambar petir atau 
menjadi batu. 
 Di tengah perjalanan batas antara kam-
pungnya dan kampung suaminya, kerinduan 
Putri Pukes tak terbendung lagi. Tanpa sadar ia 
menoleh ke belakang. Tampak olehnya samar-
samar atap rumahnya dan pucuk pohon alpukat 
bergoyang dipermainkan angin. Namun, tanpa 
diduga tiba-tiba langit kelam, hujan turun diser-
tai petir yang menggelegar. Putri Pukes dan 
suaminya terkesima. Setelah cuaca bersahabat 
kembali, Putri Pukes dan suaminya telah menjadi 
batu dan hingga kini batu tersebut dapat 
dijumpai di daerah perbatasan Kota Takengon 
menuju Bintang.      

  

Model Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
             

Mata Kuliah/SKS             : Bahasa Indonesia Kelas Rendah/3 
Semester                           : III 
Fokus Pembelajaran         : Menulis dan Berbicara 

 
Pertemuan I 
2 x 50 Menit 

Pendekatan Whole Language Melalui Teks Cerita Rakyat 
 

Sumber/ 
Media Belajar 

Potongan-potongan kertas bertuliskan nama kabupaten/kota dan ibukota di 
NAD, gunting, isolasi, kertas plano, spidol, teks cerita rakyat  

Prinsip Dasar • Pembelajaran aspek-aspek kebahasaan dan keterampilan berbahasa dapat 
disajikan secara terintegrasi melalui media teks cerita rakyat dengan 
pendekatan whole language. Pembelajaran ini memerlukan strategi yang 
student oriented. Oleh sebab itu, PAKEM dapat diterapkan oleh dosen sebagai 
strategi pembelajaran 

Hasil yang 
Diharapkan 

Setelah Pembelajaran berakhir, mahasiswa diharapkan mampu 
• membentuk kelompok belajar di kelas yang mencerminkan pembelajaran 

PAKEM; 
• menuliskan dengan gaya sendiri cerita rakyat yang dibacakan; 
• menuliskan manfaat pembelajaran bahasa dengan media cerita rakyat; 
• menjelaskan aspek-aspek kebahasaan dan keterampilan berbahasa yang dapat 

diintegrasikan melalui media cerita rakyat; 
• menyusun RPP yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

di kelas rendah SD dengan memanfaatkan media cerita rakyat. 
Pengantar Kegiatan Awal 

Mengadakan tanya jawab seputar dongeng atau cerita rakyat yang 
 
20 Menit 
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pernah didengar atau pernah dibaca oleh peserta kuliah.  
(Mengapa cerita rakyat dapat menjadi salah satu media dalam pem-
belajaran bahasa?)   
 
Membentuk Kelompok 
• Setiap mahasiswa diminta duduk berpasangan. 
• Selanjutnya, setiap mahasiswa diminta memilih salah satu po-

tongan kertas yang bertuliskan nama kabupaten atau nama ibu 
kota kabupaten yang telah dipersiapkan. (Potongan-potongan 
kertas diisi dalam sebuah kotak dan jumlahnya disesuaikan 
dengan jumlah mahasiswa. 

• Setelah semua mahasiswa mendapat potongan-potongan kertas, 
mereka diminta mencari teman yang cocok dengan nama kabu-
paten dan ibu kota. (tahap pertama) 

• Setelah semua siswa duduk berpasangan, mereka diminta 
mencari kelompok pasangan lain yang merupakan tetangga ibu 
kota kabupaten terdekat (hasilnya setiap kelompok terdiri atas 4 
orang mahasiswa).  

• mendengarkan cerita Putri Pukes yang dibacakan oleh dosen 
• Masing-masing mahasiswa dalam kelompoknya menuliskan 

kembali isi cerita yang didengar. 
• Masing-masing kelompok mencari pasangan dari kelompok lain 

untuk saling ”sharing” terhadap tulisan mereka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inti • Setiap mahasiswa dalam kelompok mengidentifikasi keterampil-
an-keterampilan berbahasa yang dapat dikembangkan melalui 
media cerita rakyat. 

• Setiap kelompok menuliskan hasil diskusi kelompoknya di ker-
tas plano yang telah disediakan dan menempelkannya di dinding 
kelas. 

• Setiap kelompok secara bergiliran mempresentasikan hasil kerja 
kelompoknya. 

• Setiap kelompok saling mengomentari hasil kerja kelompok lain 
(diskusi pleno). 

• Mengaitkan media cerita rakyat dengan pendekatan whole 
language.  

45 Menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penutup • memberikan penguatan dan membuat simpulan 
• menentukan batas-batas tugas untuk pertemuan berikutnya 

(menyusun RPP untuk dapat diterapkan di kelas rendah SD/MI 
dengan menggunakan media cerita rakyat) 

• membuat refleksi terhadap pembelajaran  

25 Menit 

 
 
 
Asesmen 
• Akademic Promt:      1) Pernahkah Anda mendengar cerita rakyat? 
                                      2) Cerita Rakyat apa saja yang pernah Anda dengar? 
                                      3) Menurut Anda, apa sajakah manfaat yang dapat diambil dari kegiatan 
                                           membaca atau mendengarkan cerita rakyat? 
                                      4) Aspek-aspek berbahasa apa sajakah yang dapat diajarkan dengan 
                                           menggunakan media cerita rakyat?   
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Produk:  
• Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk kelas rendah SD yang berbasis whole language 

dengan menggunakan cerita rakyat sebagai media pembelajaran.  
                                 
• Jurnal: Setiap mahasiswa diminta menuliskan refleksi mereka terhadap pembelajaran dalam 

bentuk jurnal. Isi jurnal, antara lain, dapat berupa tanggapan atau kesan mahasiswa terhadap 
materi pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, pemodelan, proses pembelajaran, 
serta harapan-harapan mereka terhadap pembelajaran.   

 
Asesmen  

Ranah yang Diukur Instrumen Pengukuran Contoh Instrumen 
1. Ranah Kognitif 
 

Tes Esai  (1) Tuliskan kembali isi cerita Putri 
Pukes dengan gayamu sendiri! 

(2) Jika dalam suatu kegiatan pembel-
ajaran mengharuskan Anda mem-
bentuk kelompok belajar, tulislah 
sebuah strategi pembagian kelompok 
hasil kreasi Anda! 

(3) Tuliskan tiga manfaat yang dari pem-
belajaran bahasa menggunakan me-
dia cerita rakyat! 

(4) Berikan penjelasan keterampilan ber-
bahasa apa saja yang dapat diinte-
grasikan melalui pembelajaran de-
ngan media cerita rakyat! 

(5) Buatlah sebuah RPP yang yang dapat 
diterapkan di kelas rendah SD/MI 
dengan menggunakan media cerita 
rakyat!  

 
2. Aspek Afektif Instrumen  Unsur-unsur Penilaian 
 • Pengamatan Sikap • kerja sama 

• disiplin 
• tanggung jawab 
• keberanian mengemukakan pendapat 
• partisipasi dalam kelompok 
• kesediaan mendengar dan menerima 

pendapat orang lain 
 
Penutup 
Simpulan 
Simpulan yang dapat dikemukakan sehubungan 
dengan bahasan tentang pendekatan whole langu-
age dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk 
calon guru Sekolah Dasar adalah sebagai berikut: 
(1) Pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah 

Dasar baik di kelas rendah maupun di kelas 
tinggi dapat dilaksanakan dengan menerap-
kan pendekatan whole language. Selain itu, 
pem belajaran bahasa Indonesia pada jen-

jang SMP dan SMP pun dapat diterapkan 
pendekatan whole language. 

(2) Inti pembelajaran bahasa dengan pendekat-
an whole language adalah kebermaknaan  
(meaning full). Para ahli whole language ber-
keyakinan bahwa bahasa merupakan satu 
kesatuan (whole) yang tidak dapat dipisah-
pisah. Oleh karena itu, pengajaran keteram-
pilan berbahasa dan komponen bahasa 
seperti tata bahasa dan kosakata disajikan 
secara utuh bermakna dan dalam situasi 
nyata atau otentik. Dengan demikian, 
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diharapkan pembelajar dapat merasakan 
manfaat yang nyata dari proses pembelajar-
an bahasa. 

(3) Belajar apa pun, termasuk belajar bahasa,  
membutuhkan keterlibatan mental dan 
tindakan sebagaimana dikatakan Confucius 
lebih dari 2400 tahun bahwa pembelajaran 
diyakini akan mencapai tujuannya jika dalam 
konteks pembelajaran, peserta didik diberi 
kesempatan yang luas untuk mengalami dan 
berkreasi terhadap pembelajaran. 

(4) Pada dasarnya setiap guru atau calon guru 
dapat merancang RPP yang berbasis 
pendekatan whole language. Namun, hal 
penting yang tidak boleh dilupakan adalah 
penguasaan konsep atau materi pembelajar-
an. Sebaik apa pun strategi pembelajaran 
yang akan diterapkan dalam pembelajaran, 
tanpa penguasaan konsep/materi pelajaran 
yang memadai, strategi pembelajaran menja-
di tidak bermakna. Tanpa penguasaan kon-
sep yang baik, seorang guru tidak akan 
dapat memberikan simpulan dan penguatan 
terhadap siswa dalam pembelajaran. Hasil 
akhir adalah pembelajaran menjadi tidak 
bermakna. 

 
Saran 
(1) Untuk dapat menerapkan pembelajaran 

bahasa dengan pendekatan whole language 
secara  maksimal, pola pembelajaran yang 
teacher centered  harus berangsur-angsur di-
ubah ke pola pembelajaran students centered.      

(2) Dalam kelas whole language, pada setiap akhir 
pembelajaran, sebaiknya setiap peserta didik 
dibiasakan menulis refleksi yang akan ber-
guna baik bagi guru maupun bagi peserta 
didik sendiri. Lebih lanjut hasil refleksi yang 
ditulis oleh siswa didik perlu didokumenta-
sikan sehingga perkembangan pikiran dan 
emosioanal peserta didik dapat diketahui 
melalui hasil karya mereka.          
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anderson, R.C., Hibert, E.H., Scott, J.A., 
Wilkinson, I.A.G. 1985. Becoming a Nation 
of Readers. Washington DC: The National 
Institute of Education. 

Lamme, L.L. & Hysmith, C. 1993. A Whole 
Language Base for Theme Studies inThe 
Social Studies Curriculum. The Internati-
onal Journal of Social Education, 8 (2) 52-65.  

Routman, R. 1991. Invitations: Changing as Teachers 
and Learner K-12. Portsmouth, NH: 
Heinemann  

Silberman, Mel. 1991. Active Learning. (Pengantar 
oleh Komaruddin Hidayat). Yogyakarta: 
Yappendis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Profil Sosiolinguistik di … (Denni Iskandar) 23

 
 
 
 

PROFIL SOSIOLINGUISTIK DI ACEH   
(SUATU PENELITIAN TERHADAP MASYARAKAT TUTUR  

DI BANDA ACEH) 
 

oleh 
Denni Iskandar∗

 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini berjudul  “Profil Sosiolinguistik di Aceh (Suatu Penelitian terhadap Masyarakat 
Tutur di Banda Aceh”, bertujuan mendeskripsikan situasi kebahasaan di Aceh dikaitkan dengan 
kondisi sosial masyarakatnya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif  suatu metode yang 
mengelaborasi data dalam waktu tertentu. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik angket, 
observasi, dan wawancara. Data penelitian diolah secara kualitatif. Sumber data penelitian ini 
masyarakat penutur bahasa Aceh yang berdomisili di Banda Aceh. Berdasarkan simpulan atas terlihat 
bahwa lebih banyak variabel soiolinguistik di Aceh (bahasa Aceh) yang tidak teridentifikasi. Dari 18 
ragam yang diteliti 9 (50,00%) ragam sosiolinguistik yang terdidentifikasi, sedangkan 10 (50,00%) 
ragam tidak teridentifikasi. Gejala ini menunjukkan bahwa produktivitas dan aktivitas serta dinamika 
penggunaan bahasa Aceh di Nanggroe Aceh Darussalam sudah sangat memprihatinkan. Oleh karena 
itu, penelitian ini merekomendasikan pengadaan Kongres Bahasa Aceh sebagai titik awal bagi usaha 
peningkatan produktivitas penggunaan bahasa Aceh di tengah masyarakat.   
 
Kata kunci: sosiolinguistik, penutur bahasa Aceh 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This research was entitled “Sociolinguistic Profile in Aceh (A Research on Speech 
Community in Aceh)”, and was intended to describe a linguistic situation in Aceh which was related 
to its social community condition. The method used was descriptive, a method elaborating the data 
in certain time. The data was collected by questionnaires, observation, and interview and it was 
analyzed qualitatively. The source of the research was speech community of Acehnese settling in 
Banda Aceh. Based on the stated conclusion, it is seen that there are more unidentified 
sociolinguistic variable in Aceh .Of 18 varieties analyzed, 9 (50,00%) sociolinguistic varieties have 
been identified, whereas 10 (50,00%) varieties have not been identified. This tendency showed that 
the productivity and activity of Acehnese usage in Nanggroe Aceh Darussalam is extremely poor. 
Therefore, this research recommended that there be Acehnese Language Congress as a stepping-
stone for the productivity deve-lopment of Acehnese in the society. 
 
Keywords: sociolinguistic, Acehnese speech community 
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Pendahuluan  
Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik 
bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi, 
dengan objek penelitian hubungan antara bahasa 
dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu ma-
syarakat tutur. Sebagai objek dalam sosiolinguis-
tik, bahasa  dilihat atau didekati sebagai sarana 
interaksi atau komunikasi di dalam masyarakat 
manusia, mulai dari upacara pemberian nama 
pada bayi yang baru lahir sampai  upacara pema-
kaman jenazah tentu tidak akan terlepas dari 
persoalan bahasa.    
 Selain istilah sosiolinguistik digunakan juga 
istilah sosiologi bahasa. Banyak orang menganggap 
kedua istilah itu sama, tetapi banyak pula yang 
menganggapnya berbeda. Ada yang mengatakan 
digunakannya istilah sosiolinguistik karena pene-
litiannya dimasuki dari bidang linguistik, sedang-
kan istilah sosiologi bahasa digunakan kalau pe-
nelitian itu dimasuki dari bidang sosiologi. Ada 
juga yang mengatakan bahwa kajian sosiolinguis-
tik lebih bersifat kualitatif, sedangkan kajian 
sosiologi bahasa bersifat kuantitatif. Jadi, sosioli-
nguistik lebih berhubungan dengan perincian-
perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, 
seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa/ 
dialek tertentu yang dilakukan penutur, topik 
dan latar pembicaraan. Sedangkan sosiologi 
bahasa lebih berhubungan dengan faktor-faktor 
sosial, yang saling bertimbal balik dengan baha-
sa/dialek. 
 Kondisi penutur yang bilingual biasanya 
ditandai oleh pemisahan pemakaian bahasa atau 
variasi bahasa atas fungsi-fungsi yang diemban-
nya (Ferguson, 1972; Grosjean 1982). Dalam 
berkomunikasi, masyarakat yang demikian akan 
dihadapkan pada pilihan-pilihan bahasa atau 
variasi bahasa. Pemilihan bahasa yang digunakan 
amat bergantung pada berbagai faktor, antara 
lain situasi, mitratutur, dan topik permasalahan. 
             Grosjean (1982) menyebutkan empat 
faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa 
atau variasi bahasa, yaitu partisipan, situasi, isi 
wacana atau topik, dan fungsi interaksi. Keem-
pat faktor pemilihan bahasa juga ditentukan dan 
dipengaruhi oleh beberapa hal. Faktor partisipan 
dipengaruhi antara lain oleh status sosial ekono-
mi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, 
latar belakang etnik, dan keintiman atau keakrab-
an. Faktor situasi dipengaruhi oleh derajat kefor-
malan atau keresmian, faktor isi wacana dipenga-
ruhi oleh tujuan seperti untuk meningkatkan 

status, menciptakan jarak sosial, memohon atau 
memerintah. 
 Bahasa Aceh yang merupakan bahasa 
yang hidup dan berkembang di daerah Aceh 
memiliki beberapa persoalan dalam bidang sosi-
olinguistik, dan sejauh ini belum ada kajian yang 
mendalam tentang hal itu. Paling sedikit ada lima 
dimensi masalah sosiolingistik dalam bahasa 
Aceh. 
1) Identitas sosial penutur, antara lain dapat 

diketahui dari pertanyaan apa dan siapa pe-
nutur tersebut dan bagaimana hubungannya 
dengan lawan tuturnya. Identitas penutur 
dapat berupa anggota keluarga (ayah, ibu, 
kakak, adik, paman, dan sebagainya), dapat 
berupa teman karib, atasan atau bawahan (di 
tempat kerja), guru, murid, tetangga, pejabat, 
dan orang yang dituakan. 

2) Lingkungan sosial, yaitu tempat peristiwa tutur 
terjadi dapat berupa ruang keluarga di dalam 
sebuah rumah tangga, di dalam mesjid, di la-
pangan sepak bola, di ruang kuliah, di per-
pustakaan, atau di pinggir jalan. Tempat 
peristiwa tutur terjadi dapat mempengaruhi 
pilihan kode dan gaya dalam bertutur. 

3) Analisis diakronik dan singkronik dari dialek-
dialek sosial, yaitu berupa deskripsi pola-pola 
dialek-dialek sosial itu, baik yang berlaku 
pada masa tertentu atau yang berlaku pada 
masa yang tidak terbatas. Dialek sosial ini 
digunakan para penutur sehubungan dengan 
kedudukan mereka sebagai anggota kelas 
sosial tertentu di dalam masyarakat.  

4) Penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap 
bentuk-bentuk perilaku ujaran, maksudnya se-
tiap penutur tentunya mempunyai kelas 
sosial tertentu di dalam masyarakat.  Berda-
sarkan kelas sosialnya itu, dia mempunyai 
penilaian tersendiri, yang tentunya  sama, 
atau jika berbeda, tidak akan terlalu jauh dari 
kelas sosialnya, terhadap bentuk-bentuk 
perilaku ujaran. 

5) Tingkatan variasi, yaitu adanya keheterogenan 
anggota masyarakat tutur, adanya berbagai 
fungsi sosial dan politik bahasa, dan adanya 
tingkatan kesempurnaan kode, maka alat 
komunikasi yang disebut bahasa itu menjadi 
sangat bervariasi. Setiap variasi, baik nama-
nya dialek maupun varietas atau ragam 
mempunyai fungsi sosialnya masing-masing.     
Dari lima dimensi masalah sosilolingusitk di 

atas, dalam penelitian ini hanya difokuskan pada 
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satu masalah, yaitu tingkatan variasi bahasa di 
dalam masyarakat tutur yang heterogen.     
 
Metode Penelitian 
Metode yang digunakan adalah metode deskrip-
tif yaitu menggambarkan data dalam satu waktu. 
Pengumpulan data mengggunakan teknik ang-
ket, teknik observasi, dan teknik wawancara. 
Data penelitian ini diolah secara kualitatif yang 
dikombinasikan dengan teknik statistik (persen-
tase).  
 
Populasi dan Sampel 
Populasi penelitian ini adalah penutur bahasa 
Aceh yang berdomisili di Kotamadia Banda 
Aceh dan sistuasi kebahasaannya. Sampel pene-
litian ini sebanyak 100 orang yang dipilih dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Res-
ponden  terdiri atas 50 orang laki-laki dan 50 
orang wanita dewasa yang kesemuanya merupa-
kan penutur bahasa Aceh.  

 
Alat dan Teknik Pengumpulan Data 
Alat pengumpul data dalam penelitian yaitu 
observasi, perekaman, angket, dan wawancara.  
 
Teknik Analisis Data 
Analisis data penelitian menggunakan teknik 
deskriptif kualitatif.  
 
Hasil dan Pembahasan 
Sebagaimana uraian pada bab pendahuluan bah-
wa dimensi variasi bahasa merupakan fokus 
kajian untuk mendeskripsikan profil atau gam-
baran kondisi sosiolinguistik di Aceh. Variasi 
bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi 
sosiolinguistik, sehingga Kridalaksana (1984) 
mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang 
linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri 
variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri 
variasi bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial 
kemasyarakatan.  
 
Variasi dari Segi Penutur 
Idiolek 
Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat per-
orangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang 
mempunyai variasi bahasa atau idoleknya ma-
sing-masing. Yang menjadi persoalan dalam 
penelitian ini adalah apakah para penutur bahasa 
Aceh juga memunculkan idolek? Hasil penelitian 
terhadap 100 orang responden memperlihatkan 

bahwa kita bisa mengidentifikasi ciri khas 
individu atau idiolek seseorang ketika mereka 
bertutur dalam bahasa Aceh. Dengan kata lain, 
penggunaan bahasa Aceh juga akan memuncul-
kan idiolek. Dari 100 responden penutur bahasa 
Aceh yang diteliti teridentifikasi 100 idiolek 
dengan cirinya masing-masing. Variasi idiolek ini 
berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, 
gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya.  

 
Dialek 
Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok 
penutur  yang jumlahnya relatif, yang berada 
pada suatu tempat, wilayah atau area tertentu. 
Hasil penelitian yang dilakukan Sulaiman (1979) 
menyebutkan bahwa bahasa Aceh terdiri atas 
beberapa dialek. Di pesisisir utara terdapat dialek 
Aceh Besar, dialek Pidie, dialek peusangan, dan 
dialek Pase. Di pesisir barat terdapat dialek Lam 
No dan dialek Aceh Barat. Hasil peneltian ini 
juga memperlihatkan bahwa dari 100 responden 
yang diteliti terdientifikasi sebagai penutur dari 
berbagai dialek. Setelah diklasifikasikan, para 
responden dapat dikelompokkan sebagai penu-
tur dialek Peusangan 31 orang, dialek Aceh 
Besar 35 orang, dialek Pidie 24, dan dialek Aceh 
Barat 10 orang, sedangkan dialek Pase dan dialek 
Lam No tidak terjaring sebagai responden dalam 
penelitian ini. Terdapatnya beberapa dialek 
bahasa Aceh pada masyarakat tutur di Banda 
Aceh dapat dimaklumi mengingat masyarakat 
Banda Aceh merupakan para pendatang yang 
berasal dari berbagai daerah yang ada di Aceh.   

      
Kronolek 
Kronolek atau dialek temporal adalah variasi 
bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial 
pada masa tertentu. Dalam bahasa Indonesia 
misalnya terdapat variasi bahasa Indonesia tahun  
tigapuluhan, limapuluhan, dan variasi bahasa 
Indonesia masa kini. Apakah kronolek juga ter-
dapat dalam bahasa Aceh? Hasil wawancara 
dengan para responden memperlihatkan bahwa 
bahasa Aceh tidak mengenal kronolek. Sepenge-
tahuan para responden, bahasa Aceh kini dan 
bahasa Aceh masa lampau tidak jauh berbeda. 
Kalaupun ada perbedaan, bukan terletak pada 
bahasa Acehnya,  melainkan pengaruh bahasa 
Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahasa Aceh itu dari zaman ke zaman relatif 
statis atau dengan kata lain kita tidak mengenal 
kronolek dalam bahasa Aceh.      



Langgam Bahasa Vol. 1 No. 1; Januari 2007:23-29 26 

Sosiolek 
Sosiolek atau dialek sosial adalah variasi bahasa 
yang berkenaan dengan status, golongan, dan 
kelas sosial para penuturnya. Dalam sosiolinguis-
tik variasi inilah yang paling banyak dibicarakan 
dan paling banyak menyita waktu untuk 
membicarakannya, karena variasi ini menyangkut 
semua masalah pribadi penuturnya, seperti usia, 
pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat kebangsa-
wanan, dan keadaan sosial ekonomi. Para res-
ponden menyatakan bahwa berdasarkan usia ada 
perbedaan bahasa Aceh anak-anak, remaja, dan 
dewasa. Berdasakan pendidikan para responden 
juga mengakui adanya variasi dalam bahasa 
Aceh. Berdasarkan seks atau jenis kelamin juga 
terdapat variasi bahasa antara penutur wanita 
dan pria. Variasi dari sudut jenis kelamin ini 
terutama berkaitan dengan topik pembicaraan. 
Perkerjaan yang berbeda juga akan memuncul-
kan variasi dalam bahasa Aceh. Profesi nelayan, 
petani, pedagang, dan sebagainya memunculkan 
karakteristik yang berbeda terutama pada pemi-
lihan kosakatanya. Berdasarkan sosial ekonomi, 
terdapat variasi bahasa yang digunakan orang 
miskin dan orang kaya. Kalau bahasa Jawa me-
ngenal variasi bahasa ditinjau dari sudut kebang-
sawanan, bahasa Aceh berdasarkan penelitian ini 
tidak mengenal variasi bahasa tersebut. Perbe-
daan variasi bahasa di sini bukan saja berkenaan 
dengan dengan isi atau topik pembicaraan, mela-
inkan juga perbedaan dalam bidang morfologi, 
sintaksis, dan juga kosa kata.  

 
Akrolek 
akrolek adalah variasi sosial yang dianggap lebih 
tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial 
lainnya. Sebagai contoh akrolek ini adalah yang 
disebut bahasa bagongan, yaitu variasi bahasa Jawa 
yang khusus digunakan oleh para bangsawan 
kraton Jawa. Bahasa Perancis dialek kota Paris 
dianggap lebih tinggi derajatnya daripada dialek-
dialek Perancis, karena itulah dialek kota Paris 
itu dijadikan bahasa standar Perancis. Di Indo-
nesia dialek Jakarta cendrung semakin bergen-si 
sebab banyak para remaja yang merasa bangga 
berbicara dalam dialek Jakarta itu. Di Aceh, 
berdasarkan jawaban para responden (73%),  
bahasa Aceh dialek Peusangan lebih halus dan 
enak didengar dibandingkan dengan dialek 
lainnya seperti bahasa Aceh dialek Aceh Besar 
ataupun dialek Aceh Barat.  

 

Basilek 
Basilek adalah variasi sosial yang dianggap ku-
rang bergengsi, atau dipandang rendah. Bahasa 
Inggris yang digunakan oleh para cowboy dan kuli 
tambang dapat dikatakan sebagai basilek, begitu 
juga bahasa Jawa kramandesa. Di Aceh, berdasar-
kan jawaban para responden (62%) menyatakan 
bahwa bahasa yang digunakan para penduduk di 
pesisir pantai yang umum berprofesi sebagai 
nelayan dapat diidentifikasikan sebagai basilek.    

 
Slang 
Slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus 
dan rahasia. Berdasarkan jawaban para respon-
den (87%), terungkap bahwa di Aceh terdapat 
bahasa slang yang disebut dengan bahasa Aceh 
membalek.  Bahasa membalek  ini digunakan oleh 
kalangan tertentu yang sangat terbatas dan tidak 
boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok  
itu. Oleh karena itu, kosakata yang digunakan 
selalu berubah-ubah. Bahasa membalek memang 
lebih merupakan bidang kosakata daripada 
bidang fonologi maupun gramatika.  

 
Variasi Bahasa dari Segi Pemakaian 
 Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaan-
nya, pemakaiannya, atau fungsinya disebut fung-
siolek. Variasi ini biasanya dibicarakan berdasar-
kan bidang penggunaan, gaya atau tingkat kefor-
malan, dan sarana penggunaan. Variasi bahasa 
berdasarkan bidang pemakaian dalam penelitian 
ini menyangkut bahasa itu digunakan untuk 
keperluan atau bidang apa.     
 
Ragam Sastra     
Ragam sastra biasanya menekankan penggunaan 
bahasa dari segi estetis memiliki ciri eufoni serta 
daya ungkap yang paling tepat. Struktur morfo-
logi dan sintaksis yang normatif seringkali dikor-
bankan untuk mencapai efek keufonian dan 
kedayaungkapan yang tepat. Hasil penelitian ini 
memperlihatkan bahwa bahasa Aceh juga meng-
enal ragam sastra.  Ragam sastra dalam bahasa 
Aceh didominasi oleh karya sastra lama seperti 
hikayat, h’iem, dan narit maja. Karya-karya sastra 
tersebut menunjukkan ciri khas tertentu yang 
berbeda dengan ragam bahasa lainnya.  
 
Ragam Jurnalistik  
Ragam bahasa jurnalistik juga mempunyai ciri 
tertentu, yakni bersifat sederhana, komunikatif, 
dan ringkas. Sederhana karena harus dipahami 
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dengan mudah, komunikatif karena jurnalistik 
harus menyampikan berita secara tepat, dan 
ringkas karena keterbatasan ruang (media cetak) 
dan keterbatasan waktu (media elektronik). 
Dalam bahasa Aceh sulit diidentifikasi ragam 
bahasa jurnalistiknya, mengingat sangat sedikit 
kalau tidak dikatakan tidak ada media massa baik 
cetak maupun elektronik yang menggunakan 
bahasa Aceh. Beberapa waktu lalu ada tabloid 
yang menggunakan bahasa Aceh, tetapi tidak 
bertahan lama. Satu-satunya program bahasa 
Aceh yang masih eksis di media adalah berita 
dalam bahasa daerah yang disiarkan  RRI Banda 
Aceh.  
 
Ragam Militer 
Ragam bahasa militer dikenal dengan cirinya 
yang ringkas dan bersifat tegas, sesuai dengan 
tugas dan kehidupan kemiliteran yang penuh 
dengan disiplin dan instruksi. Dalam bahasa 
Aceh tidak mengenal ragam bahasa Aceh ragam 
militer karena memang  bahasa resmi dalam 
kemiliteran di Aceh adalah bahasa Indonesia.  
 
Ragam Ilmiah  
Ragam bahasa ilmiah dikenal dengan cirinya 
yang lugas, jelas, dan bebas dari keambiguan 
serta segala macam metafora dan idiom. Dalam 
bahasa Aceh tidak teridentifikasi adanya bahasa 
ilmiah karena semua kegiatan keilmiahan di 
Aceh menggunakan bahasa Indonesia. 
 
Variasi Bahasa dari Segi Keformalan            
Variasi berdasarkan tingkat kefromalan dapat 
dibagi atas lima macam, yaitu ragam beku 
(frozen), ragam resmi (formal), ragam usaha (kon-
sultatif), ragam santai (casual), dan ragam akrab 
(intimate). 
 
Ragam Beku  
Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling 
formal, yang digunakan dalam situasi-situasi 
khidmat dan upacara-upacara resmi, misalnya 
dalam upacara kenegaraan, khotbah di mesjid, 
tata cara pengambilan sumpah, kitab undang-
undang, akte notaris, dan surat-surat keputusan. 
Dalam bahasa Aceh sulit mengidentifikasi ragam 
beku ini mengingat bahasa Aceh tidak produktif 
digunakan dalam berbagai kegiatan tersebut.  

 
 
 

Ragam Resmi  
Ragam resmi atau ragam formal adalah variasi 
bahasa yang digunakan dalam pidato kenegara-
an, rapat dinas, surat menyurat dinas, buku-buku 
pelajaran dan sebagainya. Pola dan kaidah ragam 
resmi sudah ditetapkan secara mantap sebagai 
suatu standar. Dalam bahasa Aceh sukar ter-
identifikasi ragam bahasa resmi mengingat tidak 
ada batasan yang jelas tentang bahasa Aceh 
resmi dan tidak resmi. Di samping itu, kegiatan-
kegiatan seperti disebutkan di atas juga tidak 
menggunakan bahasa Aceh.  
 
Ragam Konsultatif 
Ragam konsultatif atau ragam usaha adalah 
variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pem-
bicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat, atau pem-
bicaraan yang berorientasi kepada hasil atau 
produksi. Jadi, dapat dikatakan ragam usaha ini 
adalah ragam bahasa yang paling operasional. 
Wujud ragam usaha ini berada di antara ragam 
formal dan ragam informal. Dalam bahasa Aceh 
sukar mengidentifikasi ragam konsultatif ini 
karena tidak teridentifikasinya ragam formal.  
 
Ragam Santai 
Ragam santai atau ragam kasual adalah variasi 
bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi 
untuk berbicang-bincang dengn keluarga atau 
teman karib pada waktu beristirahat, berolahra-
ga, berekreasi, dan sebagainya. Dalam bahasa 
Aceh tidak teridentikasi ragam santai ini karena 
tidak ada ragam pembandingnya.     
 
Ragam Akrab 
Ragam akrab atau ragam intim adalah variasi 
bahasa biasa digunakan oleh para penutur yang 
hubungannya sudah akrab seperti antaranggota 
keluarga atau antarteman yang sudah karib. 
Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa 
yang tidak lengkap pendek-pendek dan dengan 
artikulasi yang seringkali tidak jelas. Hal ini 
terjadi karena di antara partisipan sudah saling 
pengertian dan memiliki pengetahuan yang 
sama. Dalam bahasa Aceh tidak teridentikasi 
ragam akrab ini karena tidak ada ragam pemban-
dingnya.   
   
Variasi dari Segi Sarana 
Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana 
atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini dapat 
disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis. Hasil 
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penelitian ini memperlihatkan bahwa bahasa 
Aceh memiliki ragam lisan dan ragam tulis. Para 
pakar bahasa Aceh juga telah merumuskan ejaan 
dan kaidah-kaidah penulisan dalam bahasa Aceh.  

Penutup 
Simpulan 
Profil sosiolinguistik di Aceh dapat ditabulasikan 
sebagai berikut. 

 
 

TABEL 1 
REKAPITULASI PROFIL SOSIOLINGUISTIK DI ACEH 

N
o. Variasi Bahasa Hasil Penelitian Keterangan 

1. Persfektif Penutur   
 1) Idiolek teridentifikasi 100 penutur 100 idiolek 
 2) Dialek teridentifikasi bahasa penutur terkelompokkan  
 3) Kronolek  tak teridentifikasi Bahasa Aceh relatif statis 
 4) Sosiolek teridentifikasi kelas sosial membedakan bahasa 
 5) Akrolek teridentifikasi dialek Peusangan lebih halus 
 6) Basilek teridentifikasi bahasa masyarakat pesisir pantai 
 7) Slang teridentifikasi ditemukan cirikhas bhs. remaja 
2. Persfektif Pemakaian   
 1) Ragam Sastra  teridentifikasi terdapat cirikhas bhs. sastra 
 2)Ragam Jurnalistik tak teridentifikasi minim media dalam bhs. Aceh  
 3) Ragam Militer tak teridentifikasi bahasa militer bukan bhs. Aceh 
 4) Ragam Ilmiah tak teridentifikasi bahasa ilmiah bukan bhs. Aceh  
3. Persfektif Keformalan  tak teridentifikasi bahasa Aceh relatif statis 
 1) Ragam Beku tak teridentifikasi tidak ada pembanding 
 2) Ragam Resmi tak teridentifikasi tidak ada pembanding 
 3)Ragam           

Konsultatif 
tak teridentifikasi tidak ada pembanding 

 4) Ragam Santai tak teridentifikasi tidak ada pembanding 
 5) Ragam Akrab tak teridentifikasi tidak ada pembanding 
4. Persfektif Sarana   
 1) Ragam Lisan teridentifikasi ada penutur bahasa Aceh 
 2) Ragam Tulis teridentifikasi terdapat tulisan dalam bhs. Aceh 

 
 
Saran 
Berdasarkan simpulan di atas terlihat bahwa 
lebih banyak variabel soiolinguistik di Aceh 
(bahasa Aceh) yang tidak teridentifikasi. Dari 18 
ragam yang diteliti 8 (45,45%) ragam sosiolingu-
istik yang terdidentifikasi, sedangkan 10 
(55,55%) ragam tidak teridentifikasi. Gejala ini 
menunjukkan bahwa produktivitas dan aktivitas 
serta dinamika penggunaan bahasa Aceh di 
Nanggroe Aceh Darussalam sangat mempriha-
tinkan. Oleh karena itu, penelitian ini mereko-
mendasikan pengadaan Kongres Bahasa Aceh 
sebagai titik awal bagi usaha peningkatan 
produktivitas penggunaan bahasa Aceh di 
tengah-tengah masyarakat.   
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PEMAKAIAN UNSUR MUSIK DALAM PEMBACAAN PUISI 
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ABSTRAK 
 
  Pembelajaran sastra, khususnya dalam aspek puisi, belum maksimal hasilnya hingga saat ini. 
Kecenderungan guru menggunakan metode pembelajaran yang tidak bervariasi diduga merupakan 
salah satu penyebab   terjadinya hal ini. Karenanya, tingkat apresiasi puisi pada siswa tetap menjadi 
rendah. Tulisan ini mencoba mengeksplor bagaimana kemungkinan penggunaan musik sebagai salah 
satu elemen lain dalam pembelajaran puisi di kelas, baik untuk level SMP ataupun SMA. Penulis 
menggunakan studi kepustakaan dan pengalaman personalnya dalam berbagai workshop peningkatan 
kapasitas guru dan murid untuk mendeskripsikan bagaimana penggunaan musik tradisional dan 
modern dalam pembelajaran puisi beserta tahapan alternatif pelaksanaan hal tersebut di kelas. 
Penulis yakin  bahwa model ini akan dapat meningkatkan tingkat apresiasi siswa dan pembelajaran 
akan menjadi menarik untuk diikuti.  
 
Kata kunci: pembacaan puisi, musik dalam pembacaan puisi 

 
 
 

ABSTRACK 
 
  Teaching literary, especially in poem aspects, not maximal untill today. Teacher usually use 
nonvariated teaching methodology in teaching poems to students. It could be caused the level of 
students appreciation still lower until today. In this article, the writer try to explore how to use music 
as another element in reading and teaching poem for junior and senior high school students. The 
writer  used library research and his own experiences as facilitator in capacity building for teachers 
and students in order to describe how to use traditional and modern music in reading poem 
including the alternatives steps in  running the model in class room activities.  The writer belief that 
this model could make the students appreciation level becomes higher than before. 
 
Keywords: reading poem, music in reading poem  

                                                 
∗ Penulis adalah staf pengajar tetap FKIP Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh. 
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Pendahuluan 
Membaca puisi dengan menggunakan iringan 
musik merupakan model alternatif lain dalam 
pembelajaran pembacaan puisi. Sebenarnya, pe-
maduan unsur musik dan puisi itu sudah 
berlangsung lama. Dalam tradisi lisan di daerah 
tertentu, Aceh misalnya, sejak dahulu  sudah di-
kenal adanya nyanyian doda idi saat menidurkan 
anak-anak. Demikian juga halnya dengan tradisi 
nalam, penyanyian syair-syair keagamaan untuk 
fungsi pembelajaran di dayah-dayah atau meu-
nasah di kampung-kampung. Ternyata, penyam-
paian pesan syair-syair tersebut dalam bentuk 
nyanyian memberi bekas dan ingatan yang jauh 
lebih lama dibandingkan dengan pola penyam-
paian dengan teknik lain. 
 Dalam perkembangan selanjutnya kita 
juga melihat ada sejumlah puisi modern yang 
kemudian dinyanyikan oleh kelompok musik 
tertentu tanpa pernah kita sadari bahwa sebenar-
nya yang dinyanyikan itu pada awalnya adalah 
puisi yang ditulis oleh penyair tertentu. Perhati-
kan teks puisi berikut.  
 
 
CINTA RASUL 
Taufik Ismail 
 
 
Rindu kami padamu ya Rasul 
Rindu tiada terperi 
Berabad jarak darimu ya Rasul   
Terasa dikau di sini 
 
Cinta ikhlasmu pada manusia  
Bagai cahaya Suwarga 
Dapatkah kami  membalas cintamu 
Secara bersahaja 
 
Rindu kami padamu ya Rasul 
Rindu tiada terperi 
Berabad jarak darimu ya Rasul                    
Terasa dikau di sini 
  
 
 Di tangan  personil grup musik Bimbo 
puisi tersebut diaransemen menjadi sebuah lagu 
yang ternyata masih tetap enak didengar dan 
dinyanyikan hingga hari ini. Kalau tak yakin 
cobalah nyanyikan lagu di bawah ini dengan 
irama yang dinyanyikan Sam Bimbo dan kawan-
kawan.  

CINTA RASUL 
Cipt. Taufik Ismail 
Arr. Bimbo 

 
 

Rindu kami padamu ya Rasul 
Rindu tiada terperi 
Berabad jarak darimu ya Rasul   
Terasa dikau di sini 
 
Reff: 
Cinta ikhlasmu  
Pada manusia  
Bagai cahaya Suwarga 
Dapatkah kami  
Membalas cintamu 
Secara bersahaja 
 
Rindu kami padamu ya Rasul 
Rindu tiada terperi 
Berabad jarak darimu ya Rasul                    
 
A 
Terasa dikau di sini 
  
(Musik) 
 
Kembali ke Reff   +   A 
 
 

  
Ilustrasi dan Musikalisasi Puisi 
Akhir-akhir ini muncul dua model alternatif lain 
dalam hal pemaduan puisi dengan musik. Kedua 
model tersebut ialah ilustrasi puisi dan musi-
kalisasi puisi. Model pertama, ilustrasi puisi, 
dimaksudkan sebagai pembacaan puisi (bukan 
penyanyian) yang menggunakan unsur musik, 
dalam hal ini instrumen lagu tertentu yang telah 
direkam ataupun langsung (live) sebagai unsur 
latar atau pendukung pembacaan. Hal ini, misal-
nya, dapat dilihat dalam rekaman pembacaan 
puisi W.S. Rendra.  

Mungkin kita bertanya, “Apakah model 
pembacaan ilustrasi puisi ini mungkin dilaksana-
kan di sekolah?”  Jawabannya “Mengapa tidak!” 
Bukankah dari dulu dan dulunya lagi kita tak 
henti-henti mengeluh tentang kurangnya minat 
siswa dalam pembelajaran puisi di sekolah. 
Sebenarnya, kalau kita mau sedikit membuka 
diri, mengubah tradisi pembelajaran di sekolah, 
dan tentu saja mau berpayah-payah sedikit, saya 
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yakin siswa akan minta kita semua untuk meng-
ajar puisi saban hari kita masuk kelas.  

Penentuan jenis musik, nada, atau instru-
men yang akan mengiringi pembacaan sebuah 
puisi dalam praktik pembacaan puisi dengan 
model ilustrasi puisi ini tentu saja ditempuh 
setelah tahapan berikut: 

1) membaca puisi yang akan dipraktikkan 
berkali-kali sehingga ditemukan makna 
tertentu dalam puisi tersebut; 

2) mengungkapkan kembali isi atau makna  
puisi tersebut dalam bentuk parafrase; 

3) mendiskusikan imaji/bayangan dan efek 
yang muncul pada siswa ketika membaca 
puisi tersebut; 

4) mendiskusikan jenis alat musik dan ira-
ma yang mungkin cocok digunakan sesu-
ai dengan ketersediaan fasilitas di seko-
lah; 

5) merancang skenario penampilan; 
6) mencoba skenario penampilan beberapa 

kali sehingga ditemukan bentuk yang 
pas, baku. 

    
Cobalah Anda pahami puisi “Jangan Tegur 

Aku dengan Senjata” karya Nurdin F. Joes di 
bawah ini dengan saksama. Setelah itu, cobalah 
praktikkan di kelas bersama para siswa Anda.  
 
 
Jangan Tegur Aku dengan Senjata  
Nurdin F. Joes  
 
Indonesia  
jangan tegur aku dengan senjata  
karena itu bukan kasih  
bukan pula cinta  
tapi api yang membara  
 
jangan panggil aku dengan senjata  
ucapkan kalam sempurna  
agar aku lebih mengerti  
menyahuti engkau dengan rendah hati  
 
jangan ketuk pintuku dengan senjata  
karena aku bisa bedakan suara  
mana bernama ketukan tangan  
mana yang bernama ketukan dendam 
 
jangan paksa  aku bercermin pada senjata  
karena mungkin tampak parasku tak agung  
dengan itu akan lahir wajah yang kusut  

dan akan hilang identitas yang lembut 
jangan sapa namaku dengan senjata  
karena aku tak akan gembira  
akan putus jutaan talikasih  
akan sirna selaksa terima kasih  
 
jangan lupakan namaku  
apalagi dengan senjata  
karena aku pernah jadi ibumu 
menyusui engkau dengan madu 
 
jangan cepat kaulupakan diriku  
karena aku bekas ibumu  
kulatih dengan payah kau berjalan  
tertatih langkah satu-satu 
 
jangan lupakan aku  
karena engkau telah dewasa  
ingatkah kau waktu kecil? 
betapa dirimu sangat dekil 
 
jangan taburkan bibit luka itu  
pada dada ibumu dengan senjata  
karena kalau itu terjadi  
air mata pun tak pernah berhenti  
 
jangan biarkan tamanku  
terbakar dengan senjata  
akan luruh putik cinta  
akan gugur bunga-bunga  
  
 

Model kedua, musikalisasi puisi, dalam 
tulisan ini dimaksudkan sebagai pembacaan puisi 
yang memadukan model pembacaan (vokalisasi) 
dengan  model penyanyian dan diiringi dengan 
unsur musik. Sejak 1992 sampai dengan saat ini 
beberapa kelompok musikalisasi puisi telah me-
lakukan eksperimen terhadap model pembacaan 
yang satu ini. Kelompok Bengkel Musik Batas 
(BMB) Banda Aceh, Komunitas Musik Merdeka 
(KOMM) Banda Aceh, Deavis Sanggar Mata-
hari, Jakarta, merupakan contoh komunitas seni-
man yang mencoba menggunakan model kedua 
ini dalam pembacaan puisi. 

Pemikiran untuk mengikutsertakan mu-
sik dalam pembacaan puisi ini didasarkan pada 
pertimbangan berikut. Puisi secara utuh memiliki 
banyak unsur di dalamnya, mulai dari pola 
persajakan, unsur peristiwa, irama, permainan 
kata, bunyi kata, dan sebagainya. Sementara 
sebuah alunan musik mempunyai unsur-unsur 
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puitikal di dalam nadanya yang dapat menggugah 
pikir dan rasa secara perlahan-lahan. Secara 
singkat dapat disebutkan bahwa di dalam puisi 
ada musik dan begitu juga sebaliknya di dalam 
musik ada puisinya. Karena itu, jika ditelaah 
lebih jauh, ternyata musik yang selama ini kita 
anggap sebagai latar/pengiring tersebut diambil 
dari beberapa unsur bunyi dalam puisi: nada, 
irama, dan speed. Jadi musik tersebut tidak 
dihadirkan dari luar puisi. Musik sebagai peng-
hangat suasana dalam musikalisasi puisi harus 
juga merujuk ke beberapa aliran musik yang 
telah ada, seperti rock, pop, jazz, dangdut, dan 
lain-lain sehingga lebih mengena di saat audiens 
menikmatinya. Malah, tidak tertutup kemungkin-
an untuk mengunakan alat dan irama musik 
tradisi sebagai pendukung musikalisasi puisi, 
asalkan paduan musik dan puisi tersebut difor-
mat sedemikian rupa dalam kondisi seimbang 
(balance) dan harmonis. 

 
Tahapan Mengaransemen Musik dalam 
Musikalisasi Puisi 
Proses mengaransemen musik dalam musikali-
sasi puisi dilakukan melalui tahapan berikut: 

1. interpretasi (penelaahan puisi); 
2. penentuan irama; 
3. penyeimbangan bunyi; 
4. pemolesan; 
5. pemberian bobot pada irama; 
6. pengujicobaan; 
7. pembakuan. 

 
1)  Penelaahan puisi (interpretasi) 

Puisi yang akan dimusikalisasikan harus 
ditelaah terlebih dahulu sebab puisi pada haki-
katnya mengandung  suatu maksud/tujuan yang 
terselubung di dalamnya. Hal pertama yang 
harus dilakukan dalam menelaah puisi adalah 
membaca puisi tersebut secara berulang-ulang, 
menemukan isi dan makna puisi yang dibaca,  
menentukan penjedaan, menentukan intonasi 
pembacaan, dan sebagainya untuk mengangkat 
roh puisi tersebut sehingga dapat disampaikan 
kepada audiens. 

 
2) Penentuan irama 

Rancangan irama dalam sebuah aranse-
men musikalisasi puisi didasarkan pada hasil 
penelaahan atau penafsiran awal. Irama yang 
dipilih hendaknya yang baru, bukan mengambil 
irama yang sudah ada sebelumnya sebelumnya 

secara utuh. Dalam hal ini pemilihan irama dapat 
saja  mengacu pada jenis-jenis musik yang 
berkembang ataupun musik yang sama sekali 
belum pernah diketahui orang. Kesalahan dalam 
memilih irama dapat berakibat fatal dalam pe-
nyampaian makna dan roh puisi kepada audiens. 

 
3) Penyeimbangan bunyi 

Penyeimbangan bunyi dimaksudkan se-
bagai usaha untuk memberi keharmonisan anta-
ra nada musik dengan teks puisi sehingga kedua 
unsur ini menjadi menyatu, tidak pincang, tidak 
ada yang terlalu dominan. 

 
4) Pemolesan 

Pemolesan dimaksudkan sebagai usaha 
memperhalus dan menyempurnakan rancangan 
awal musikalisasi puisi setelah diujicobakan. Hal-
hal yang kurang pas menurut anggota kelompok 
diperbaiki, dicari alternatif lain, dicoba lagi hing-
ga ditemukan model irama tentatif. 

 
5) Pemberian bobot pada irama 

Setelah ditemukan nada atau irama ten-
tatif, irama tersebut dipraktikkan, direkam, dan 
selanjutnya dievaluasi lagi. Bila diperlukan, buat 
variasi atau lekukan-lekukan struktur nada de-
ngan cara mengubah nada yang datar menjadi 
mengalun dan seterusnya. Dalam hal ini diper-
lukan improvisasi sehingga ditemukan pemanis 
ungkapan puitikal pada musik agar audiens yang 
mendengarnya tidak mengalami kejenuhan mes-
kipun irama-irama yang dibuat hanya memiliki 
accord satu atau dua. 

 
6) Pengujicobaan 

Pada bagian ini Anda diminta untuk 
mencoba komposisi musikalisasi puisi yang telah 
dibuat. Jika dirasakan ada kekurangan atau keti-
dakcocokan, tentukan bagian mana saja yang 
perlu diubah, ditambah, atau dihilangkan sampai 
aransemen tersebut memuaskan dan tentunya 
jika ditampilkan di depan audiens akan menjadi 
sebuah pementasan yang bermutu. 
 
7) Pembakuan 

Pembakuan dimaksudkan sebagai penen-
tuan model tampilan yang baku terhadap puisi 
yang akan dimusikalisasikan. Hasil pembakuan 
kemudian direkam dan kalau memungkinkan 
diedarkan kepada publik. 
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Alternatif Aransemen  
Penentuan jenis musik dan alat-alat musik yang 
akan digunakan dalam kegiatan musikalisasi puisi 
sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas di 
sekolah dan kreativitas para siswa. Karena itu, 
kemungkinan menggunakan alat dan irama tradi-
sional, modern, dan kreasi dalam rancangan mu-
sikalisasi sangat dimungkinkan. Penggunaan 
ketiga jenis alat dan warna musik tersebut dalam 
sebuah aransemen akan mencegah terjadinya 
kemonotonan dan kejenuhan pada pendengar. 
Model pemaduan ketiga warna musik tersebut 
mungkin sebagai berikut. 

 
1) Modern + Tradisi + Kreasi 

Model ini bermakna penempatan nada 
modern dengan memakai instrumen gitar, piano, 
dan lain-lain di awal aransemen (intro). Musik 
tradisi akan menyertainya kemudian, yang juga 
terus diikuti oleh musik kreasi. Persentase yang 
ingin dicapai pada model ini adalah 60:30:10. 
Artinya, musik modern lebih dominan dan 
menjadi dasar pengiring musikalisasi puisi. 
Musik tradisi bertindak sebagai pelengkap 
ketukan-ketukan yang terasa kosong, sedangkan 
instrumen kreasi bertindak sebagai penempel 
kelemahan aransemen musik yang dibuat sehing-
ga komposisi aransmen musikalisasi puisi 
tersebut penuh dan atraktif. 

 
2) Tradisi + Modern + Kreasi 

Dalam model ini instrumen tradisilah 
yang menjadi intro, misalnya dengan memakai 
peralatan rapa-i, genderang, dan seterusnya, dan 
menjadi dasar pengiring. Instrumen modern 
akan bertindak sebagai pelengkap ketukan-ketu-
kan yang terasa kosong, sedangkan instrumen 
kreasi bertindak sebagai penempel kelemahan 
aransemen. Komposisi yang ingin dicapai dalam 
hal ini 60:30:10. Artinya, musik tradisi akan lebih 
dominan jika dibandingkan dengan musik 
modern dan kreasi. 
 
3) Kreasi + Tradisi + Modern  

Dalam model ini instrumen kreasi digu-
nakan sebagai intro dan menjadi dasar pengiring. 
Instrumen tradisi akan bertindak sebagai peleng-
kap ketukan-ketukan yang terasa kosong, se-
dangkan instrumen modern bertindak sebagai 
penempel kelemahan aransemen.  

 
 

Pembacaan Puisi dalam Musikalisasi Puisi  
Hasil pengamatan selama ini menunjukkan 
bahwa kekhasan musikalisasi puisi juga terletak 
pada pemaduan teknik baca puisi dengan 
penyanyian. Pembacaan puisi dalam musikalisasi 
puisi terbagi ke dalam 4 cara, yaitu sebagai 
berikut: 
1) Pembacaan puisi Pada Saat Intro Musik 

Pembacaan ini dimaksud untuk mema-
parkan gambaran suasana puisi agar lebih magis 
dan lebih mengena pada titik sasaran bagi au-
diens lewat pengungkapan kata-kata atau kalimat 
secara lebih awal kita mengajak para audiens 
masuk dalam imajinasi kita. 
 
2)  Pembacaan Puisi pada Saat Melodi 

Pembacaan puisi di saat melodi (suling, 
recorder, gitar, dan lain-lain) bertujuan mengisi 
kekoso-ngan dan mempertegas maksud dari 
puisi yang sedang kita bawakan. 
 
3)  Pembacaan Puisi Tanpa Intro dan Pemba-

caan Setelah Usai Musik 
Pada bagian ini kita mengajak audiens 

untuk masuk pada suasana yang akan dibangun. 
 
4)  Pembacaan Puisi Tumpang Tindih 

Dalam model ini teknik penyanyian dan 
pembacaan puisi saling berebut tempat, namun 
di sini terjadi harmonisasi yang cukup baik 
antara keduanya. 
  
Melatih Musikalisasi Puisi pada Pemula  
Dalam mengajarkan musikalisasi puisi bagi 
pemula perlu diingat bahwa latihan-latihan dasar 
adalah suatu perangkat keperluan keberangkatan 
pemula yang paling utama, yaitu dengan meng-
ajarkan teknik-teknik pernapasan perut, latihan 
vokal/membuka laring dengan suara bergumam 
(mmm … dan sst …) dengan nada yang pan-
jang. Di samping itu berikan apresiasi tentang 
musikalisasi puisi, kegunaannya, fungsinya dan 
seterusnya, sehingga pemula tersebut merasa 
tertarik dan menikmati seni yang satu ini. Ke-
mudian yang paling pokok yang mesti diajarkan 
kepada pemula adalah latihan menginterpre-
tasikan puisi, teknik membaca puisi yang baik, 
teknik mengaransemen dan membuat konsep 
musik dengan merujuk pada nada baca. Latihan 
ini secara berulang-ulang sampai vokal mereka 
terbentuk, kemampuan mereka dalam mengin-
terpretasikan puisi terlatih, dan kemampuan 
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mereka mengaransemen musik dan memadukan 
unsur musik dengan puisi menjadi baik. 

Satu hal yang perlu disadari bahwa pada 
hakikatnya penyuguhan musikalisasi puisi adalah 
sajian kerja sama anggota kelompok. Namun, 
jika dirasa mampu, musikalisasi puisi tersebut 
dapat juga dilakukan oleh satu orang. Jika dalam 
kelompok tersebut ada satu anggota yang boleh 
dikatakan tidak atau belum mampu dalam beber-
apa hal, misalnya menyanyi, baca puisi, dan ber-
main musik,  kelemahan ini harus ditutupi oleh 
rekan-rekan dalam timnya secara bertahap.  

 
Penggunaan Instrumen 
Instrumen yang dipakai dalam musikalisasi puisi 
sebenarnya bebas. Instrumen tersebut tidak 
hanya terbatas pada gitar, rebana, harmonika, 
dan lain-lain. Semua benda yang mengeluarkan 
bunyi dapat dipakai sebagai alat dalam musikal-
isasi puisi. Karena itu, benda-benda yang terbuat 
dari plastik, botol, kotak, kursi, meja, peralatan 
kaca, dan lain-lain dapat digunakan. Jadi, jangan-
lah ragu-ragu menggunakan peralatan musik, 
tetapi perlu diingat jika kita mempergunakan 
peralatan/instrumen yang tidak standar haruslah 
diikuti dengan penyelarasan bunyi agar di saat 
koor instrumen tidak kacau. Untuk menerapkan 
uraian di atas, baca dan interpretasikanlah con-
toh-contoh puisi di bawah ini terlebih dahulu. 
Setelah itu, bagilah siswa ke dalam beberapa 
kelompok kecil. Setiap kelompok diminta mem-
baca salah satu puisi dengan teknik musikalisasi. 
Ajak mereka bekerja sesuai dengan tahapan di 
atas. Jika perlu, bandingkan hasil kerja siswa 
dengan hasil rekaman yang saat ini telah beredar.  
 
1) Pahlawan  Tak  Dikenal  
    Toto Sudarto Bachtiar  
 
Sepuluh tahun yang lalu dia terbaring  
Tetapi bukan tidur, sayang  
Sebuah lubang peluru bundar di dadanya  
Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang 
 
Dia tidak ingat bilamana dia datang  
Kedua lengannya memeluk senapan  
Dia tidak tahu untuk siapa dia datang  
Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur sayang 
Wajah sunyi setengah tengadah  
Menagkap sepi pada senja  
 
 

Dunia tambah beku ditengah derap dan suara 
menderu  
Dia masih sangat muda  
 
Hari itu 10 November, hujan pun mulai turun  
Orang-orang ingin kembali memandangnya 
Sambil merangkai karangan bunga  
Tapi yang nampak, wajah-wajahnya sendiri yang tak 
dikenalnya 
 
Sepuluh tahun yang lalu dia terbaring  
Tetapi bukan tidur, sayang  
Sebuah lubang peluru bundar di dadanya  
Senyum bekunya mau berkata: aku sangat muda  
 
 
2) AKU SEMAKIN RINDU 

Rahmad Sanjaya 
 
Aku semakin merindu akan suara-suara-Mu 
yang selalu berdendang di telinga 
mendayu dalam hamparan jiwa yang serba tanya 
di mana harus kutempatkan diri 
dalam pelayaran ini 
 
Aku semakin merindu 
rindu yang syahdu dalam kesenduan seorang pendosa 
tanpa pegangan 
yang selalu nestapa di setiap nafas yang terhembus 
 
Jauh sudah jarak di antara kita 
hingga aku harus merindu seperti badai-badai 
gelombang-gelombang yang datang ke tepi lalu pergi 
 
Bolehkah aku merindu dalam kotornya hati 
atau doaku yang semakin panjang menyebut Engkau 
hanya dalam mimpi dan keinginan yang tak pasti 
padahal dalam hasrat aku juga ingin seperti 
rerumputan 
atau padi-padi yang selalu bersujud menyebut nama-
Mu 
 
Aku semakin rindu pada Engkau ya Allah 
Dalam bahtera pencarian 

 
 
Penutup 
Pembelajaran sastra, khususnya puisi, seharusnya 
menjadi pembelajaran yang enak diikuti dan 
perlu bagi siswa. Karenanya, para guru perlu 
lebih kreatif dan mau berusaha tampil beda. 
Jadikanlah kelas sastra, khususnya kelas puisi, 
sebagai kelas bengkel, tempat para murid ber-
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eksperimen dengan berbagai fasilitas yang ada di 
sekolah ataupun di rumah. Karenanya, penerap-
an prinsip-prinsip pembelajaran demokratis, 
kooperatif, PAKEM menjadi mutlak. Kalau ti-
dak, keluhan yang sama akan ada saban tahun, 
sepanjang waktu. Entahlah.  
 
Simpulan dan Saran 
Penggunaan unsur musik sebagai salah satu 
elemen pendukung dalam pembelajaran puisi 
sudah seharusnya dipikirkan dan digallakkan 
oleh guru di SMP dan SMA di Aceh. Hal itu 
sudah bukan barang baru bagi rekan-rekan guru 
di luar Aceh. Penggunaan unsur musik, 
tradisional ataupun modern, dengan alat yang 
apa adanya ataupun canggih, dapat dilakukan 
dalam berbagai model pembacaan: ilustrasi, 
musikalisasi, ataupun pengubahan puisi menjadi 
nyanyian atau lagu. Yang penting, guru memiliki 
keinginan untuk menumbuhkan kreativitas siswa 
dan mencoba memberi ruang bagi lahirnya 
kreativitas tersebut. Fungsi guru sebagai 
fasilitator, bukan peran guru tradisional, akan 
menjadi prasyarat untuk hal ini. Di samping itu, 
keterbukaan guru untuk menggunakan berbagai 

pendekatan dan model pembelajaran mutakhir 
juga menjadi salah satu prasyarat lain bagi usaha 
menumbuhkan apresiasi puisi yang lebih baik 
pada masa yang akan datang. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini berjudul  "Penerapan Prinsip Keterpaduan dalam Pengajaran Bahasa Indonesia 
(Suatu Penelitian di SMA Negeri 7 Banda Aceh Tahun Ajaran 2005/2006)” Yang menjadi 
permasalahanya adalah (1) bagaimanakah cara guru menerapkan prinsip keterpaduan dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia bahasa Indonesia SMA Negeri 7 Banda Aceh, dan (2) hambatan-
hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh guru bahasa Indonesia dalam penerapan prinsip 
keterpaduan dalam pengajaran bahasa Indonesia. Sumber data penelitian ini empat orang guru 
bahasa Indonesia SMA Negeri 7 Banda Aceh tahun pelajaran 2005/2006. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif yang bersifat analisis nonstatistik. Pengumpulan data penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Pengolahan data  digunakan 
teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran prinsip keterpaduan 
sudah diterapkan dengan baik dengan sistem siswa secara aktif membaca wacana, menyimak, 
berbicara, menulis, dan sekaligus mengungkapkan kembali. Akan tetapi, masih ditemukan hambatan 
dalam penerapannya. Hambatan tersebut yaitu para siswa yang belum memiliki keterampilan 
membaca cepat dan masih rendahnya pemahaman terhIndonesadap isi bacaan sehingga sulit 
mengikuti proses komunikasi dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam mengungkapkan 
sesuatu, para siswa kurang berani sehingga komunikasi di kelas menjadi kurang lancar.  
 
Kata kunci: keterpaduan, pengajaran bahasa 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This observation has the title “Implementation of Integreted Principle in Indonesian 
Language Teaching” (An observation in SMA Negeri 7 Banda Aceh for Academic Year 2005/2006). 
The problems are (1) how the teacher’s method implement the integreted principle in Indonesian 
language learning process in SMA Negeri 7 Banda Aceh, and (2) what abstaches are faced by 
Indonesian language teachers in implementing the integreted principles in teaching Indonesian 
language. The data source of this observation are four Indonesian Language teachers in SMA Negeri 
7 Banda Aceh for Academic year 2005/2006. The obsevation  method which is used is nonstatistic 
analytical descriptive method. Data collecting is conducted by using interview and absevation 
techniques. Data processing uses qualitative analysis technique. The result of obsevation shows that 
the learning of integreted principle has been implemented well by using system of active student in 
reading text, listening, speaking, writing, and rexpressing. But, we still find abstacles in its 
implementation. Those abtacles are the student still don’t have the skimming skill and less in 
understanding the passage of text, so they are difficult to follow communication process with 
Indonesian language. Therefore, in expressing something, the students are braveless, so the 
commucation is not so fluent in class. 
 
Keywords: integreted, language teaching 
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Pendahuluan 
Dalam upaya meningkatkan kualitas berbahasa 
Indonesia yang baik dan benar, pemerintah ba-
nyak melakukan pembaharuan guna menentu-
kan strategi yang tepat dan cocok dalam peng-
ajaran. 

Hamalik, (1989:2) menyebutkan bahwa 
dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi juga turut membawa berbagai proble-
ma dalam bidang pendidikan dan pengajaran, 
pendidikan semakin lama semakin mengalami 
kemajuan, sehingga mendorong berbagai usaha 
pembaharuan. 
 Perkembangan dan perubahan yang 
terjadi selama ini di bidang pendidikan tidak 
hanya mengalami perubahan dalam bidang 
kurikulum, metode pengajaran, media, dan 
evaluasi pendidikan. Akan tetapi, perubahan juga 
terjadi dalam bidang administrasi, organisasi, dan 
sistem pengajarannya. 

Keberhasilan pengajaran bahasa Indone-
sia pada sebuah lembaga pendidikan seperti 
pada lembaga pendidikan SMA memerlukan 
upaya dan langkah-langkah yang lebih konkret. 
Upaya mengefektifkan pengajaran dengan meng 
gunakan metode yang tepat merupakan langkah 
awal untuk mendorong anak didik mencapai 
keberhasilan dalam proses belajar mengajar. 

Untuk terselenggaranya pengajaran yang 
efektif dan efesien, diperlukan tenaga pengajar 
yang berkualitas. Tenaga yang berkualitas akan 
mampu melakukan proses pembelajaran secara 
efektif, baik dalam penerapan metode, menjadi 
motivator maupun menjadi fasilitator bagi anak 
didiknya. 

Sehubungan dengan hal hal tersebut di 
atas, guru sebagai penyelenggara pengajaran 
dituntut memiliki kemampuan yang tinggi dalam 
menerapkan berbagai strategi pengajaran yang 
tepat dan sesuai dengan perkembangan pendi-
dikan. Strategi pengajaran yang diterapkan dalam 
pembelajaran merupakan faktor penting dalam 
mewujudkan tujuan yang akan diperoleh. Dalam 
hubungan ini, Slameto, (1991:90) mengemuka-
kan bahwa strategi merupakan suatu rencana 
tentang cara-cara pendayagunaan dan pengguna-
an potensi sarana yang ada untuk meningkatkan 
efektifitas dan efesiensi pengajaran. 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 
lembaga pendidikan SMA, sering dijumpai 
berbagai masalah yang berakibat proses pembel-
ajaran belum tercapai sebagaimana yang diha-

rapkan. Salah satu penyebabnya adalah kurang 
tepatnya pengggunaan prinsip-prinsip pengajar-
an, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indo-
nesia. 

Dalam kenyataan, sering siswa memang 
memperoleh nilai bahasa Indonesia tinggi dan 
memuaskan, tetapi nilai yang mereka miliki tidak 
sesuai jika diterapkan dalam berkomunikasi. 
Para siswa memang memiliki sejumlah pengeta-
huan yang diterima dari guru. Pengetahuan ter-
sebut diterima hanya sebagai informasi yang 
tidak bermakna dalam berkomunikasi sehari-
hari. 

Upaya mengantisipasi proses pengajaran 
ke arah yang lebih efektif dan efesien sekarang 
ini sudah dikembangkan suatu inovasi pendi-
dikan untuk membuat siswa lebih bergairah. 
Mereka lebih banyak dilibatkan dalam proses 
belajar mengajar. Upaya dan kebijakan tersebut 
berupa penerapan prinsip keterpaduan dalam 
proses pengajaran. Melalui proses penerapan 
prinsip tersebut, pembelajaran bahasa Indonesia 
diharapkan dapat menjadi bermakna bagi siswa.  

Penerapan prinsip-prinsip keterpaduan 
dalam pengajaran bahasa Indonesia di SMA 
Negeri 7 Banda Aceh dapat memberikan moti-
vasi dan minat belajar yang lebih tinggi. Di sisi 
lain, kemudahan bagi guru ialah guru tidak lagi 
hanya berperan sebagai pengajar, melainkan juga 
berfungsi sebagai motivator, fasilitator dan 
pengarah yang memberikan kemudahan-kemu-
dahan kepada siswa dalam meningkatkan pres-
tasi belajarnya. Kecuali itu, dalam penyampaian 
materi pelajaran, guru tidak lagi terfokus pada 
satu atau dua metode mengajar (ceramah dan 
tanya-jawab) saja. Hal yang demikian dapat 
membosonkan  siswa. Nemun, yang menjadi 
permasalahan apakah semua guru bahasa Indo-
nesia pada SMA mengenal prinsip-perinsip ke-
terpaduan dalam pengajaran, apakah guru 
menerapkan metode mengajar yang bervariasi 
serta apa saja hambatan penerapan prinsip-
prinsip keterpaduan dalam pengajaran bahasa 
Indonesia di SMA. 

Berpijak pada hasil penelaahan teoretis, 
Purwanto (1988:12) memberi kesimpulan se-
mentara bahwa bahwa penerapan prinsip 
keterpaduan memberikan banyak keuntungan 
bagi guru dan siswa. Namun, dalam penera-
pannya mesih dihadapkan pada beberapa kenda-
la yang serta merta sulit diatasi oleh para guru 
bahasa Indonesia. 
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Berdasarkan penjelasan dalam uraian di 
atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan 
judul “Penerapan Prinsip Keterpaduan dalam 
Pelaksanaan Pengajaran Bahasa Indonesia di 
SMA Negeri 7 Banda Aceh.” 

Sehubungan dengan penelitian di atas, 
yang menjadi masalah penelitian ini adalah 
sebagai berikut: (1) Bagaimanakah guru bahasa 
Indonesia SMA Negeri 7 Banda Aceh menerap-
kan  prinsip keterpaduan dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia? (2) Hambatan-hambatan apa 
sajakah yang dihadapi oleh guru bahasa Indo-
nesia SMA Negeri 7 Banda Aceh dalam mene-
rapkan prinsip keterpaduan dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia. 

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan un-
tuk mengetahui cara guru menerapkan prinsip 
keterpaduan pada SMA Negeri 7 Banda Aceh 
dan mengetahui pula hambatan-hambatan yang 
dihadapi guru dalam menerapkan prinsip keter-
paduan tersebut. 
 Hasil penelitian ini diharapkan berman-
faat sebagai (1) bahan masukan bagi penyeleng-
gara pendidikan dalam usaha memperkenalkan 
penerapan prinsip keterpaduan di SMA sehingga 
dapat meningkatkan mutu pendidikan di lem-
baga tersebut. (2) Hasil penelitian ini akan dapat 
memperkaya referansi dan menambah sumber 
rujukan bagi guru bahasa Indonesia di SMA atau 
sekolah sederajat sehingga dapat mengantisipasi 
berbagai kemungkinan kegagalan yang timbul 
dalam penerapan prinsip keterpaduan dalam 
pengajaran bahasa Indonesia. (3) Hasil penelitian 
ini adakan dapat menambah wawasan dan peng-
etahuan bagi semua pihak yang ingin mengenal 
serta mendalami penerapan prinsip keterpaduan 
dalam pengajaran bahasa Indonesia. 

 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
yang bersifat analisis nonstatistik. Yang menjadi 
sumber data penelitian ini, yaitu guru bahasa 
Indonesia pada SMA Negeri 7 Banda Aceh 
tahun ajaran 2005/2006. Guru yang dijadikan 
sumber data 4 orang.  

Pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan 
dengan guru bahasa Indonesia SMA Negeri 7 
Banda Aceh. Isi wawancara berkaitan dengan 
pelaksanaan pembelajaran secara terpadu. Wa-
wancara dilakukan sesuai dengan pedoman 
wawancara yang penulis siapkan sebelum ke 

lapangan. Observasi dilakukan dengan cara men-
cat dengan sedetail-detailnya terhadap proses 
yang muncul di dalam kelas secara objektif.  
Teknik pengamatan yang digunakan bersifat 
tidak berpartisipasi. Teknik ini dipilih agar 
kehadiran peneliti jelas tidak mempengeruhi 
perilaku subjek dalam proses belajar mengajar. 
Dengan kata lain, peneliti bertindak sebagai 
pengamat penuh tanpa terlibat dengan kegiatan 
belajar mengajar.  

Pengolahan data penelitian ini dilakukan 
dengan sistematis terhadap catatan hasil peng-
amatan di kelas dan hasil wawancara sehingga 
diperoleh sebuah deskripsi data yang utuh. 
Menurut Miles (1994) dalam Alamsyah (1997: 
104) yaitu, “Analisis data dalam penelitian kuali-
tatif dilakukan secara berkesinambungan sejak 
pengumpulan data di lapangan sampai waktu 
penulisan laporan penelitian.” Mengacu pada 
pendapat tersebut, pengolahan data penelitian 
mulai dilakukan selama proses pengumpulan da-
ta dan setelah proses selesai.  

Pengolahan data yang dilakukan ketika 
proses pengumpulan data sedang berlangsung 
dimaksudkan agar setiap temuan data tidak 
mudah terlumpuhkan dan seandainya ada hal-hal 
yang belum jelas bisa dikonfirmasikan kembali 
dengan subjek penelitian. Selain itu, pengolahan 
data yang dilakukan ketika proses pengumpulan 
data, atau pengolahan data sedikit demi sedikit 
setelah data terkumpul dipandang lebih baik 
daripada pengolahan data dilakukan setelah 
keseluruhan data terkumpul atau setelah peneli-
tian selesai. 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1) Cara Pelaksanaan Prinsip Keterpaduan di 
    SMA Negeri 7 Banda Aceh 
a) Pengajaran Dimulai dengan  Wacana 
Dalam Program Satuan Pelajaran (PSP) mata 
pelajaran bahasa Indonesia, kegiatan belajar 
mengajar dimulai dengan membaca wacana. Hal 
ini berarti pengajaran bahasa dimulai dengan 
sistem wacana.  Berdasarkan hasil pengamatan di 
kelas bahwa pengajaran juga berlangsung dengan 
sistem wacana, yaitu membaca wacana, meng-
ungkapkan kembali isi wacana, mencari pikiran 
utama dan mencari gagasan pokok tiap paragraf. 
Dari hasil wawancara dengan guru bahasa Indo-
nesia di SMA Negeri 7 Banda Aceh. Empat 
orang guru menyatakan bahwa pengajaran 
bahasa Indonesia dimulai dengan sistem wacana, 
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membaca, menyimak, menulis, dan berbicara 
secara terpadu.  
 Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat 
dikatakan bahwa pengajaran bahasa Indonesia 
pada di SMA Negeri 7 Banda Aceh meng-
gunakan prinsip keterpaduan, yaitu keempat 
keterampilan berbahasa diajarkan sekaligus seca-
ra terpadu dengan sistem wacana. Pembelajaran 
yang dimulai dengan sistem wacana memang 
efisien bagi siswa yang memiliki keterampilan 
membaca dan sudah mampu memahami isi 
wacana dengan baik. Akan tetapi, hal ini akan 
menjadi hambatan bagi siswa yang belum memi-
liki kemampuan membaca cepat dan kurang 
memahami isi yang dibacanya.  
 Dengan demikian, sistem pembelajaran 
yang dimulai dengan wacana dalam penerapan 
prisip keterpaduan dapat menjadi hambatan bagi 
siswa yang kurang memiliki keterampilan mem-
baca dan kurang memahami isi wacana.  
 
b) Bahan Pelajaran Banyak Memberikan    

Bahan Komunikasi Lisan dan Tulisan 
Prinsip keterpaduan dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia banyak memberikan latihan komuni-
kasi (lisan dan tulisan). Hal ini tercermin dalam 
analisis materi palajaran (AMP), program SP, 
dan rencana pembelajaran (RP) yang disusun 
guru. Dalam setiap KBM siswa dilatih membaca, 
berbicara, menyimak, dan menulis. Ha ini tentu-
nya untuk memperlancar komunikasi membaca 
secara lisan maupun tulisan seperti menyimak 
inforp-masi dan menceritakan, menulis rang-
kuman dan menacatat rangkuman yang telah 
ditulis.  
 Hasil pengamatan penulis dalam pene-
rapan prinsip keterpaduan dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia SMA Negeri 7 Banda Aceh, 
setiap KBM yang berlangsung siswa dituntut 
banyak melakukan komunikasi baik secara lisan 
maupun tulisan. Dengan demikian, para siswa 
terbiasa melakukan komuniakai untuk meng-
ungkapkan gagasan, pesan, pengalaman, peristi-
wa, dan sebagainya. 
 Sebagaimana hasil wawancara keempat 
orang guru bahas Indonesia bahwa mereka 
mengemukakan pemberian komunikasi kepada 
para siswa perlu dilakukan sebanyak mungkin. 
Hal ini untuk memperlancar keterampilan 
berbahasa secara komunikatif. Selain itu, dengan 
banyaknya guru memberi latihan komunikasi 

lisan dan tulisan dan dapat mempercepat proses  
komunikasi dengan baik. 
 Yang menjadi hambatan dalam hal ini 
adalah tidak semua siswa berperan aktif melaku-
kan latihan berkomukasi dengan baik, terutama 
secara lisan. Hal ini disebabkan masih adanya 
siswa yang malu-malu dan kurang berani dalam 
mengungkapkan sesuatu hal yang ingin mereka 
ungkapkan sehingga latihan komunikasi secara 
lisan sering terhambat. 
 
c) Bahan Pelajaran Mencerminkan sebagai 

Alat Komukasi 
Penyusunan bahan pelajaran dalam PSP dengan 
jelas mencerminkan bahasa sebagai alat komuni-
kasi sebagaimana pada KBM yang berlangsung 
pada pertemuan pertama (pada lampiran SP) 
materi pangajaran menyangkut membaca, waca-
na, dan memperhatikan ejaan yang disempurna-
kan. Hal ini berarti informasi yang diolah dalam 
wacana yang dibaca begitu saja tanpa memper-
hatikan bahasa yang dipergunakan. Oleh karena 
itu, dengan membaca wacana akan dapat diper-
oleh informasi dan akan dapat disampaikan 
kembali informasi tersebut kepada orang lain.  
 Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa 
pengajaran yang disajikan mecerminkan bahasa 
sebagai alat komunikasi. Setelah membaca 
wacana, siswa dapat mengungkapkan kembali isi 
wacana yang dibacanya, mencari pikiran utama, 
dan menulisi gagasan pokok. Di samping itu, 
siswa dapat menjawab berbagai pertanyaan baik 
yang diajukan oleh guru maupun gagasan yang 
dilontarkan oleh temannya. Hal ini menunjukkan 
bahan pelajaran yang disusun mengarah pada 
bahasa sebagai alat komuniksi sehingga siswa 
terbiasa menggunakannya sebagai alat komuni-
kasi. Demikian pula hasil wawancara penulis 
dengan empat orang guru bahasa Indonesia pada 
SMA Negeri 7  Banda Aceh. Mereka umumnya 
mengatakan bahwa dalam penerapan prinsip 
keterpaduan dalam pengajaran bahasa Indonesia 
yang perlu diperhatikan bahwa pengajaran itu 
mecerminkan bahasa sebagai alat komunikasi. 
Dengan demikian, siswa terbiasa berkomunikasi 
dengan bahasa yang baik.  
 Kendala dan hambatan yang ditemukan 
di lapangan, tidak semua siswa biasa melakukana 
komunikasi dengan baik. Hal ini disebabkan 
bahwa siswa SMA Negeri 7 Banda Aceh jarang 
berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, baik di 
sekolah mapun di rumah. Oleh karena itu, dalam 
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belajar pun mereka akan mengalami hambatan 
dalam berkomunikasi, khususnya dalam pembel-
ajaran bahasa Indonesia. 
  
d) Bahan Pengajaran Ditekankan pada Pro- 

ses Belajara Mengajar 
Dalam AMP, bahan pembelajaran disusun 
berdasarkan proses belajar mengajar. Hal ini da-
pat diketahui dari adanya interaksi antara guru 
dan siswa, siswa dan siswa yang disebutkan 
interaksi tiga arah.  Sebagaimana terlihat dalam 
butir pernyataan AMP (lihat lampiran AMP) 
yaitu siswa menjawab pertanyaan yang berhu-
bungan dengan wacana, mengkritik, dan me-
milih kalimat, mendiskusikan, dan sebagainya. 
Butir pertanyaan tersebut menandakan adanya 
penekanan pada bahan pelajaran dalam proses 
belajar mengajar. 
 Dalam pengamatan penulis, penerapan 
prinsip keterpaduan dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia ditekankan pada proses belajar meng-
ajar. Siswa diupayakan berkomunikasi dengan 
cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
berhubungan dengan wacana. Menyampaikan 
dan merumuskan gagasan pokok dan merang-
kum informasi yang didengar dari bahan wacana 
sehingga proses belajar terlihat hidup sebagai-
mana yang diharapakan. Hal ini sesuai dengan isi 
wawancara dengan empat orang guru bahasa 
Indonesia SMA Negeri 7 Banda Aceh. Mereka 
mengemukakan bahwa siswa diupayakan aktif 
dalam proses belajar mengajar. Mereka dibiasa-
kan berkomunikasi baik dengan guru di sekolah 
maupun dengan siswa. Dalam kenyataan, tidak 
semua siswa berani berkomunikasi. Hal ini 
disebabkan siswa kurang melakukan latihan 
membaca dan menambahkan bahan latihan 
lainnnya sehingga komunikasinya tidak lancar. 
Oleh karena itu, sering ditemukan bahwa siswa 
yang kurang mempu membaca dan memiliki 
nalar yang tinggi.  
 
e) Bahan Pelajaran Berisi Petunjuk  Pelatih-  
     an, dan Tugas dengan Memanfaatkan  
     Media 
Penyusunan AMP jelas memberikan petunjuk 
dalam proses belajar mengajar, seperti penyu-
sunan AMP dan PSP (dalam daftar lampiran 
pada materi pembelajaran memuat petunjuk 
membaca wacana, menyuruh mengungkapkan 
kembali isi wacana mendengarkan dan demikian 
juga memberi tugas seperti mendengarkan 

informasi dari radio, televisi dan media cetak. 
Hal ini menujukkan adanya petunjuk pelatihan 
dan tugas-tugas yang dikerjakan para siswa da-
lam pelajaran terpadu pelajaran bahasa Indo-
nesia.  
 Dari hasil pengamatan juga terlihat pada 
kelangsungan KBM, para siswa mengikuti pe-
tunjuk pelatihan, dan tugas-tugas yang diberikan 
guru sesuai dengan PSP, secara kelompok dan 
secara pribadi. Berdasarkan wawancara dengan 
empat orang guru bahasa Indoneaia SMA 
Negeri 7 Banda Aceh, menyebutkan bahwa ba-
han pengajaran yang disusun banyak mengan-
dung petunjuk, pelatihan, dan tugas untuk mela-
tih para siswa secara terpadu. Sehubungan 
dengan hal tersebut di atas, dapat ditarik 
kesimpul-an bahwa bahan pelajaran yang 
disusun oleh guru bahasa Indonesia SMA Negeri 
7 Banda Aceh berisi petunjuk, pelatihan, dan 
tugas-tugas dengan memanfaatkan media. Na-
mun, yang menjadi hambatan adalah tugas-tugas 
yang diberikan tidak dikerjakan di rumah, tetapi 
dikerjakan di sekolah, sehingga mengganggu 
proses balajar mengajar di kelas.  
 
f) Bahan Pengajaran Sesuai dengan Kebu-  
    tuhan Siswa  
Penyusunan bahan pengajaran sesuai dengan 
bahan kebutuhan siswa sebagaimana terlihat da-
lam AMP, siswa menulis pengalaman pribadi 
yang menarik dalam bentuk cerpen, mengung-
kap gagasan, pendapat dengan memberikan 
alasan tentang berbagai hal dalam berbagai 
bentuk untuk berbagai keperluan secara tertulis, 
dan memahami isi wacana secara garis besar dan 
memberi tanggapan dalam berbagai bentuk.  
 Berdasarkan pengamatan penulis, siswa 
sangat senang memberikan pendapat, gagasan, 
termasuk pengalaman dalam bentuk lisan dan 
tulisan dengan mengajukan pertanyaan dan tang-
gapan terhadap isi wacana yang dibacanya.  
 Berdasarkan hasil wawancara dengan 
empat orang guru bahasa Indonesia SMA Negeri 
7 Banda Aceh, menyebutkan bahwa dalam 
penyusunan AMP. PSP, dan RP kebutuhan ba-
hasa siswa harus sesuai dengan yang diperhai-
tikan dalam materi pengajaran. Dengan demi-
kian siswa terpacu dalam belajar. Dengan demi-
kian, dapat disimpulkan bahwa penyusunan 
bahan pengajaran yang disusun oleh guru bahasa 
Indonesia SMA Negeri 7 Banda Aceh memper-
hatikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Demi-
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kian juga silabus pengajaran disiapkan setelah 
dilakukan analisis kebutuhan bahan siswa. 
 
g) Bahan Pengajaran Berupa Wacana Diser- 
     tai Latihan 
Sebagaimana telah disebutkan di atas, (a) bahwa 
bahan pengajaran berupa wacana dan disertai 
dengan latihan (PSP). Dalam PSP disebutkan 
bahwa materi pelajaran berupa wacana dengan 
latihan berupa membeca, mendengar, menulis, 
dan mengungkapkan kembai isi wacana. Berda-
sarkan hasil pengamatan di kelas, pengajaran 
bahasa Indonesia dimulai dengan wacana yang 
dilanjutkannya dengan latihan-latihan komuni-
kasi baik lisan maupun tulisan. Dari hasil 
wawancara dengan empat orang guru bahasa 
Indonesia SMA Negeri 7 Banda Aceh, menye-
butkan bahwa penyerapan prinsip keterpaduan 
dalam pengajaran bahasa Indonesia disajikan 
dengan wacana dan banyak memberikan latihan 
sehinga siswa lebih terampil dalam berkomuni-
kasi. 
 Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa penerapan prinsip keterpaduan dalam 
pengajaran bahasa Indonesia SMA Negeri 7 
Banda Aceh, dimulai dengan wacana yang 
disertai dengan latihan komunikasi. Untuk 
melakukan berbagai latihan siswa mengalami 
hambatan karena kurangnya sarana, yaitu buku-
buku bacaan dan prasarana, yaitu perpustakaan 
yang mendukung kelancaran komunikasi. Siswa 
sulit menemukan wacana yang berhubungan 
dengan bahan pengajaran di televisi, radio, dan 
bahan bacaan lainnya sesuai dengan teks wacana. 
Di samping itu, ada siswa yang malas mencari 
bahan bacaan untuk latihan.  
 
h) Bahan Pengajaran Mengandung Unsur-  
     Unsur Bahasa yang Telah Diklasifikasi-  
      kan dalam Kelompok Fungsional 
Unsur-unsur bahasa yang telah diklasifikasikan 
dalam kelompok fungsional juga tercantum 
dalam AMP (lihat lampiran AMP). Menentukan 
unsur-unsur lain yang termasuk penjelasan dari 
suatu yang didengar, unsur yang termasuk 
petunjuk yang didengar, unsur-unsur intrinsi da-
lam karya tulis dan unsur fungsional yang telah 
diklasifikasikan dalam bahasa.  
 Berdasarkan pengamatan menulis, peng-
ajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 7 Banda 
Aceh bahwa unsur bahasa yang telah dikla-
sifikasikan dalam kelompok fungsional juga 

diterapkan. Seperti siswa menemukan unsur-un-
sur intrinsik dalam karya tulis, siswa menemukan 
unsur-unsur yang termasuk penjelasan dari suatu 
yang didengar, siswa menemukan unsur-unsur 
yang termasuk petunjuk dari sesuatu yang di-
dengar. Hal ini  menujukkan pengajaran yang 
mengandung unsur-unsur bahasa yang telah di-
klasifikasikan dalam kelompok fungsional. 
 Hasil wawancara dengan empat orang 
guru bahasa Indonesia SMA Negeri 7 Banda 
Aceh menyebutkan bahwa unsur-unsur bahasa 
yang telah diklasifikasikan dalam kelompok 
fungsional memang merupakan hal yang perlu 
dimasukkan dalam bahan pengajaran. Dengan 
demikian, siswa mampu memahami bahasa In-
donesia dan berkomunikasi dengan tepat. Dalam 
hal ini  yang menjadi hambatan adalah siswa sulit 
memahami unsur-unsur yang telah diklasifi-
kasikan ke dalam kelompok fungsional itu.  
 
i) Mendukung Terwujudnya/Terbentuknya 
    Performansi Komunikatif yang Andal pa-  
    da Diri Siswa 
Penyusunan AMP, PSP, dan AMP pada peng-
ajaran bahasa Indonesia diharapkan terwujudnya 
komunikasi yang andal. Hal ini sebagaimana 
terlihat dalam tujuan pengajaran bahasa, yaitu  
siswa mampu menulis kreatif, mampu memper-
oleh informasi dari berbagai bahan tertulis atau 
lisan. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan 
yang  tinggi akan terbentuknya performansi ko-
munikatif yang andal pada diri siswa. 
 Berdasarkan pengamatan jelas bahwa 
upaya yang dilakukan guru berupa memberi 
arahan dengan memotivasi  pada para siswa da-
lam proses belajar mengajar bahasa Indonesia 
bertujuan agar siswa mampu berbahasa dan ber-
komunikasi sesuai dengan tuntutan bahasa Indo-
nesia yang baik dan benar.  
          Hasil wawancara dengan empat orang 
guru bahasa Indonesia SMA Negeri 7 Banda 
Aceh, yaitu harapan guru sebagai pendidik siswa 
setelah belajar dapat berkomunikasi sesuai de-
ngan bahasa yang baik dan bukan hanya dengan 
memperoleh nilai bahasa yang tinggi melainkan 
dengan memiliki keterampilan berbahasa se-
kaligus.  
 Oleh kerana siswa kurang terbiasa 
berkomunikasi dangan bahasa Indonesia dalam 
kehidupan sehari-hari, maka terjadilah hambatan 
dalam perfomasi komunikatif yang andal pada 
diri siswa. Mereka umumnya terbiasa berkomu-
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nikasi dengan bahasa daerah, sehingga mengala-
mi kesulitan berkomunikasi dengan bahasa In-
donesia.  
 
2) Hambatan-hambatan yang Dihadapi da-  
     lam Penerapan Prinsip Keterpaduan da- 
     lam Pembelajaran Bahasa Indonesia di  
     SMA Negeri 7 Banda Aceh 
Setiap pembaharuan proses belajar mengajar 
memiliki hambatan-hambatan tersendiri. Demi-
kian pula dalam penerapan prinsipprinsip keter-
paduan dalam bahasa Indonesia di SMA Negeri 
7  Banda Aceh banyak terdapat hambatan. 
 Penerapan prinsip keterpaduan yang di-
mulai dengan sistem wacana, menyulitkan para 
siswa yang kemampuan membacanya kurang 
dan pemahaman isi wacana belum memadai. 
Pada umumnya para siswa SMA Negeri 7 Banda 
Aceh berasal dari desa yang umumnya meng-
gunakan bahasa daerah sebagai alat komunikasi. 
Oleh karena itu, kurangnya keberanian dalam 
mengungkapkan sesuatu juga merupakan salah 
satu hambatan dalam pelaksanaan prinsip keter-
paduan ini. Di samping itu, kurangnya sarana 
seperti buku-buku bacaan yang belum memadai 
untuk mendukung latihan berkomunikasi. Keter-
sediaan prasarana seperti perpustakaan sekolah 
belum memenuhi kebutuhan bacaan siswa dalam 
rangka memperoleh sumber bacaan yang leng-
kap. Dengan demikian, siswa yang ingin 
melakukan latihan berkomunikasi, sulit mene-
mukan bahan bacaan sebagaimana yang dibutuh-
kan. 
 
Penutup 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data 
penelitian dapat disimpulkan behwa penerapan 
prinsip keterpaduan sudah diterapkan dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia SMA Negeri 7 
Banda Aceh. Hal ini dapat diteliti dalam AMP, 
PSP, dan RP yang mereka susun. Bahan 
pengajaran dimulai dengan sistem membaca wa-
cana, menyimak, menulis, dan mengungkapkan 
kembali isi wacana. Penerapan prinsip keter-
paduan yang dimulai dengan wacana disertai 
banyak latihan akan meningkatkan keterampilan 
siswa dalam berkomunikasi. 
 Selanjutnya, hambahatan-hambatan yang 
dihadapi dalam pelaksanaan prinsip keterpaduan, 
terutama pengajaran yang dimulai dengan sistem 
wacana, sulit dipahami para siswa yang kurang 

mampu membaca. Tidak semua siswa berani 
berkomunikasi dengan lancar disebabkan kurang 
biasa, dan kemampuan membaca yang dimiliki 
masih sempit karena sumber bacaan belum me-
madai.  
 
Saran 
Dari beberapa simpulan di atas, dapat diberikan 
beberapa saran sebagai berikut: 
(1) Untuk dapat terlasana prinsip keterpaduan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada 
SMA Negeri 7 Banda Aceh, guru perlu 
mengupayakan suasana kelas tidak terlalu 
formal sehingga siswa aktif dan merasa be-
bas dalam mengekspresikan pikirannya de-
ngan menggunakan bahasa Indonesia baik 
secara lisan maupun tulisan. 

(2) Dalam mengaktifkan siswa, guru perlu ba-
nyak memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk berlatih berkomunikasi dengan bahasa 
Indonesia.  

(3) Disarankan pula kepada pihak penyeleng-
gara pendidikan, dalam proses pembelajaran 
harus dilengkapi dengan sarana dan prasa-
rana yang memadai, sehingga pelaksanaan-
nya dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang 
telah ditentukan. 
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ABSTRAK 
 

Bahasa Indonesia dan bahasa daerah menduduki posisi amat penting di negara ini. Bahasa 
Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dengan berbagai fungsinya. 
Sebaliknya, bahasa daerah juga memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat strategis dalam 
kegiatan komunikasi dan pelaksanaan pembangunan di daerah, serta sebagai pendukung kedudukan 
dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah sama-sama memiliki 
andil yang sangat menentukan dalam mewujudkan pelaksaknaan pembangunan nasional. Mengingat 
penting dan strategisnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah, diperlukan sikap positif terhadap 
kedua bahasa tersebut demi keberhasilan pembinaan, pengembangan, dan pelestariannya. 

 
Kata kunci: sikap bahasa, bahasa Indonesia, bahasa daerah 
 
 

ABSTRACT 
 

Indonesian and regional language are very important in our country. Indonesian language is 
an national and state language which have many functions. In the other hand, regional language also 
has positions, functions, and roles which are very strategic in communication and developing 
regions. Further, is it as a support of Indonesian position and function. Both Indonesian and 
regional language have contributions which play a role realizing national development very much. 
Because Indonesian and regional language are important and strategic, so they need a positive 
attitude for the success of their construction, development, and conservation. 
 
Keywords: attitude language, Indonesian language, regional language 
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Pendahuluan 
Indonesia adalah negara kepulauan yang wila-
yahnya sangat luas dengan penduduk yang 
majemuk dan relatif sangat banyak jumlahnya. 
Tiap-tiap daerah dihuni oleh penduduk yang 
terdiri dari berbagai suku bangsa, dengan ber-
bagai ragam bahasa dan latar belakang budaya-
nya. Keberagaman bahasa dan latar belakang 
budaya tersebut telah membuat kondisi kebaha-
saan di Indonesia menjadi unik dan memiliki ciri 
khas tersendiri. Setiap daerah memiliki bahasa 
daerahnya sendiri di samping juga bahasa Indo-
nesia sebagai bahasa nasional. Fenomena ini te-
lah mendorong bangsa Indonesia menjadi bang-
sa yang dwibahasawan. Bahasa Indonesia meru-
pakan alat untuk menjembatani (lingua franca) 
bagi berbagai perbedaan yang ada di antara su-
ku-suku bangsa di Indonesia dalam berinteraksi. 

Pada umumnya, setiap daerah di Indone-
sia di samping menggunakan bahasa daerah, me-
reka juga menggunakan bahasa Indonesia seba-
gai bahasa kedua. Bahasa daerah biasanya digu-
nakan dalam kegiatan-kegiatan nonformal yang 
melibatkan para penuturnya atau penutur bahasa 
lain yang diyakini mengerti bahasa daerah di-
maksud. Sementara bahasa kedua pada umum-
nya digunakan dalam acara-acara formal. Peng-
gunaan suatu kode bahasa oleh suatu masyarakat 
bergantung pada partisipan, situasi, topik, dan 
tujuan pembicaraan. Untuk partisipan yang 
kedudukannya berbeda tentu diperlukan kode 
yang berbeda; untuk situasi resmi dan tidak res-
mi juga diperlukan kode yang berlainan. Begitu 
juga halnya terhadap topik-topik tertentu, ada 
kalanya digunakan ragam baku dan ada kalanya 
pula digunakan ragam tidak baku. Akan tetapi, 
jika dikaji secara mendalam, di samping faktor-
faktor tersebut terdapat juga sejumlah faktor lain 
yang turut menentukan pemilihan kode bahasa, 
yakni faktor sikap.  

Sikap merupakan sesuatu yang diperoleh 
seseorang melalui interaksi dengan suatu objek 
sosial atau peristiwa sosial. Sikap tidak dibawa 
sejak lahir, melainkan dibentuk melalui proses 
belajar di dalam suatu konteks sosial tertentu. 
Oleh karena itu, sikap dapat dipelajari dan di-
bentuk melalui interaksi dengan objek sosial atau 
peristiwa sosial (Walgito, 1987: 54). Karena itu, 
sikap dapat berubah, diubah, atau dikembalikan 
seperti semula walaupun dengan waktu yang 
lama. Perubahan sikap tersebut juga disebabkan 
oleh adanya stimulus (reinforcement) pada saat 

terbentuknya sikap. Wingkel (1984: 31) mengata-
kan bahwa yang berperan dalam mengubah 
sikap antara lain adalah perasaan, pengetahuan, 
pengalaman, dan motif. Keempat hal di atas 
merupakan produk interaksi yang juga ditentu-
kan oleh kondisi lingkungan saat itu. 

Banyak defenisi dan versi sikap yang 
dikemukakan oleh para ahli. Namun, secara 
umum ada tiga kerangka pemikiran yang menjadi 
referensi dari defenisi-defenisi tersebut. Ketiga 
kerangka pemikiran itu adalah sebagai berikut. 
Pertama, sikap merupakan derajat afek positif 
atau negatif terhadap suatu objek psikologis, 
yakni perasaan mendukung (favorable) dan  pe-
rasaan tidak mendukung (unfavorable) seseorang 
terhadap suatu objek. Kedua, sikap merupakan 
suatu kecenderungan potensial untuk bereaksi 
terhadap suatu objek dengan cara tertentu jika 
individu dihadapkan pada suatu stimulus yang 
menghendaki adanya respons. Ketiga, sikap 
merupakan suatu keteraturan tertentu dalam hal 
perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan 
predisposisi tindakan (konasi) seseorang terha-
dap suatu aspek di lingkungan sekitarnya 
(Azwar, 2002: 4-5). 

Berdasarkan defenisi-defenisi sikap yang 
diberikan oleh para ahli dapat dipahami bahwa 
sikap berkaitan dengan rasa suka atau tidak suka 
kepada suatu objek sikap, yang pada akhirnya 
dapat diklasifikasikan dalam bentuk positif atau 
negatif. Rasa suka atau tidak suka tersebut sangat 
berkaitan dengan kondisi dan situasi yang terjadi 
dalam suatu masyarakat. 

Pembentukan sikap seseorang dipenga-
ruhi oleh berbagai faktor. Menurut Gerungan 
(1988: 154), secara umum ada dua faktor yang 
mempengaruhi sikap seseorang, yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
adalah faktor yang terdapat dalam diri manusia 
itu sendiri. Faktor ini berupa selektifitas atau 
daya pilih seseorang untuk menerima dan 
mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari 
luar. Pilihan ini disesuaikan dengan pengalaman 
masa lalu, motif, dan sikap di dalam diri, teruta-
ma yang menjadi minat dan perhatiannya, 
sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang 
terdapat di luar diri manusia. Faktor ini berupa 
interaksi sosial di luar dan di dalam kelompok. 
Misalnya, interaksi manusia dengan hasil 
kebudayaan manusia dan interaksi antarindividu. 
Dalam konteks yang lebih kecil hasil kebudayaan 
manusia dapat berupa fasilitas dan sarana yang 
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ada. Sedangkan interaksi antarindividu dapat be-
rupa lingkungan di sekitarnya.  

Berkaitan dengan bahasa, pembentukan 
sikap terhadap bahasa pada seseorang erat ka-
itannya dengan latar belakang dan gejala yang 
timbul dalam suatu masyarakat. Rusyana (1988: 
31-32) mengatakan di dalam masyarakat yang 
dwibahasawan terdapat sikap suka atau tidak 
suka terhadap masyarakat tertentu atau ter-
hadap bahasa tertentu, merasa bangga atau 
mengejek, menolak atau menerima. Hal itu ada 
hubungannya dengan status bahasa tersebut itu 
di masyarakat, termasuk ke dalamnya  status 
ekonomi dan politik. Penggunaan bahasa yang 
berstatus tinggi dianggap menimbulkan prestise, 
sebaliknya. Pernyataan tersebut mengimplikasi-
kan bahwa sikap seseorang terhadap suatu baha-
sa erat hubungannya dengan status ekonomi, 
status politik, dan status bahasa itu sendiri. Per-
ubahan status ekonomi, politik, dan bahasa ki-
ranya ikut mempengaruhi sikap seseorang ter-
hadap suatu bahasa.  

Kondisi Aceh yang akhir-akhir ini dilan-
da konflik telah menimbulkan dampak dalam 
berbagai tatanan kehidupan masyarakat, terma-
suk ke dalamnya kehidupan berbahasa. Dikha-
watirkan sebagian masyarakat Aceh ada yang te-
lah mengalami perubahan sikap, baik terhadap 
bahasa Indonesia maupun bahasa daerahnya 
sendiri. Perubahan sikap terhadap bahasa Indo-
nesia dikhawatirkan sebagai akibat dari isu-isu 
negatif yang tidak bertanggung jawab yang per-
nah berkembang di tengah masyarakat. Isu terse-
but di antaranya adalah bahasa Indonesia meru-
pakan bahasa penguasa yang dianggap telah ber-
laku kurang adil. Hal tersebut diperparah pula 
dengan berbagai masalah yang timbul di dalam 
masyarakat, seperti kesenjangan sosial, kesenja-
ngan politik,  kesenjangan ekonomi, dan berba-
gai masalah lainnya, sebagai ekses dari konflik 
politik yang berkepanjangan.  

Di sisi lain, pengamatan penulis pada se-
bagian generasi muda Aceh telah tampak adanya 
gejala sikap negatif terhadap berbahasa daerah-
nya sendiri. Hal itu ditandai oleh semakin ba-
nyaknya generasi muda Aceh yang kurang mam-
pu dan mau berbahasa daerah, baik bahasa lisan 
maupun tulisan. Hal itu ditambah pula dengan 
sikap orang tua yang cenderung kurang bertang-
gung jawab dan mengabaikan bahasa daerah da-
lam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga. Ba-
hasa daerah hanya fasih dilafalkan oleh orang-

orang tua saja. Dahulu, umumnya masyarakat 
Aceh berbahasa ibu bahasa daerah. Akan tetapi, 
dewasa ini telah menggejala dalam masyarakat 
bahwa sebagian generasi Aceh yang meskipun 
bersuku Aceh asli tetapi berbahasa ibu bahasa 
Indonesia. Kondisi tersebut pada umumnya 
didapati di daerah-daerah perkotaan di Propinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam.  

Secara geografis, sikap positif terhadap 
bahasa daerah mulai mendapat tantangan serius 
di lingkungan masyarakat perkotaan. Masyarakat 
kota yang heterogen, lebih memilih berkomuni-
kasi dengan bahasa Indonesia daripada bahasa 
daerah. Hal ini dapat dipahami karena bahasa 
Indonesia bersifat netral dapat dimengerti oleh 
semua suku yang ada di Indonesia.  

Mengantisipasi pudarnya kepedulian ma-
syarakat terhadap bahasa daerah, pemerintah 
daerah Nanggroe Aceh Darussalam melalui di-
nas pendidikan, sejak tahun delapan puluhan 
telah memasukkan bahasa daerah ke dalam 
kurikulum pendidikan dasar sebagai salah satu 
materi muatan lokal. Namun, sejauh ini program 
pengajaran bahasa daerah yang telah dilaksana-
kan di sekolah-sekolah hampir dua puluh tahun 
belum pernah dievaluasi apakah program yang 
telah dilaksanakan itu memiliki dampak positif 
terhadap upaya pelestarian bahasa daerah. Real-
itasnya sekarang dapat dirasakan ada gejala yang 
mengarah bahwa bahasa daerah secara perlahan 
tapi pasti mulai termarginalkan. Tidak dapat 
dipastikan apakah dua atau tiga generasi ke 
depan, bahasa daerah masih eksis di negeri ini.  

Berkaitan dengan hal itu, peneliti merasa 
perlu untuk mengadakan suatu penelitian dan 
pembuktian secara ilmiah mengenai sikap 
masyarakat Aceh terhadap bahasa Indonesia dan 
bahasa daerah. Dalam hal ini, peneliti memfo-
kuskan penelitian pada siswa SMU Negeri Banda 
Aceh. Lebih khusus ditujukan kepada siswa 
SMU Negeri 5 Banda Aceh. Dipilihnya siswa 
SMU mengingat mereka merupakan generasi 
muda penerus bangsa yang kelak akan menerus-
kan cita-cita pembangunan bangsa dan harus 
menyadari tanggung jawab terhadap bahasa da-
erah dan bahasa nasionalnya. Selain itu, sikap 
siswa SMU Negeri 5 Banda Aceh terhadap 
bahasa Indonsia dan daerah  merupakan repre-
sentasi sikap siswa SMU di kota Banda Aceh 
yang sangat penting untuk diketahui. Dengan 
demikian, dapat diketahui pula sikap siswa SMU 
di kota Banda Aceh secara umum terhadap ba-
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hasa Indonesia maupun ba-hasa daerahnya sen-
diri. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan 
sikap siswa SMU Negeri 5 Ba-nda Aceh ter-
hadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah da-
lam lingkup sekolah, keluarga, dan ma- syarakat.  

Temuan penelitian ini sangat bermanfaat 
bagi penyusunan, penyempurnaan dan pengem-
bangan teori sikap dan sikap bahasa, serta usaha 
pembinaan bahasa, baik bahasa daerah maupun 
bahasa Indonesia. Hal itu sesuai  dengan pernya-
taan Suhardi (1996), bahwa sikap bahasa meru-
pakan salah satu unsur yang sangat menentukan 
keberhasilan pelaksanaan kebijakan bahasa nasi-
onal. Dengan demikian, pada gilirannya nanti da-
pat memberi masukan bagi perumusan dan pe-
rencanaan bahasa yang lebih cermat, khususnya 
di Naggroe Aceh Darussalam.   

Hasil penelitian ini sangat membantu pa-
ra pendidik, khususnya guru bahasa dalam me-
laksanakan tugasnya mengajarkan suatu bahasa 
kepada anak didik. Temuan penelitian ini terkait 
dengan pengetahuan tentang sikap bahasa dan 
motivasi belajar bahasa, serta pengaruhnya ter-
hadap keberhasilan pembelajaran bahasa. Hal itu 
sejalan dengan temuan Anderson, gardner, dan 
Lambert (dalam Suhardi, 1996), bahwa sikap 
yang positif terhadap suatu (ragam) bahasa sa-
ngat memudahkan seseorang di dalam belajar 
suatu bahasa yang baru maupun bahasa yang se-
dang dipelajarinya. Sikap positif terhadap bahasa 
Indonesia dan bahasa daerah dapat mendukung 
kestabilan kehidupan berbahasa, dalam upaya 
memperkokoh integrasi bangsa. Sikap positif 
terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah 
dapat mendorong orang lebih mencintai kedua 
bahasa tersebut. 

 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kua-
litatif dengan rancangan studi kasus. bertujuan 
melukiskan kondisi objektif dari variabel yang 
diteliti (Ary, dkk. 1985). Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan beberapa sifat secara nyata, ala-
mi, dan aktual tanpa disertai perlakuan, baik ter-
hadap kelompok maupun terhadap individu;  
menginterpretasikan kondisi atau hubungan 
yang ada, pendapat yang sedang timbul, proses 
yang sedang berlangsung, akibat yang terjadi 
atau kecenderungan yang tengah berkembang 
(periksa: Ary, dkk. 199; Nasir, 1983; Faisal, 1982; 
Moleong, 1991; Furchan, 1982; dan Zamzami, 
1988), Dalam kaitan ini, yang menjadi fenomena 

adalah sikap siswa SMU Negeri 5 Banda Aceh 
terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah.  

Subjek yang dijadikan sasaran penelitian 
ini adalah siswa SMU Negeri 5 Banda Aceh. 
Berdasarkan informasi dari kepala sekolah, siswa 
SMU Negeri 5 Banda Aceh berjumlah 1040. 
Dari jumlah tersebut, 603 orang di antaranya 
berjenis kelamin perempuan, dan 437 orang ber-
jenis kelamin laki-laki. Mereka berdomisili di 
berbagai penjuru kota Banda Aceh dengan 
berbagai latar belakang profesi orang tua, di an-
taranya pegawai negeri sipil (PNS)/TNI-POLRI, 
pedagang, petani, nelayan, buruh, dan lain-lain. 
Siswa SMU Negeri 5 Banda Aceh  yang berbaha-
sa pertama bahasa daerah berjumlah 95%. 
Pemilian SMU tersebut sebagai subjek peneliti-
an ini dianggap tepat dan representatif, sehingga 
dapat mewakili pelajar dari berbagai kalangan. 
Siswa yang dijadikan subjek penelitian ini 
berjumlah 100 orang. Subjek penelitian mewakili 
siswa dari berbagai latar belakang profesi orang 
tua. Subjek penelitian juga merupakan siswa 
yang berbahasa daerah bahasa Aceh. 

Pengumpulan data dilaksanakan pada 
bulan Agustus 2003, di SMU Negeri 5 Banda 
Aceh. Peneliti dibantu oleh seorang pembantu 
peneliti (asisten peneliti) serta seorang guru ba-
hasa Indonesia di sekolah bersangkutan. Instru-
men yang digunakan untuk menjaring data sikap 
terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah 
adalah angket tertutup dan wawancara terstruk-
tur. Angket tersebut berisi 50 butir pertanyaan, 
dengan perincian 25 butir sikap terhadap bahasa 
Indonesia dan 25 butir sikap terhadap bahasa 
daerah. Setiap butir soal disertai dengan bebera-
pa alternatif alasan atau penyebab dipilihnya 
salah satu jawaban. Angket dikembangkan dalam 
bentuk skala sikap versi Likert dengan lima kate-
gori. Pertanyaan-pertanyaa dalam angket berki-
sar tentang sikap terhadap bahasa Indonesia dan 
bahasa daerah dalam latar sekolah, keluarga, dan 
masyarakat. Sementara itu, wawancara terstruk-
tur digunakan untuk mendukung dan meleng-
kapi data yang dijaring melalui angket. Wawan-
cara dilakukan terhadap 10 orang siswa yang 
berasal dari berbagai kelompok profesi orang 
tua. 
 Teknik yang digunakan untuk meng-
analisis data adalah teknik analisis persentase. 
Analisis jenis ini merupakan suatu teknik yang 
biasa digunakan untuk menganalisis data/infor-
masi yang diperoleh melalui angket (Dulay, dick. 
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1982). Penggunaan teknik persentase ini dimak-
sudkan untuk melihat kecenderungan sikap posi-
tif dan negatif sikap siswa SMU Negeri 5 Banda 
Aceh terhadap bahasa Indonesia dan bahasa da-
erah dalam bentuk persen. Sikap positif dan ne-
gatif akan dinilai berdasarkan skala sikap versi 
Likert.  

 
Hasil dan Pembahasan  
Sikap terhadap Bahasa Indonesia 
Sikap terhadap Bahasa Indonesia di Ling-
kungan Sekolah 
Sikap siswa SMU Negeri 5 Banda Aceh terhadap 
bahasa Indonesia dalam latar sekolah mencakup: 
(1) sikap terhadap pelajaran bahasa Indonesia, 
(2) kesantunan berbahasa dan kaitannya dengan 
taraf pendidikan, (3) kebanggaan berbahasa In-
donesia di sekolah, (4) penggunaan bahasa Indo-
nesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, (5) 
penggunaan bahasa Indonesia oleh teman-teman 
dalam kegiatan belajar mengajar, (6) penggunaan 
bahasa Indonesia oleh guru, (7) penguasaan ba-
hasa Indonesia dan manfaatnya dalam belajar 
mengajar, (8) kecenderungan pemilihan bahasa 
ketika berkomunikasi dengan sesama teman, dan 
(9) keharusan penguasaan bahasa Indonesia bagi 
setiap siswa. Hasil pengolahan data menunjuk-
kan bahwa mayoritas siswa memiliki sikap yang 
positif terhadap bahasa Indonesia ketika berada 
di lingkungan sekolah.  
 Pada umumnya Siswa SMU Negeri 5 
Banda Aceh menyenangi pelajaran bahasa Indo-
nesia. Sebagaian besar mereka merasa pelajaran 
bahasa Indonesia banyak manfaatnya dalam ke-
hidupan sehari-hari; materinya bersifat umum 
dan menarik; mudah dipahami; serta penyajian 
oleh guru menarik. Mereka tidak setuju jika guru, 
bahkan juga teman-teman tidak menggunakan 
bahasa Indonesia dalam kegitan belajar mengajar 
di sekolah. Sebagian besar mereka menyadari 
bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa 
resmi yang wajib digunakan oleh guru maupun 
siswa dalam setiap lembaga pendidikan. Di 
samping itu, ada juga yang beranggapan bahwa 
dengan berbahasa Indonesia akan mencermin-
kan sikap seorang siswa yang baik dan setia 
kepada bahasa nasional. Sementara itu, guru juga 
harus menggunakan bahasa Indonesia karena 
umumnya konsep pendidikan dikemas dalam 
bahasa Indonesia, serta agar mencerminkan 
sikap seorang guru yang baik sebagai wujud 
kepatuhan kepada kete-tapan pemerintah.  

Sikap positif ini juga ditunjukkan oleh 
kesediaan mereka mengalihkan pembicaraan dari 
bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia ketika 
teman yang tidak mengerti bahasa daerah ikut 
ambil bagian dalam pembicaraan. Hal itu dimak-
sudkan untuk menghargai teman yang tidak 
mengerti bahasa daerah; agar teman tidak ter-
singgung dan curiga terhadap apa yang sedang 
dibicarakan; agar mengerti isi pembicaraan; serta 
agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga 
komunikasi dapat berjalan lancar. Para siswa 
merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia 
di sekolah, karena dapat merasa lebih percaya 
diri dan mapu tampil secara maksimal. Dengan 
berbahasa Indonesia akan semakin terasa iden-
titas diri sebagai seorang yang terpelajar; dan 
dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari 
berbagai suku di Indonesia. 
 Pada umumnya siswa merasa wajib 
menguasai bahasa Indonesia, agar  mampu me-
ngikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. 
Di samping itu juga disebabkan oleh kesadaran 
bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa 
nasional dan bahasa pengantar di setiap sekolah. 
Karena itu, mereka merasa wajib dan ber-
tanggung jawab terhadap bahasa Indonesia.  
Mereka merasakan bahwa penguasaan bahasa 
Indonesia yang baik sangat membantu dalam 
mengikuti proses belajar mengajar. Menyadari 
akan fungsi dan manfaat bahasa Indonesia, 
sebagian besar para siswa sangat tidak setuju jika 
ada pendapat yang mengajak agar bahasa Indo-
nesia tidak digunakan lagi di sekolah, karena 
bahasa Indonesia telah menjadi bahasa peng-
antar dalam dunia pendidikan. Menurut para 
siswa, selain bahasa Indonesia kurang sesuai 
menjadi bahasa pengantar di lembaga pendidik-
an karena berbagai ilmu pengetahuan umumnya 
disajikan dalam bahasa Indonesia. Di sisi lain, 
bahasa Indonesia itu sendiri merupakan ciri khas 
dan lambang kebanggaan bangsa kita. 
 Hasil-hasil di atas sejalan dengan temuan 
Djunaidi (1999), dalam penelitiannya bahwa 
seba-gian besar (66,25%) respondennya (siswa 
SMU Negeri di kota Banda Aceh) menggunakan 
baha-sa Indonesia di lingkungan sekolah. Hal itu 
diperkuat pula dengan hasil pengamatan peneliti 
tersebut, bahwa pada umumnya di sekolah-
sekolah bahasa Indonesia dominan digunakan. 
Selain itu, jauh sebelumnya Hanoum dkk. (1986) 
melalui penelitiannya juga menemukan bahwa 
pada umumnya masyarakat Aceh menyadari 
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akan manfaat dan fungsi bahasa Indonesia seba-
gai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan 
dan penyampaian ilmu-ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Masyarakat Aceh menyadari bahwa 
dengan penguasaan bahasa Indonesia yang baik 
akan dapat memperluas cakrawala ilmu penge-
tahuan para siswa.  
 
Sikap terhadap Bahasa Indonesia di Ling-
kungan Keluarga 
Sikap siswa SMU Negeri 5 Banda Aceh terhadap 
bahasa Indonesia dalam latar keluarga menca-
kup: (1) penggunaan bahasa Indonesia untuk 
berkomunikasi dengan anggota keluarga di 
rumah, (2) ) penggunaan bahasa Indonesia untuk 
berkomunikasi dengan orang tua di rumah, (3) 
penggunaan bahasa terhadap tamu yang belum 
dikenal, (4) kesenangan terhadap penggunaan 
bahasa Indonesia di dalam lingkungan keluarga, 
dan (5) penggunaan bahasa Indonesia dalam 
surat. Hasil pengolahan data menunjukkan bah-
wa kondisi umum sikap siswa terhadap bahasa 
Indonesia dalam lingkungan keluarga adalah 
positif.  
 Pada umumnya para siswa setuju meng-
gunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi 
dengan anggota keluarga. Hal itu dimaksudkan 
agar terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, 
mengingat bahasa Indonesia merupakan bahasa 
yang komunikatif. Dengan menggunakan bahasa 
Indonesia mereka merasa  lebih maju, terpelajar, 
dan merasa lebih modern jika menggunakan 
bahasa Indonesia. Akan tetapi, untuk berkomu-
nikasi dengan orang tua di lingkungan keluarga, 
sebagian besar mereka tidak setuju menggu-
nakan bahasa Indonesia, karena merasa janggal. 
Selain itu, ada juga yang menjelaskan bahwa 
orang tua kurang mampu dan tidak terbiasa 
berbahasa Indonesia. 
 Di pihak lain, sebagian besar mereka me-
rasa senang menggunakan bahasa Indonesia 
ketika berada di dalam lingkungan keluarga. 
Alasannya  adalah karena tidak semua orang 
mampu berbahasa Indonesia di lingkungan me-
reka. Kecuali itu, ada juga yang beralasan bahwa 
dengan berbahasa Indonesia anggota keluarga 
akan lebih lues dalam bermasyarakat; kegiatan 
komunikasi terasa lebih bersahaja; dan juga 
disebabkan oleh mayoritas masyarakat di lingku-
ngan mereka menggunakan bahasa Indonesia. 
 Akan halnya dalam menulis surat, mere-
ka lazimnya menggunakan bahasa Indonesia, 

karena bahasa Indonesia terasa lebih efektif dan 
komunikatif. Selain itu, penggunaan bahasa 
Indonesia dalam surat sudah menjadi kebiasaan 
di dalam keluarga. Tambahan pula, baik siswa 
maupun anggota keluarganya tidak/kurang 
mampu menulis dan membaca selain dalam 
bahasa Indonesia.   

Sementara itu, terhadap tamu yang ber-
kunjung ke rumah dan belum diketahui bahasa 
yang biasa digunakan, sebagian besar mereka 
lebih cenderung (setuju) menyapa dengan meng-
gunakan bahasa Indonesia. Menrut mereka un-
tuk menghormati tamu yang belum dikenal. 
Selain itu, ada juga yang berlasan agar komuni-
kasi menjadi lancar; tamu tidak tersinggung; dan 
ada juga yang bermaksud untuk menyanjung 
tamu. 

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil 
penelitian Djunaidi (1999) bahwa dalam keluarga 
etnis Aceh, untuk komunikasi antara orang tua 
dengan anak, dan antara anak dengan anak 
sering kali digunakan bahasa Indonesia. Alasan 
mereka agar anak-anaknya lebih baik dalam 
menyerap pelajaran di sekolah. Hanya saja, khu-
sus untuk komunikasi antara anak dengan orang 
tua di dalam keluarga menunjukkan perbedaan 
dengan temuan Junaidi. Hasil penelitian ini me-
nunjukkan bahwa pada umumnya siswa tidak 
setuju menggunakan bahasa Indonesia untuk 
berkomunikasi dengan orang tuanya di rumah. 
Hal itu, disebabkan oleh perasaan janggal, di 
samping juga orang tua kurang bisa dan tidak 
terbiasa berbahasa Indonesia dengan anaknya di 
rumah. Kendati demikian, secara umum sikap 
siswa terhadap penggunaan bahasa Indonesia di 
dalam lingkungan keluarga masih tergolong 
positif.  

 
Sikap terhadap Bahasa Indonesia di Ling-
kungan Masyarakat 
Sikap siswa SMU Negeri 5 Banda Aceh terhadap 
bahasa Indonesia dalam latar masyarakat menca-
kup: (1) penggunaan bahasa di tempat-tempat 
umum, (2) kecenderungan penggunaan bahasa 
terhadap orang yang tidak mengerti bahasa 
daerah, (3) pelestarian dan pembudayaan bahasa 
Inonesia di tengah masyarakat, (4) penggunaan 
bahasa Indonesia dalam upacara kematian, (5) 
penggunaan bahasa Indonesia dalam upacara-
upacara adat, (6) penggunaan bahasa Indonesia 
dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, (7) sikap 
terhadap teman-teman yang melecehkan bahasa 
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Indonesia, (8) sikap/keyakinan terhadap fungsi 
bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa 
di tengah adanya ancaman disintegrasi bangsa, 
(9) kebanggaan penggunaan bahasa Indonesia 
dalam masyarakat, (10) sikap terhadap masyara-
kat yang tidak melestarikan bahasa Indonesia, 
dan (11) sikap terhadap kewajiban setiap warga 
negara menjunjung tinggi bahasa Indonesia. 
Berdasarkan hasil analisis data, kondisi sikap 
siswa terhadap bahasa Indonesia ketika berada di 
lingkungan masyarakat adalah sangat positif.  
 Pada umumnya siswa SMU Negeri 5 
Banda Aceh setuju menggunakan bahasa Indo-
nesia untuk kegiatan komunikasi di tempat-tem-
pat umum. Hal itu disebabkan oleh bahasa 
Indonesia merupakan alat komunikasi antarsuku 
bangsa di Indonesia. Hal itu dimaksudkan demi 
kelancaran komunikasi antaretnis di tempat-
tempat umum; agar semua orang dapat mema-
hami berbagai informasi yang disampaikan; serta 
sebagai perwujudan dari semboyan satu nusa, 
satu bangsa, dan satu bahasa.  
 Sikap positif tersebut ditunjukkan de-
ngan kesediaan mereka menggunakan bahasa 
Indonesia terhadap orang yang tidak mengerti 
bahasa daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk 
menghormati orang yang tidak mengerti bahasa 
daerah. Selain itu, ada juga agar komunikasi bisa 
berjalan lancar; sebagai perwujudan dari sikap 
warga negara yang baik; serta sebagai perwujud-
an loyalisme  terhadap bahasa nasional. Oleh 
karena itu, bahasa Indonesia harus dilestarikan 
dan dibudayakan di tengah masyarakat, mengin-
gat  bahasa Indonesia merupakan bahasa persa-
tuan bangsa kita; lambang kebanggaan nasional; 
serta keyakinan bahwa dengan menggunakan 
bahasa Indonesia bisa memperkecil kesenjangan 
komunikasi. 
 Menyadari akan pentingnya bahasa Indo-
nesia, para siswa tidak setuju jika masyarakat di 
sekeliling mereka tidak melestarikan bahasa 
Indonesia. Mereka tidak setuju jika  ada orang-
orang melecehkan bahasa Indonesia. Meleceh-
kan bahasa Indonesia sama halnya dengan 
menginjak harkat dan martabat kita sendiri, serta 
mengkhianati sumpah bangsa sendiri (Sumpah 
Pemuda). Setiap warga negara wajib menjunjung 
tinggi bahasa Indonesia, sesuai dengan ikrar kita 
bersama dalam Sumpah Pemuda. Semua itu 
sebagai perwujudan kesetiaan, kecintaan, dan 
kebanggaan kepada bahasa, bangsa, dan negara.  

 Para siswa merasa bangga menggunakan 
bahasa Indonesia dalam masyarakat. Kebangga-
an itu terutama karena tidak semua orang mam-
pu menggunakan bahasa Indonesia di lingkung-
an mereka. Mereka merasa memiliki kepuasan 
tersendiri jika  menggunakan bahasa Indonesia. 
Ditambah pula dengan perasaan bahwa seseo-
rang yang menggunakan bahasa Indonesia terke-
san lebih maju dan modern. 
 Berkaitan dengan maraknya ancaman 
disintegrasi bangsa, para siswa berkeyakinan 
bah-wa hal itu tidak mempengaruhi fungsi 
bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. 
Menurut mereka, sejak dulu bahasa Indonesia 
telah teruji manfaat dan fungsinya, sehingga 
tetap digunakan dalam berbagai kondisi bangsa. 
Penggunaan bahasa Indonesia ikut mendorong 
pemakainya untuk berpikir secara objektif. 
 Sikap positif para siswa juga ditunjukkan 
dengan kesetujuan mereka terhadap  pengguna-
an bahasa Indonesia dalam berbagai kegiatan di 
masyarakat, seperti upacara keagamaan, kemati-
an, maupun upacara-upacara adat. Mereka mera-
sa bahwa bahasa Indonesia bersifat netral dan 
mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, 
masyarakat yang hadir dalam kegiatan tesebut 
tidak hanya dari satu suku saja. Dengan demiki-
an, dapat terjalin rasa persatuan dan kesatuan 
bangsa; menghindari terjadinya kesalahpahaman 
dan kecemburuan bahasa; serta sebagai wujud 
kesetiaan dan kecintaan kepada bahasa nasional. 
 Hasil penelitian ini mendekati temuan 
Djunaidi (1999) dalam penelitiannya terdahulu. 
Akan tetapi, hasil penelitian Junaidi menunjuk-
kan bahwa sebagian besar (80%) dari respon-
dennya menggunakan bahasa Indonesia dan 
bahasa daerah (dwibahasa) di tempat-tempat 
umum. Namun, hal itu tetap menunjukkan 
bahwa mereka bersikap positif terhadap bahasa 
Indonesia serta bahasa daerah. Penggunaan 
kedua bahasa tersebut disesuaikan dengan lawan 
bicara yang dihadapi. Dalam kegiatan-kegiatan 
resmi, seperti upacara, 56,25% responden 
menyatakan menggunakan bahasa Indonesia.  

Sikap positif terhadap bahasa Indonesia 
merupakan salah satu modal bagi siswa dan para 
pendidik dalam mencapai kesuksesannya dalam 
proses belajar mengajar, terutama untuk pem-
belajaran suatu bahasa. Hal itu sesuai dengan 
temuan Anderson, Gardner, dan Lambert 
(dalam Suhardi, 1996), bahwa sikap yang positif 
terhadap suatu (ragam) bahasa sangat memudah-
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kan seseorang di dalam belajar suatu bahasa 
yang baru maupun bahasa yang sedang dipel-
ajarinya. Selain itu, Eastman (1983) menam-
bahkan bahwa kita perlu menemukan hubungan 
antara sikap bahasa dengan pemakaian bahasa, 
karena sangat berpengaruh terhadap kegiatan 
yang berkaitan dengan perencanaan bahasa. 
Sementara Halim (1978), menambahkan bahwa 
sikap bahasa[yang positif terhadap bahasa Indo-
nesia] merupakan salah satu unsur yang sangat 
berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan 
kebijaksanaan bahasa nasional.  

Menurut Halim (1987), agar sikap sese-
orang memiliki sikap positif terhadap bahasa 
Indonesia perlu dilakukan pendidikan bahasa 
yang dilaksanakan atas dasar pembinaan kaidah 
dan norma bahasa, di samping norma-norma 
sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat 
bahasa yang bersangkutan. Selain itu, motivasi 
belajar siswa terhadap bahasa yang sedang 
dipelajarinya juga sangat menentukan.  
 
Sikap terhadap Bahasa Daerah 
Sikap terhadap Bahasa Daerah di Ling-
kungan Sekolah 
Sikap siswa SMU Negeri 5 Banda Aceh terhadap 
bahasa daerah dalam latar sekolah mencakup: (1) 
sikap siswa terhadap pengajaran bahasa daerah 
di sekolah, (2) penguasaan dan pemahaman 
terhadap bahasa daerah, (3) penggunaan bahasa 
daerah untuk berkomunikasi dengan teman 
sesuku di luar jam pelajaran, (4) kebanggaan 
berbahasa daerah dengan teman-teman sesuku 
di sekolah ketika berada di luar jam pelajaran, 
dan (5) penggunaan bahasa daerah sekali-sekali 
dalam kegiatan belajar mengajar sebagai pendu-
kung pembelajaran bahasa Indonesia dan pel-
ajaran lainnya. Berdasarkan hasil analisis data, 
kondisi umum sikap siswa terhadap terhadap 
bahasa daerah di lingkungan sekolah adalah 
positif.  

Pada umumnya, Siswa SMU Negeri 5 
Banda Aceh setuju bahasa daerah diajarkan 
disekolah-sekolah. Bahasa daerah adalah aset 
kebudayaan daerah yang harus dilestarikan. 
Bahasa daerah tetap hidup di tengah masyarakat 
penuturnya demi menghindari terjadinya kecem-
buruan terhadap bahasa Indonesia yang sangat 
maksimal pengajaran di sekolah. Bahasa daerah 
merupakan ciri khas dan lambang kebanggaan 
suatu daerah. 

Sikap positif juga ditunjukkan oleh para siswa 
dengan kesetujuannya menggu-nakan bahasa 
daerah dengan teman-teman sesuku di sekolah 
ketika berada di luar jam pel-ajaran. Hal itu 
dimaksudkan agar semakin terasa eksistensi diri 
selaku suatu suku bangsa. Peng-gunaan bahasa 
daerah terasa lebih mantap. Para siswa merasa 
bangga menggunakan bahasa da-erah dengan 
teman-teman sesuku di sekolah. Penggunaan 
bahasa daerah dapat menunjukkan jati diri 
sebagai suatu suku bangsa. Mereka merasa 
memiliki bahasa daerah sehingga harus ikut 
bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup 
bahasa daerah. 

Para siswa setuju terhadap penggunaan 
bahasa daerah sekali-sekali dalam kegiatan bel-
ajar mengajar di sekolah, demi mendukung pem-
belajaran bahasa Indonesia dan pelajaran lainnya. 
Hal itu dimaksudkan agar siswa dapat mema-
hami secara mendalam tentang sesuatu yang 
kurang dipahami dalam bahasa Indonesia. Selain 
itu mereka juga mengatakan bahwa agar bahasa 
daerah juga dapat diberdayakan, karena bahasa 
daerah juga punya andil di dalam pendidikan, 
serta sebagai pendukung bahasa nasional. 

 Berkaitan dengan pemahaman dan peng-
uasaan bahasa daerah, pada umumnya mereka 
memahami dan menguasai bahasa (lisan) daerah 
dengan baik. Semenjak kecil mereka sudah ter-
biasa menggunakan bahasa daerah. Di sam-ping 
itu, orang tua mengajarkan bahasa daerah 
kepada mereka. Bahasa daerah digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari. Tambahan pula, masyara-
kat di lingkungan sekitar mereka banyak yang 
menggunakan bahasa daerah.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan pen-
elitian Djunaidi (1999), yang menemukan bahwa 
siswa-siswa di kota banda Aceh memiliki sikap 
positif terhadap bahasa daerahnya ketika berada 
di sekolah. Hal itu ditunjukkan dengan diguna-
kannya bahasa daerah oleh para siswa dalam 
situasi santai dan di luar kelas. Lebih dari itu, 
para guru di daerah-daerah tertentu, bahkan 
menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa 
pengantar di kelas-kelas rendah pada sekolah 
dasar.  

 Temuan penelitian ini berbeda dengan 
temuan penelitian Febby (1997), tentang sikap 
remaja suku Kei di Nusaniwe, Ambon. Pada 
umumnya, remaja Kei di sana bersikap negatif 
terhadap bahasa daerahnya sendiri. Mereka sama 
sekali tidak senang dan tidak bangga, bahkan 
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tidak mau menggunakan bahasa Kei di sekolah, 
meskipun di luar jam pelajaran dan dalam suasa-
na santai.  

 
Sikap terhadap Bahasa Daerah di Lingkung-
an Keluarga 
Sikap siswa SMU Negeri 5 Banda Aceh terhadap 
bahasa daerah dalam latar keluarga mencakup: 
(1) penggunaan bahasa daerah untuk berkomu-
nikasi di dalam ligkungan keluarga, (2) penggu-
naan bahasa daerah dalam acara-acara keluarga, 
(3) kebanggaan berbahasa daerah dalam ling-
kungan keluarga, (4) kewajiban orang tua ter-
hadap pengajaran bahasa daerah kepada anak-
nya, dan (5) kaitan penggunaan bahasa dengan 
keberadaan dan asal usul suatu keluarga. Berda-
sarkan hasil analisis data, sikap siswa SMU 
Negeri 5 Banda Aceh terhadap penggunaan ba-
hasa daerah untuk berkomunikasi dalam ling-
kungan keluarga sangat positif.  

Pada umumnya, para siswa SMU Negeri 
5 Banda Aceh sangat setuju bahasa daerah digu-
nakan untuk berkomunikasi di dalam keluarga. 
Pada umumnya mereka berharap agar bahasa 
daerah terwarisi kepada anggota keluarga. Mere-
ka merasa dengan menggunakan bahasa daerah 
akan semakin jelas ciri khas, identitas dan keber-
adaan serta asal usul suatu keluarga. Tambahan 
pula, bahasa daerah itu sendiri memiliki sifat 
kekeluargaan dan keakraban. Mereka juga sangat 
setuju menggunakan bahasa daerah dalam acara-
acara keluarga. Menurut mereka, dengan meng-
gunakan bahasa daerah kegiatan komunikasi 
terasa lebih bersahaja; penuh kekeluargaan; lebih 
komunikatif dan efektif. 

Sikap positif tersebut juga ditunjukkan 
dengan perasaan bangga terhadap penggunaan 
bahasa daerah di lingkungan keluarga. Menurut 
mereka, kebanggaan tersebut disebabkan oleh 
keyakinan bahwa bahasa daerah melambangkan 
ciri khas, identitas, dan ketinggian martabat budi 
pekerti keluarga. Selain itu, dengan mengguna-
kan bahasa daerah, mereka merasa telah 
menghargai dan memiliki warisan para leluhur-
nya. Untuk itu, para siswa beranggapan bahwa 
orang tua wajib mengajar-kan bahasa daerah 
kepada anak-anaknya. Orang tualah yang paling 
bertanggung jawab terhadap kelestarian bahasa 
daerah di lingkungan keluarga. Hidup matinya 
bahasa daerah sangat ditentukan oleh peranan 
orang tua. Kebiasaan berbahasa anak sangat 
ditentukan oleh orang tua. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan temu-
an Djunaidi (1999) dalam penelitian-nya, bahwa 
sebagian besar (38,75%) respondennya meng-
gunakan bahasa daerah di dalam lingkungan 
keluarga. Selebihnya, mereka menggunakan ba-
hasa Indonesia, dan bahasa Indonesia/bahasa 
daerah secara bersamaan. Sementara itu, Siregar 
dkk. (1998), dalam penelitiannya pada masyara-
kat Medan mengenai pemertahanan dan sikap 
terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah, 
menemukan bahwa masyarakat Medan pada 
umumnya bersikap positif  terhadap bahasa da-
erahnya, terutama dalam latar keluarga. Menurut 
mereka, bahasa daerah identik dengan atribut 
kekeluargaan. Menggunakan bahasa daerah di-
anggap lebih akrab dan lebih indah. Kiranya, hal 
tersebut mempunyai kesamaan dengan sikap 
masyarakat Aceh (siswa SMU di kota Banda 
Aceh). 

Di sisi lain, temuan penelitian ini 
berbeda dengan temuan penelitian Febby (1997), 
bahwa masyarakat (remaja) Nusaniwe, Ambon 
bersikap negatif terhadap bahasa daerahnya di 
dalam keluarga. Pada umumnya, mereka malu 
dan enggan, serta tidak memiliki perasaan 
bangga terhadap bahasa daerahnya. Mereka tidak 
mau menggunakan bahasa daerah dengan ang-
gota keluarga maupun dengan orang tuanya. Hal 
disebabkan oleh ketidakpedulian orang tua ter-
hadap penggunaan bahasa anak. Pada hal, sikap 
kebahasaan orang tua akan merupakan motvasi 
yang kuat dalam pembinaan bahasa di ling-
kungan keluarga (Yahya, 1979). Selain itu, juga 
karena tidak adanya motivasi dan dorongan dari 
orang tua sebagai tanggung jawab terhadap 
pembinaan dan pelesatian bahasa daerah di 
dalam keluaraga. Kenyataan tersebut menggam-
barkan keberagaman sikap masyarakat Indonesia 
terhadap bahasa daerahnya masing-masing, yang 
tentunya memiliki penyebab dan latar belakang 
masing-masing yang perlu dicari jalan pemecah-
annya. 

 
Sikap terhadap Bahasa Daerah di Lingkung-
an Masyarakat 
Sikap siswa SMU Negeri 5 Banda Aceh terhadap 
bahasa daerah dalam latar masyarakat mencakup: 
(1) sikap terhadap keengganan teman-teman 
menggunakan bahasa daerah, (2) keyakinan 
bahwa penggunaan bahasa daerah dalam masya-
rakat menunjukkan identitas dan asal usul  
seseorang, (3) sikap terhadap orang-orang yang 
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melecehkan bahasa daerah, (4) sikap terhadap 
penggunaan bahasa daerah dalam upacara-
upacara adat, (5) sikap terhadap pendapat bahwa 
bahasa daerah tidak perlu digunakan di dalam 
masyarakat, (6) sikap terhadap penggunaan 
bahasa daerah dalam upacara-upacara keagama-
an, (7) sikap terhadap pelestarian dan pembuda-
yaan bahasa daerah di tengah masyarakat 
penuturnya, (8) sikap selaku bangsa yang besar 
terhadap bahasa daerah, (9) sikap terhadap 
masyarakat yang enggan menggunakan bahasa 
daerahnya, (10) sikap/keyakinan bahwa penggu-
naan bahasa daerah memiliki arti penting dalam 
kehidupan masyarakat sehari-hari, (11) sikap/ 
keyakinan bahwa menggunakan bahasa daerah 
berarti telah ikut melestarikan kebudayaan da-
erah, (12) sikap terhadap teman-teman yang 
malu menggunakan bahasa daerah dalam 
pergaulan sehari-hari, (13) sikap terhadap penda-
pat bahwa penggunaan bahasa daerah hanya 
akan menimbulkan paham kesukuan dan 
kedaerahan yang berlebihan, (14) sikap terhadap 
penggunaan bahasa daerah untuk menyapa 
orang tua-tua di dalam masyarakat, dan (15) 
sikap/keyakinan bahwa bahasa daerah merupa-
kan lambang kebanggaan dan identitas daerah. 
Berdasarkan hasil analisis data, sikap siswa SMU 
Negeri 5 Banda Aceh terhadap penggunaan 
bahasa daerah untuk berkomunikasi dalam 
lingkungan masyarakat adalah positif.  

Pada umumnya siswa berpendapat bah-
wa bahasa daerah perlu digunakan di dalam 
masyarakat. Hal itu mengingat bahwa bahasa 
daerah merupakan alat komunikasi antarmasya-
rakat penuturnya yang harus dipertahankan. Di 
samping sebagai warisan budaya leluhur yang 
harus dilestarikan, bahasa daerah juga merupa-
kan lambang kebanggaan daerah. Tambahan 
pula, bahasa daerah dapat menunjukkan identi-
tas dan ciri khas masyarakat terkait. Para siswa 
berpendapat bahwa bahasa daerah harus diber-
dayakan dan dilestarikan di tengah masyarakat 
penuturnya. Mereka sangat tidak setuju jika ada 
orang yang enggan dan malu menggunakan 
bahasa daerahnya sendiri, terlebih lagi yang 
melecehkannya. Malu berbahasa daerah sama 
artinya dengan mengingkari diri sendiri selaku 
suatu suku bangsa, yang berati pula meng-
khianati para leluhurnya, sehingga pada akhirnya 
akan menghilangkan jati diri suatu suku bangsa. 

 Bahasa daerah perlu digunakan dalam 
berbagai kegiatan masyarakat, seperti upacara-

upacara adat, keagamaan, dan dalam pergaulan 
sehari-hari. Acara-acara tersebut merupakan 
salah satu wahana pelestarian budaya (bahasa) 
daerah. Pengguna-an bahasa daerah dalam 
kegiatan-kegiatan tersebut sangat membantu 
keberhasilan komunikasi di dalam masyarakat 
terkait. Selain itu, penggunaan bahasa daerah 
akan lebih berkesan dan bersahaja, serta penuh 
kekhidmatan.  

Untuk menyapa orang-orang tua di 
dalam masyarakat, mereka lebih setuju meng-
gunakan bahasa daerah. Menurut mereka, me-
nyapa dengan bahasa daerah terasa lebih hormat 
dan santun; lebih akrab dan penuh kekeluargaan; 
serta lebih bersahaja. Lebih dari itu, orang tua 
juga lebih senang disapa dengan bahasa daerah. 

Penggunan bahasa daerah memiliki arti 
penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 
Penggunaan bahasa daerah dapat menggambar-
kan ciri khas, karakteristik, harkat dan martabat 
masyarakat penuturnya. Mereka tidak setuju jika 
dikatakan penggunaan bahasa daerah hanya akan 
menimbulkan paham kedaerahan yang berlebih-
an. Justru sebaliknya, bahasa daerah berfungsi 
sebagai pendukung bahasa Indonesia, yang pada 
gilirannya juga ikut mendukung nasionalisme 
dalam mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. 
Keberagaman bahasa justru dipandang sebagai 
wujud dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika.  

Meskipun Indonesia sebagai bangsa yang 
besar, para siswa tidak merasa bahwa bahasa 
daerah masih tetap diperlukan, karena bahasa 
daerah justru pendukung bahasa Indonesia.  
Mengabaikan bahasa daerah sama halnya me-
ngurangi kekayaan khazanah kebudayaan nasio-
nal, karena budaya nasional itu sendiri bersum-
ber dan berakar dari kebudayaan daerah.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan temu-
an Djunaidi (1999) dalam penelitiannya tentang 
penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa da-
erah pada masyarakat kota Banda Aceh. Junaidi 
menemukan bahwa mayoritas respondennya 
menggunakan bahasa daerah secara maksimal 
dalam kegiatan-kegiatan tertentu di masyarakat. 
Penggunaan bahasa daerah yang paling menon-
jol adalah dalam peristiwa kematian (63,75%) 
dan upacara perkawinan (48,75%). Sementara 
kegiatan-kegiatan lainnya, pada umumnya 
mereka menggunakan dua bahasa (bilingual), 
yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerah secara 
bersamaan. Berdasarkan uraian di atas, dapat 
diketahui bahwa masyarakat Aceh (siswa SMU 
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Negeri kota Banda Aceh) memiliki sikap yang 
positif terhadap bahasa daerah ketika berada di 
lingkungan masyarakat. 

Di sisi lain, hasil penelitian ini bertolak 
belakang dengan temuan Febby (1997) dalam 
penelitiannya tentang sikap remaja Kei, di 
Kecamatan Nusniwe, Ambon. Pada umumnya 
remaja di sana bersikap negatif terhadap bahasa 
daerahnya, terutama dalam penggunaan di 
masyarakat. Mereka sama sekali tidak bangga, 
bahkan cenderung malu menggunakan bahasa 
Kei di masyarakat. Penggunaan bahasa daerah 
menyebabkan mereka merasa rendah diri, malu, 
dicemooh, dan tidak disenangi oleh teman-
teman dari suku lain. Temuan tersebut sangat 
kontradiksi dengan sikap siswa SMU Negeri 
Banda Aceh terhadap bahasa daerahnya. 

Sikap positif terhadap bahasa daerah 
perlu dimiliki oleh setiap penuturnya. Hal itu 
mengingat bahasa daerah merupakan sarana 
untuk memudahkan anak dalam mengekspresi-
kan perasaan, gagasan, dan kemauannya 
sehingga mudah diterima secara sosial oleh 
masyarakatnya (Tarigan, 1985).  Di samping itu, 
bahasa daerah merupakan media yang dapat 
dipergunakan oleh anak untuk memperoleh 
nilai-nilai budaya, moral, agama, dan nilai-nilai 
lainnya dari masyarakatnya. Dengan demikian,  
pada gilirannya nanti akan dapat mendukung 
kestabilan sosial, budaya, dan pendidikan dalam 
masyarakat terkait. Jika masyarakat telah bersi-
kap positif terhadap bahasa daerah diharapkan 
akan positif pula sikapnya terhadap bahasa 
Indonesia. Hal itu sangat dimungkinkan, karena 
dalam hubungannya dengan fungsi bahasa 
Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai: (1) 
pendukung bahasa nasional, (2) bahasa perantara 
di sekolah dasar tingkat permulaan untuk 
memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan 
mata pelajaran lain, dan (3) alam pengembangan 
serta pendukung kebudayaan daerah (Halim 
(ed): 1984). 
 
 
Penutup 
Simpulan 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 
siswa SMU Negeri 5 Banda Aceh bersikap 
positif terhadap bahasa Indonesia ketika berada 
di lingkungan sekolah; (2) siswa SMU Negeri 5 
Banda Aceh bersikap positif terhadap bahasa 
Indonesia di lingkungan keluarga; (3) siswa SMU 

Negeri 5 Banda Aceh memiliki sikap yang sangat 
positif terhadap bahasa Indonesia ketika berada 
di lingkungan masyarakat; (4) sikap siswa SMU 
Negeri 5 Banda Aceh terhadap bahasa daerah 
ketika berada di lingkungan sekolah tergolong 
positif; (5) sikap siswa SMU Negeri 5 Banda 
Aceh terhadap bahasa daerah ketika berada di 
lingkungan keluarga adalah sangat positif; dan 
(6) siswa SMU Negeri 5 Banda Aceh bersikap 
positif terhadap bahasa daerah ketika berada di 
lingkungan masyarakat. Dengan demikian, duga-
an bahwa adanya gejala sikap negatif pada 
sebagian masyarakat Aceh terhadap bahasa 
Indonesia dan bahasa daerah tidak terbukti.  
 
Saran 
Saran yang dikemukakan adalah (1) Untuk 
mempertahankan dan meningkatkan sikap 
positif siswa SMU Negeri kota Banda Aceh 
terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah 
perlu diupayakan “Gerakan Cinta terhadap 
Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah” oleh 
berbagai kalangan, terutama Lembaga Bahasa; 
(2) para pendidik, terutama guru bahasa, 
hendaknya dapat memberi contoh teladan dalam 
berbahasa dan sikap terhadap bahasa. Guru 
bahasa hendaknya bisa menjadi model/figur 
yang baik dalam kegiatan berbahasa di sekolah 
maupun di masyarakat. (3) diperlukan dukungan 
dan kerja sama dari berbagai pihak, terutama 
pemerintah daerah, terhadap berbagai kegiatan 
kebahasaan agar tetap bertahan dan meningkat-
nya sikap positif terhadap bahasa Indonesia dan 
bahasa daerah pada seluruh lapisan masyarakat; 
dan (4) diperlukan penelitian sejenis yang lebih 
luas dan mendalam dari para pemerhati dan 
pakar bahasa, sehingga pada gilirannya nanti 
akan diketahui sikap masyarakat Aceh secara 
keseluruhan terhadap bahasa Indonesia dan 
bahasa daerah. 
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ABSTRAK 
 

 Penelitian ini mengkaji penerapan model pembelajaran sanggar sastra dalam mengapresiasi 
puisi sesuai dengan pengajaran KBK di sekolah. Penggunaan model sanggar sastra ini, disamping 
meningkatkan bakat dan kemampuan siswa dalam mengapresiasi puisi juga bertujuan sebagai uji-
coba ketepatgunaan model sanggar sastra dalam pembelajaran puisi khususnya pada siswa kelas II 
SMA Negeri I Padang Tiji. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan proses dan 
hasil pembelajaran apresiasi puisi pada siswa kelas II SMA Negeri I Padang Tiji dengan 
menggunakan model sanggar sastra dan yang menggunakan model konvensional. Sumber data 
penelitian adalah siswa kelas II4 sebagai kelas eksperimen dan kelas II5 sebagai kelas kontrol.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa yang menggunakan model sanggar sastra model 
sanggar sastra lebih tinggi daripada prestasi belajar siswa yang tidak diajarkan dengan model sanggar 
sastra. Hal ini disebabkan model sanggar sastra mengajarkan siswa untuk aktif dalam memahami 
puisi melalui diskusi secara individu maupun kelompok sehingga memberi pemahaman yang lebih 
mendalam pada siswa dalam mengapresiasi puisi. 
 
Kata kunci: model pembelajaran, pembelajaran sanggar sastra, apresiasi puisi 
 
 
 

ABSTRACT 
This research study has applying model study of art gallery in presenting a poem as 

according to instruction of KBK in the school. The aim of this research model, beside improve and 
talent ability of student in presenting a poem also to precisely utilized test of art gallery model in 
study of poem, specially at second grade SMA Negeri I Padang Tiji class student. Target of this 
research is to know difference process and result of study of poem at second grade SMA Negeri I 
Padang Tiji class student by using of art gallery model and using conventional model. Source of 
research data were II4 class student as experiment class and II5 class as a control class. Result of 
class indicate that achievement learn student using of art gallery model are higher than achievement 
learn student which is not taught with art gallery model. This matter is caused by art gallery model 
teach student to be active in comprehending poem through discussion individually and also group, 
so that give more circumstantial understanding at student in presenting of a poem. 
 
Keywords: learning model, study of poem, presenting a poem 
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Pendahuluan  
Pembelajaran puisi tidak hanya terbatas pada 
teori tentang puisi, sekurang-kurangnya membu-
tuhkan penghayatan dan kecintaan terhadap 
puisi. Selain itu dalam mempelajari dan meng-
apresiasi puisi dibutuhkan bakat dan pemaham-
an akan puisi. Oleh sebab itulah, pengajar harus 
menanamkan kecintaan dan pemahaman apre-
siasi puisi kepada siswa melalui berbagai metode 
dan model pembelajaran yang sesuai dengan 
KBK. Selama ini pengajaran puisi di sekolah 
masih belum maksimal. Kekurangan pengajaran 
tersebut sebagian besar menyangkut masalah 
strategi pembelajaran. Padahal pembelajaran 
sastra mutakhir dapat dilakukan dengan meng-
gunakan berbagai model pembelajaran. Endra-
swara (2003:85-195) mengatakan ada lima model 
yang mungkin digunakan dalam pembelajaran 
dan pengajaran sastra yang berbasis KBK, yaitu: 
model sanggar sastra, model worksop sastra dan 
bengkel sastra, model laboratorium sastra, model 
pragmatik sastra, dan model Literatur Based 
Thematic. Penulis telah memilih dan menerapkan 
salah satu model pembelajaran dan pengajaran 
sastra yang dikemukakan oleh Endraswara yaitu 
model sanggar sastra. Model sanggar sastra 
merupakan pilihan (model) pengajaran KBK 
sastra yang cocok menjadi jalur alternatif peng-
ajaran sastra di sekolah sehingga peserta didik 
mendapat pengalaman sastra secara mendalam. 

 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
tindakan kelas (PTK). PTK adalah suatu metode 
yang bersifat reflektif dimana penulis selain 
sebagai peneliti, juga menerapkan model sanggar 
sastra kepada siswa. Dalam proses penelitian ini, 
selain sebagai pengajar, guru juga bertugas 
sebagai peneliti yang selalu memikirkan apa dan 
mengapa suatu dampak tindakan terjadi di kelas. 
Dari pemikiran itu, peneliti kemudian dapat 
mencari pemecahannya melalui tindakan-tindak-
an pembelajaran tertentu (Suyanto, 1997 dalam 
Imam, dkk 2004). Peneliti mengadakan refleksi 
terus-menerus sampai pembelajaran di kelas ber-
hasil dengan baik.  
 PTK itu dilaksanakan berupa proses 
pengkajian berdaur yang terdiri dari empat ta-
hap, yaitu sebagai berikut: (1) perencanaan, (2) 
melakukan tindakan, (3) mengamati, dan (4) 
merefleksikan. 
  

Setelah dilakukan refleksi atau perenung-
an yang mencakup analisis, sintetis, penilaian 
terhadap hasil pengamatan terhadap proses serta 
hasil tindakan tadi, biasanya muncul permasalah-
an atau pemikiran baru yang perlu mendapat 
perhatian, sehingga pada gilirannya perlu dilaku-
kan perencanaan ulang, tindakan ulang, dan 
pengamatan ulang, serta diikuti dengan refleksi 
ulang. 

Penelitian ini berpedoman pada siklus 
PTK yang terdiri dari empat tahap sebagai ber-
ikut: 

 
Siklus I  
1) Perencanaan Awal  Penelitian 

Sebelum dilakukan penelitian, perencanaan 
tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Siswa selama  ini berpikir bahwa puisi 

hanya mempelajari teori-teori tentang 
puisi saja. Siswa juga beranggapan bahwa 
puisi hanya sekedar dibaca tanpa dipa-
hami dan diapresiasi secara mendalam. 
Jadi, yang menjadi perhatian penulis ada-
lah 
(1) Bagaimana dapat meningkatkan ke-

mampuan siswa dalam mengapresiasi 
puisi? 

(2) Bagaimana mengubah metode pem-
belajaran puisi yang selama ini ku-
rang maksimal    dan cenderung mo-
noton di kelas?  

b. Menerapkan model pembelajaran sang-
gar sastra untuk meningkatkan kemam-
puan siswa mengapresiasi puisi. 

 
2) Melakukan Tindakan 
 Menerapkan model sanggar sastra dalam  
      mengapresiasi puisi 
 
3) Mengamati Tindakan 

Penulis mengamati bagaimana reaksi dan 
tanggapan siswa ketika belajar dengan model 
sanggar sastra yang memberi kebebasan pada 
mereka dalam mengapresiasi puisi secara 
bebas. 
 

4) Refleksi 
Melalui model sanggar sastra siswa merasa 
lebih mudah mengapresiasi puisi dan mereka 
tidak merasa jenuh dengan suasana kelas 
yang cenderung monoton. Dengan demi-
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kian, kemampuan siswa mengapresiasi puisi 
menjadi meningkat. 
 

Siklus II  
1) Rencana yang Direvisi 

Melanjutkan rencana awal dan lebih mem-
beri kebebasan kepada siswa untuk meng-
apresiasi puisi, tetapi guru tetap berfungsi 
sebagai pembimbing. 
 

2) Tindakan 
Apabila pada siklus I terdapat kekurangan 
seperti, sedikitnya waktu dan siswa  masih 
kurang memahami cara mengapresiasi puisi. 
Dalam tindakan ini, guru lebih memberi 
penjelasan dan arahan kepada siswa menge-
nai hal-hal yang kurang dimengerti. 
 

3) Mengamati Tindakan 
Penulis mengamati bagaimana reaksi dan 
tanggapan siswa ketika belajar dengan model 
sanggar sastra yang memberi kebebasan pada 
mereka dalam mengapresiasi puisi secara 
bebas. 
 

4) Refleksi 
Melalui model sanggar sastra siswa merasa 
lebih mudah mengapresiasi puisi dan mereka 
tidak merasa jenuh dengan suasana kelas 
yang cenderung monoton. Dengan demi-
kian, kemampuan siswa mengapresiasi puisi 
menjadi meningkat. 
  

Data penelitian ini dikumpulkan dengan 
menggunakan teknik pengukuran langsung yang 
dilakukan dengan cara mengukur kemampuan 
siswa/objek yang diamati dengan menggunakan 
observasi partisipasi. Peneliti terlibat dalam kegi-
atan yang sedang diamatinya dengan cara meng-
amati kegiatan siswa dalam berapresiasi puisi dan 
mencatat hal-hal yang diperlukan. Data yang ada 
diperoleh melalui tahapan sebagai berikut : 
a) Sebelum dilakukan tindakan, terlebih dahu-

lu dilakukan tes awal yang mencakup tes 
apresiasi reseptif dan produktif untuk me-
ngetahui bagaimana pengetahuan siswa se-
belum proses pembelajaran berlangsung. 

b) Setelah data awal diperoleh, PTK dilak-
sanakan dalam wujud proses pengkajian 
bertahap yang terdiri atas: perencanaan 
tindakan yang akan dilakukan di kelas, pe-

laksanaan tindakan, dan observasi terhadap 
tindakan yang berlangsung di kelas. 

c) Setelah tahap-tahap tersebut selesai dilaku-
kan untuk mengetahui peningkatan ke-
mampuan siswa, dilakukan tes akhir yang 
serupa dengan tes awal dan mencakup tes 
apresiasi reseptif dan produktif. 

 
Dalam penelitian ini ada  dua jenis data 

yang diperlukan yaitu data tentang prestasi 
belajar siswa kelas II4 sebagai kelas eksperimen 
dan data tentang prestasi belajar siswa kelas II5 
sebagai kelas kontrol. Untuk mendapatkan data 
dalam penelitian, penulis mengadakan tes de-
ngan waktu dan soal yang sama. Tes diberikan 
kepada kelas II4 sebagai kelas eksperimen yang 
diajarkan dengan menggunakan model sanggar 
sastra dan kepada kelas II5 sebagai kelas kontrol 
yang diajarkan tidak menggunakan model sang-
gar sastra (menggunakan metode ceramah), ke-
dua kelas tersebut baik kelas eksperimen mau-
pun kelas kontrol, penulis mengadakan dua kali 
tes yaitu tes awal dan tes akhir. Tes awal penulis 
lakukan untuk mengetahui kemampuan dasar 
siswa sebelum diajarkan apresiasi puisi dengan 
model sanggar sastra pada kelas eksperimen dan 
mengajarkan apresiasi puisi dengan tidak meng-
gunakan model sanggar sastra pada kelas kon-
trol, setelah perlakuan penulis melakukan tes 
akhir pada kedua kelas tersebut dengan soal yang 
sama, tes ini penulis lakukan untuk mengetahui 
apakah ada perbedaan antara hasil belajar siswa 
pada kelas eksperimen dengan hasil belajar siswa 
kelas kontrol. Jumlah soal yang diberikan pada 
tes awal dan tes akhir adalah 20 soal yang 
berbentuk pilihan ganda dan satu soal uraian 
untuk melihat  kemampuan siswa dalam mem-
buat sebuah puisi. Hasil dari tes reseptif dan 
produktif tersebut akan dijumlahkan lalu dibagi 
dua  untuk memperoleh nilai rata-rata kedua tes. 
Setelah didapat hasil tes awal dan tes akhir 
tersebut, kemudian akan diolah dengan meng-
gunakan statistik uji-t seperti yang dikemukakan 
oleh Sudjana (1992:239). 
 
Hasil dan Pembahasan 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri I 
Padang Tiji pada tanggal 12 Februari 2007 sam-
pai dengan tanggal 14 Maret 2007.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  
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Pelaksanaan penelitian di kelas II4 yang 
belajar dengan model sanggar sastra, yaitu 
sebagai berikut: 
 
Pertemuan I 
Penulis mengadakan pretes dengan jumlah soal 
20 yang berbentuk pilihan ganda untuk menge-
tahui kemampuan reseptif siswa dalam meng-
apresiasi puisi dan satu soal uraian untuk menge-
tahui kemampuan apresiasi produktif siswa. Hal 
ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 
awal mereka sebelum belajar dengan model 
sanggar sastra.  
 
Pertemuan II 
Siswa dibagi menjadi tujuh kelompok yang ma-
sing-masing terdiri dari lima orang. Penulis lalu 
meminta siswa membuat puisi dengan tema yang 
berbeda, yakni 
(a) kelompok I dengan tema keinginan; 
(b) kelompok II dengan tema simile; 
(c) kelompok III dengan tema bunyi; 
(d) kelompok IV dengan tema alam; 
(e) kelompok V dengan tema mimpi; 
(f) kelompok VI dengan tema fantasi tak masuk 

akal; 
(g) kelompok VII dengan tema metafor. 
 
 Dalam proses penciptaan puisi tersebut, 
semua anggota kelompok saling berdiskusi un-
tuk membuat sebuah puisi dengan tema yang 
telah penulis tentukan. Ide-ide dari tiap anggota 
digabungkan menjadi sebuah puisi yang indah 
untuk diserahkan kepada penulis dan akan 
diapresiasi secara bersama-sama. Semua anggota 
kelompok berperan aktif dan tidak boleh ada 
yang hanya menunggu hasil ciptaan anggota lain. 
 
Pertemuan III 
Siswa bersama-sama mengapresiasi puisi yang 
telah mereka ciptakan pada pertemuan sebelum-
nya. Puisi hasil karya tiap kelompok, dibagikan 
juga kepada anggota yang lain agar semua siswa 
dapat mengapresiasi puisi yang berbeda-beda. 
Setelah siswa mendiskusikan puisi hasil karya 
semua kelompok, penulis memberi pengarahan 
tentang teknik mengapresiasi dari pendapat-
pendapat siswa tersebut. 

 
Pertemuan IV 
Siswa membacakan puisi hasil karya mereka. 
Siswa berdiskusi dan memberi komentar terha-

dap penampilan teman. Siswa memberi penda-
pat tentang teknik membaca puisi yang benar. 
Di akhir pembelajaran penulis memberi peng-
arahan tentang teknik membaca puisi yang 
benar. 

 
Pertemuan V 
Siswa diajak menonton musikalisasi puisi melalui 
CD dengan tujuan mereka mengetahui bahwa 
puisi dapat dimusikalisasi dan menjadi pedoman 
bagi mereka dalam membuat musikalisasi puisi. 
Siswa menonton proses mesikalisasi puisi secara 
bersama-sama, lalu penulis meminta pendapat 
dan komentar siswa tentang proses musikalisasi 
puisi. Berdasarkan tanggapan siswa, mereka ter-
tarik untuk membuat musikalisasi puisi. Namun, 
karena keterbatasan alat yang ada, musikalisasi 
puisi tidak berjalan dengan baik. 

 
Pertemuan VI 
Siswa dan penulis bersama-sama mengapresiasi 
puisi yang pernah diberikan pada saat pretes. 
Seluruh siswa aktif  dalam proses apresiasi puisi. 
Siswa merasa sedih dan terharu setelah meng-
apresiasi puisi Doa karya Chairil Anwar. 

 
Pertemuan VII 
Siswa diminta membaca puisi Doa karya Chairil 
Anwar yang sudah diapresiasi. Siswa menemu-
kan sendiri unsur-unsur yang terdapat dalam 
puisi tersebut. Penulis memberikan penjelasan 
tentang unsur-unsur yang terdapat dalam puisi 
tersebut berdasarkan pendapat yang diberikan 
siswa. 
 
Pertemuan VIII 
Penulis mengajak siswa belajar di bawah pohon 
rindang di halaman sekolah sambil mengajak 
siswa mengapresiasi puisi puisi karya Taufik 
Ismail yang berjudul Dari Ibu Seorang Demonstran. 
Siswa merasa senang dan dapat berapresiasi 
dengan bebas di alam terbuka. 
 
Pertemuan IX 
Penulis dan siswa melanjutkan materi pada 
pertemuan sebelumnya. Siswa diminta memba-
cakan puisi yang sudah diapresiasi secara indivi-
du. 
 
Pertemuan X 
Penulis mengajak siswa belajar di bawah pohon 
rindang, kemudian meminta siswa membuat 



Penerapan Model Pembelajaran … (Gustina Fitriani, dkk) 61

puisi secara individu. Dengan belajar di alam 
terbuka, inspirasi siswa  untuk menciptakan puisi 
dapat muncul setelah mereka melihat peman-
dangan yang indah karena SMA Negeri I Padang 
Tiji juga dikelilingi sawah dan gunung. 
 
Pertemuan XI 
Pada pertemuan terakhir ini, penulis meng-
adakan postes untuk mengetahui apakah terda-
pat perbedaan hasil pembelajaran siswa setelah 
mengikuti pembelajaran apresiasi puisi dengan 
model sanggar sastra. Gambaran hasil postes 
tersebut terdapat dalam pengolahan data. 

 
Pelaksanaan penelitian di kelas II5 yang  

belajar dengan metode ceramah, yaitu sebagai 
berikut. Pembelajaran apresiasi puisi pada kelas 
II5 sebagai kelas kontrol dengan metode cera-
mah berbeda dengan penerapan model sanggar 
sastra, tetapi jumlah pertemuan pada kedua kelas 
sama. Pembelajaran apresiasi puisi di kelas II5  
diajarkan dengan metode ceramah, dimana 
penulis memberikan pengarahan tentang teknik 
berapresiasi kepada siswa dan siswa mendengar-
kan penjelasan penulis. Siswa diajak berapresiasi 
puisi sesuai dengan pengarahan yang diberikan 
penulis dan siswa menanyakan hal-hal yang 
kurang dimengertinya. 

Dari hasil pengamatan dalam melaksana-
kan penelitian, dapat dikatakan pada umumnya 
proses pembelajaran berlangsung dengan baik 
dan siswa senang mengikuti pelajaran yang 
disajikan oleh peneliti, walaupun demikian masih 
juga ada kekurangan-kekurangan di beberapa 
bagian, diantaranya pemanfaatan waktu yang 
tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, 
pengelolaan kelas, dan dalam metode pemilihan 
sampel. 
 Berdasarkan dari data yang telah terkum-
pul dan setelah dilakukan pengolahan data 
diperoleh nilai rata-rata tes awal dan tes akhir 
untuk kelompok eksperimen adalah “ x 1=34,42 
dan x 1=78,28” dan untuk kelompok kontrol 
adalah “ x 2 = 30,33 dan x 2 = 60,5”, ternyata 
keduanya ada peningkatan, tetapi untuk kelom-
pok eksperimen memiliki peningkatan yang le-
bih tinggi dibandingkan kelompok kontrol dan 
terdapat perbedaan yang signifikan. Setelah dila-
kukan pengujian hipotesis diperoleh t > t-tabel, 
yaitu 10,27 > 1,67 karena dapat diterima pada 
taraf signifikan 5%. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan dengan 

model sanggar sastra lebih baik dibandingkan 
dengan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan 
menggunakan metode konvensional. 
 Hal di atas dapat diterima karena model 
sanggar sastra sangat tepat digunakan untuk 
mengajarkan materi puisi dan meningkatkan 
kemampuan siswa berapresiasi puisi. Hal ini 
disebabkan karena model sanggar sastra meng-
utamakan pemberian pengalaman yang lebih luas 
kepada siswa, artinya siswa diarahkan untuk 
berusaha sendiri atau berkelompok, selain itu 
siswa dituntut untuk mengapresiasi dan mema-
hami puisi secara mendalam dan penuh peng-
hayatan. Dengan demikian apabila siswa mene-
mukan permasalahan dalam memahami puisi, 
maka permasalahan tersebut akan didiskusikan 
dalam sanggar. Siswa akan berusaha memahami 
dan mengapresiasi puisi baik secara individual 
ataupun dengan kelompok, sedangkan guru 
hampir berfungsi sebagai pembimbing dan pe-
ngarah saja. 
 Berdasarkan uji normalitas dan uji ho-
mogenitas data tes awal dan tes akhir, diperoleh 
bahwa varians data antara kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol adalah normal dan 
homogen. Dengan demikian, model sanggar 
sastra juga efektif dipergunakan untuk populasi 
penelitian. Model sanggar sastra dapat menjadi 
pilihan bagi guru untuk mengajarkan apresiasi 
puisi di SMA Padang Tiji.  
 Untuk keberhasilan tujuan pengajaran 
yang hendak dicapai, selain penerapan metode 
yang tepat juga diperlukan fasilitas yang mema-
dai, persiapan dan kesiapan tenaga pengajar 
dalam menerapkan model pembelajaran terse-
but. Dengan demikian proses belajar mengajar 
apresiasi puisi dapat berlangsung sebagaimana 
yang diharapkan. 
 
Penutup 
Simpulan  
Sanggar sastra adalah sebuah model pembel-
ajaran sastra yang dapat meningkatkan kemam-
puan siswa dalam memahami se-buah karya 
sastra secara mendalam.  Penulis telah menerap-
kan model sanggar sastra untuk meningkatkan 
kemampuan siswa kelas II SMA Negeri I Pa-
dang Tiji dalam mengapresiasi puisi. 

 Penelitian ini dilakukan dengan meng-
adakan tes awal dan tes akhir pada kelas eksperi-
men yang diajarkan dengan model sanggar sastra 
dan pada kelas kontrol dengan menggunakan 
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metode konvensional. Tes awal dilakukan untuk 
mengetahui pengetahuan siswa sebelum meng-
ikuti proses pembelajaran dengan model sanggar 
sastra pada kelas eksperimen dan model konven-
sional pada kelas kontrol. Tes akhir dilakukan 
untuk melihat perbedaan nilai siswa setelah 
mengikuti proses pembelajaran yang penulis 
lakukan. Data yang diperoleh dari hasil tes awal 
dan tes akhir tersebut lalu diolah dengan meng-
gunakan langkah-langkah statistik uji-t. Hasil 
olah data tersebut menggambarkan bahwa kedua 
sampel berdistribusi normal dan homogen. 
Dengan demikian, model sanggar sastra juga 
efektif digunakan bagi kelas populasi yang 
terdapat di SMA Negeri I Padang Tiji. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan 
pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan model sanggar 
sastra dalam mengapresiasikan puisi memberi-
kan hasil yang lebih baik daripada metode 
konvensional. Hal ini terlihat dari meningkatnya 
kemampuan siswa dalam mengapresiasi puisi 
setelah mengikuti pembelajaran 
 
Saran 
Penerapan model dan metode tertentu, 
khususnya yang mutakhir, dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia terbukti memperlihatkan per-
bedaan hasil secara singnifikan dibandingkan 
dengan metode konvensional. Untuk itu, guru 
bahasa Indonesia hendaknya menerapkan ber-
bagai model pembelajaran mutakhir.  
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ABSTRAK 

 
Penelitian mengkaji fungsi dan makna peribahasa Jamee dalam masyarakat penutur bahasa 

Jamee di Aceh Selatan. Dialek yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan di mana 
data peribahasa Jamee didapatkan. Jika data peribahasa Jamee diperoleh di Tapak Tuan, penulisan 
peribahasa tersebut akan digunakan dialek Tapak Tuan sesuai yang dilafalkan oleh informan. 
Demikian halnya dengan daerah lain, jika data diperoleh dari penutur di wilayah Kluet, akan ditulis 
sesuai dialek Kluet. Hal ini dilakukan agar keaslian data tetap terjaga. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui fungsi dan makna yang terdapat dalam peribahasa Jamee. Penelitian ini 
menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan teknik wawancara snowball. Sumber data dalam 
penelitian ini diambil dari penutur asli bahasa Jamee di Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa fungsi dalam peribahasa Jamee adalah (1) sebagai nasihat, (2) sebagai sindiran halus, (3) 
sebagai pujian, dan (4) sebagai bahasa diplomasi. Konsep makna yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah suatu nilai yang terkandung dalam peribahasa Jamee. Nilai-nilai yang terkandung dalam 
peribahasa Jamee yang ditemukan dalam penelitian adalah (1) teguh pendirian, (2 ) malu, (3) tahu 
diri, (4) menjaga diri, (5) berlaku jujur, (6) persatuan/mufakat, dan (7) kasih sayang. Dalam penelitian 
ini ditemukan juga jenis-jenis peribahasa Jamee, yaitu (1) pepatah, (2) perumpamaan, (3) bidal, dan 
(4) pemeo. Dari seluruh hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peribahasa Jamee hampir sama 
dengan peribahasa dalam bahasa-bahasa daerah lain di Nusantara. 
 
Kata kunci: peribahasa, peribahasa Jamee, masyarakat Jamee 
 

ABSTRACT 
 

Research assess of the function and meaning of Jamee proverb among Jamee community in 
South Aceh.  The using of accent in this research is suitable with each place where the data of Jamee 
proverb was obtained; for example if it was obtained in Tapak Tuan the writing of proverb will be 
using Tapak Tuan accent, suitable as informed. Thus with another area; if it was obtained in Kluet it 
will be written in Kluet accent. This mechanism is used in order to keep the originality of the data. 
The goal of this research is to explore the function and meaning of Jamee proverb. Descriptive 
qualitative method, with snowball interview technique is applied to this research. The original 
resources for this research are the native of Jamee language in South Aceh. The result shows the 
function of Jamee proverb are (1) as a counsel or wise words; (2) as a smooth satire; (3) as a praise; 
(4) as a diplomatic language. The concept of function in this research is the value to be contained in 
Jamee proverb. The values had been found are (1) strong conviction; (2) shame ness; (3) self-
conscious; (4) self-watching; (5) to act with honesty; (6) unity; (7) loving and tenderness. It also had 
been found the type of Jamee proverb, such as (1) aphorism; (2) imagery; (3) bidal; and (4) pemeo. 
From this entire research, it is known that Jamee proverb is almost the same with any other proverb 
in the archipelago.  

 
Keywords: proverb, Jamee proverb, Jamee community 
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Pendahuluan 
Indonesia yang kaya suku bangsa tentu memiliki 
berbagai bahasa daerah yang tersebar di berbagai 
wilayah. Penggunaan bahasa daerah merupakan 
sebagai salah satu pendukung bahasa Indonesia 
sebagai bahasa nasional. Oleh karena itu, bahasa 
daerah sebagai bagian dari bahasa nusantara 
sangat perlu diperhatikan dan dipelihara. Perlu-
nya penjagaan dan pemeliharaan bahasa daerah 
sudah ditegaskan dalam Garis-garis Besar Halu-
an Negara (GBHN) tahun 1993.  Lebih lanjut, 
pemerintah menyatakan bahwa bahasa daerah 
dilindungi oleh negara dapat dilihat dalam 
penjelasan pasal 36, Bab XV, UUD 1945. 
Bahasa Jamee merupakan salah satu bahasa 
daerah di Aceh, tepatnya terdapat di kabupaten 
Aceh Selatan. Di kabupaten tersebut, di samping 
bahasa Jamee, juga digunakan bahasa Aceh dan 
bahasa Kluet. Selain di kabupaten Aceh Selatan, 
bahasa Jamee juga digunakan oleh sebagian 
penduduk kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), 
pulau Simeulue, dan Aceh Singkil. 

Sebagaimana masyarakat Indonesia pada 
umumnya, dalam masyarakat Jamee peribahasa 
masih digunakan sebagai salah satu alat untuk 
menyampaikan isi hati dan pikiran seseorang. 
Peribahasa Jamee dapat digolongkan sebagai 
salah satu sastra lisan Jamee. Sebagai sastra lisan, 
peribahasa Jamee digunakan sebagai pengantar 
dalam komunikasi sehari-hari. Peribahasa Jamee 
sering dipakai seperti dalam acara-acara adat, 
pertemuan-pertemuan, dan rapat-rapat resmi 
atau rapat-rapat keluarga. Peribahasa bahasa 
Jamee dapat berupa pertanyaan dan dapat pula 
berupa pernyataan. Sebagai sastra lisan, 
peribahasa Jamee merupakan bagian dari kebu-
dayaan yang mempunyai nilai-nilai positif yang 
patut dilestarikan, dikembangkan, dan dima-
syarakatkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh 
karena itu, Taum (2004) berpendapat, perlu 
adanya upaya pelestarian dan pemeliharaan agar 
sastra tersebut tetap berkembang dan dipahami 
oleh generasi penerusnya. 

Penelitian tentang fungsi dan makna 
peribahasa Jamee ini dinilai sangat penting, 
karena peribahasa termasuk ke dalam jenis puisi 
lisan (Harun, 2003). Jadi, penelitian ini dapat 
digunakan untuk membantu pengajaran puisi 
sebagaimana diungkapkan oleh Djamaris (2002: 
26). Penelitian tentang peribahasa Jamee sebe-
narnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain, 
tetapi hanya pada tingkat pema-haman siswa di 

sekolah-sekolah. Penelitian yang menekankan 
pada analisis fungsi dan makna peribahasa Jamee 
secara mendalam belum per-nah dilakukan. Oleh 
karena itu, masalah yang dikaji dalam penelitian 
ini adalah “Apa fungsi peribahasa Jamee dan 
makna apa saja yang terkandung dalam 
peribahasa Jmee.” Pentingnya penelitian ini juga 
dikarenakan peribahasa Jamee merupakan salah 
satu sastra lisan Jamee yang perlu dijaga dan 
dilindungi sebagai salah satu aset sastra dan 
budaya daerah Aceh Selatan. Untuk itu, 
penelitian ini mengungkapkan fungsi dan makna 
yang terkandung dalam peribahasa Jamee. Hasil 
penelitian ini akan membantu pengajaran bahasa 
dan sastra Indonesia di seko-lah-sekolah dalam 
kajian peribahasa dan puisi, terutama dalam 
kelas muatan lokal. Secara umum, hasil 
penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sebuah 
dokumentasi kebahasaan dan kesastraan daerah 
dan nasional. Dari hasil penelitian ini dapat pula 
diketahui kehidupan sosial masyarakat penutur 
bahasa Jamee. 
 
Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode 
penelitian yang berusaha memberikan gambaran 
secara sistematis dan cermat tentang fakta-fakta 
yang aktual dan sifat populasi tertentu dengan 
menggunakan logika, naluri, dan perasaan. Tek-
nik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik wawancara dengan menggunakan teori 
snowball yang dikemukakan oleh Nasution (2003: 
99). Peneliti bertanya kepada informan siapa saja 
yang dapat ditemui untuk memperoleh data 
peribahasa Jamee selanjutnya. Kepada informan 
berikutnya, peneliti juga menanyakan kembali 
siapa lagi yang dapat ditemui untuk memperoleh 
data peribahasa Jamee. Demikian seterusnya 
sehingga kelompok informan dalam penelitian 
ini semakin besar (banyak). Data peribahasa 
Jamee yang sudah didapat, terlebih dahulu di-
catat, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia. Data yang sudah diterjemah-kan 
diambil beberapa buah untuk dijadi-kan sampel 
penelitian yang dianalisis fungsi dan maknanya. 
Jadi, penelitian bukan untuk meng-inventarisasi 
seluruh peribahasa Jamee. Sumber data dalam 
penelitian ini diambil dari penutur asli bahasa 
Jamee yang cakap menggunakan ba-hasa Jamee 
dan paham tentang peribahasa Jamee. Informan 
yang menjadi sumber data penelitian ini rata-rata 
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berumur 30 tahun ke atas yang mendiami wila-
yah Tapak Tuan, Sama Dua, dan Kluet Selatan. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 
858) dijelaskan bahwa peribahasa adalah (1) 
kelompok kata atau kalimat yang tetap susunan-
nya, biasanya mengiaskan maksud tertentu, (2) 
ungkapan atau kalimat yang ringkas, padat, berisi 
perbandingan, perumpamaan, nasihat, dan prin-
sip hidup atau aturan tingkah laku. 

Menurut Djamaris ( 2002: 25) peribahasa 
bersipat universal, berlaku untuk semua orang 
dan segala zaman, sesuai kondisi dan situasi 
peribahasa itu digunakan. Sebuah peribahasa se-
lalu mengandung makna kias yang didalamnya 
dapat berupa nasihat, sindiran halus, pujian, dan 
sebagai bahasa diplomasi. 

Peribahasa Jamee adalah peribahasa yang 
terdapat dalam masyarakat Jamee. Peribahasa 
Jamee merupakan salah satu bentuk sastra lisan 
Jamee yang sampai saat ini masih hidup dan 
digunakan dalam masyarakat penutur bahasa 
Jamee sebagai salah satu alat penyampaian 
informasi. Peribahasa Jamee tidak jauh berbeda 
dengan peribahasa yang ada dalam bahasa 
Indonesia atau bahasa-bahasa lain yang memiliki 
peribahasa. Peribahasa dalam masyarakat Jamee 
juga digunakan untuk menasihati, mematahkan 
lawan bicara, sindiran, pujian, dan sebagai sem-
boyan. Dengan demikian, peribahasa Jamee 
dapat berfungsi sebagai (1) nasihat, (2) sindiran, 
(3) pujian, dan (4) bahasa diplomasi. 
 
Peribahasa Jamee sebagai Nasihat 
Fungsi yang sangat menonjol dalam sebuah peri-
bahasa adalah nasihat. Sebuah peribahasa yang 
digunakan sebagai nasihat akan lebih banyak 
mendapatkan hasil dibandingkan dengan berkata 
terus terang. Adakalanya nasihat yang diung-
kapkan dengan berterus terang membuat orang 
lain mudah tersinggung, sebab kedengaran kasar 
dan menggurui. Nasihat yang digunakan melalui 
peribahasa sering terdengar lebih halus dan 
tersembunyi sehingga tidak terdengar kasar, dan 
orang yang mendengar pun tidak mudah tersing-
gung. Di samping itu, nasihat yang mengguna-
kan peribahasa berlaku untuk semua orang, 
bersifat umum sehingga orang yang dinasihati 
merasa tidak langsung dinasihati (Djamaris, 
2002:26). 

Nasihat yang diungkapkan melalui se-
buah peribahasa dapat ditujukan untuk orang 
lain dapat pula berlaku untuk diri sendiri. Dalam 
bahasa Jamee, dapat dilihat pada peribahasa 
satapak kaki malangkah, indak suwuik sampai tujuan 
‘setapak kaki melangkah, tidak (akan) mundur 
(sebelum) sampai tujuan’. Nasihat dalam peri-
bahasa ini dapat ditujukan kepada orang lain 
agar jangan mudah menyerah dalam berusaha. 
Namun, dapat juga dipakai oleh diri sendiri de-
ngan maksud yang sama. 

Seperti peribahasa pada umumnya, da-
lam bahasa Jamee sebuah nasihat cenderung 
meng-arah kepada pendidikan. Nasihat agar ti-
dak sombong jika sudah mempunyai harta atau 
ilmu dikatakan dengan tiRulah ilmu padi, samakin 
maRunduak samakin baRisi ‘tirulah ilmu padi, 
semakin merunduk semakin berisi’. Nasihat agar 
tidak ceroboh dalam mengerjakan sesuatu atau 
dengan kata lain dianjurkan berpikir terlebih 
dahulu sebelum mengerjakan atau memutuskan 
suatu perkara, dikatakan dengan dijilek daulu, 
dikunyah, baRu dilului ‘dijilat dahulu, dikunyah, 
baru kemudian ditelan’. Jika sudah terlanjur 
berbuat atau memutuskan perkara, dinasihati 
dengan salah makan dimuntahkan, salah taRiek 
dipulang-an, salah langkah disuRuik-an ‘salah makan 
dimuntahkan, salah tarik dipulangkan, salah 
langkah dimundurkan’. 

 
Peribahasa Jamee sebagai Sindiran 
Sindiran yang dimaksud dalam kajian ini adalah 
sindiran halus. Layaknya nasihat, sindiran juga 
berisi pendidikan atau pengajaran kepada orang 
lain. Sulit memang membedakan antara peri-
bahasa yang digolongkan sebagai nasihat dan 
peribahasa sebagai sindiran. Namun, dalam ba-
hasa Jamee ada peribahasa yang memang digo-
longkan sebagai sindiran. Penggunaan periba-
hasa dalam hal ini khusus untuk mencaci atau 
mengejek perbuatan dan sifat seseorang yang 
tidak sesuai dengan ketentuan dalam masyarakat. 
Pengungkapan peribahasa sindiran tetap masih 
menggunakan bahasa yang halus dan sopan. 
Contoh peribahasa Jamee yang lebih menekan-
kan kepada sindiran dapat dilihat di bawah ini. 

(1) aRokna mambukak baju di dado 
‘suka sekali membuka baju di dada’ 
 

(2) lagu aie di daun taleh 
‘seperti air di daun talas’ 
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(3) gadang tungkuih samba daRi  tungkuih nasi 
‘besar bungkus sambal daripada bungkus 
nasi’ 
 

 Peribahasa (1) digunakan untuk menyin-
dir orang yang suka membicarakan aib keluar-
ganya kepada orang lain. Dalam masyarakat 
Jamee, hal ini sangat memalukan. Oleh karena-
nya, disindirlah dengan peribahasa (1) atau dapat 
pula dikatakan dengan mabukak gulai taRuang 
‘membuka sayur terung’. Peribahasa (2) meru-
pakan sindiran kepada orang yang tidak mem-
punyai pendirian tetap. Peribahasa lain yang 
sudah mempunyai makna sama seperti itu adalah 
ka ma ngin baRambuih ka situ inyo tabang ‘ke mana 
angin berhembus ke situ dia terbang’, dan agu 
langau di ikua gajah ‘seperti lalat di ekor gajah’. 
Peribahasa (3) adalah sindiran bagi orang yang 
banyak bicara daripada kerja. Dengan kata lain 
orang seperti ini dalam masyarakat Jamee dikata-
kan dengan pemalas. Oleh sebab itu, disindir de-
ngan peribahasa (3). Diksi tungkuih samba 
‘bungkus sambal’ dan tungkuih nasi ‘bungkus 
nasi’ merupakan dua hal untuk menunjukkan 
perbandingan. Jika bungkus sambal lebih besar 
daripada bungkus nasi, tentu sambalnya lebih 
banyak daripada nasi. Orang tidak mungkin 
makan sambal dengan lauknya adalah nasi, tetapi 
makan nasi dengan lauk sambal ialah sebuah 
kewajaran. Demikian juga dengan pekerjaan. 
Tidak wajar dibayar upah besar jika kerjanya 
sedikit. Maka dari itu, digunakanlah peribahasa 
(3) untuk menyindir orang yang lebih banyak 
makan atau bicara dibandingkan kerjanya. Peri-
bahasa serupa di atas dapat pula ditemui pada 
panjang bibie daRi tangan ‘panjang bibir daripada 
tangan’. 
 
Peribahasa Jamee sebagai Pujian 
Layaknya peribahasa dalam bahasa lain, pada 
peribahasa Jamee pun ada fungsi peribahasa 
sebagai pujian. Peribahasa Jamee sebagai pujian 
sedikit jarang digunakan oleh masyarakat. Hal ini 
terjadi karena masyarakat Jamee lebih senang 
dipuji dari pada memuji. Namun, dalam bahasa 
Jamee, peribahasa yang berfungsi sebagai pujian 
tetap ada. Sebagai contoh, kepada orang yang 
mempunyai wajah canti rupawan, dapat ditamsil-
kan dengan lagu bulan ampek baleh ‘laksana bulan 
empat belas’. Kepada dua orang atau kelompok 
yang saling tolong menolong dapat dikatakan 
dengan lagu lasuang jo alu ‘bak lesung dan antan’ 

atau lagu aua samo tabieng ‘seperti aur dengan 
tebing’. Kepada dua orang yang mempunyai wa-
jah cantik atau kembar yang memiliki kesamaan 
rupa, biasanya diibaratkan dengan lagu pinang 
dibalah duo ‘bak pinang dibelah dua’. Demikian 
juga halnya kepada orang yang berilmu tetapi 
tidak suka banyak bicara atau tidak sombong, 
biasanya dipuji dengan bektulah padi, samakin 
barisi samakin marunduak ‘seperti itulah padi, 
semakin berisi semakin merunduk’. 

 
Peribahasa Jamee sebagai Bahasa Diplo-
masi 
Peribahasa Jamee sebagai bahasa diplomasi 
dapat dilihat penggunaannya dalam acara-acara 
adat. Dalam acara adat sering orang tua-tua 
menggunakan bahasa yang indah, lugas, singkat, 
dan sarat makna. Hal ini sesuai dengan hakikat 
peribahasa yang acapkali dikatakan sebagai mes-
tika bahasa atau bunga bahasa. Itu pula sebabnya 
dalam pidato-pidato adat sering terdengar orang 
menggunakan peribahasa. Sebagai contoh dalam 
acara adat perkawinan terdengar peribahasa, 
jangan mangganggam baro, taraso angek dilapehan 
‘jangan menggenggam bara, terasa panas dile-
paskan’. Peribahasa ini hendak mengatakan 
jangan memakai sesuatu ketika senang saja, saat 
susah ditinggalkan. Peribahasa ini ditujukan ke-
pada pengantin lelaki agar selalu menyayangi 
istrinya dalam keadaan bagaimana pun. Jangan 
sayang kepada istri diwaktu senang saja, ketika 
susah ditinggalkan. 
 Peribahasa Jamee dalam pidato-pidato 
adat lazim digunakan pada akhir pidato. Hal ini 
bertujuan merangkum isi pidato sekaligus minta 
maaf kalau ada ucapan atau perbuatan yang sa-
lah. Peribahasa seperti ini sering bersajak seperti 
pantun. 

(4) kalau ado jaRun yang patah 
 ‘kalau ada jarum yang patah’ 
 jangan disimpan dalam lamaRi 
 ‘jangan disimpan dalam lemari’ 
 

(5) kalau ado kato kami yang salah 
 ‘kalau ada kata kami yang salah’ 
 jangan dipandam di dalam hati 
 ‘jangan dipendam di dalam hati’ 
   

(6) sawah mano yang nakdo balintah 
 ‘sawah mana yang tak berlintah’ 
 kecuali sawah Palumat 
 ‘kecuali sawah Pelumat’ 
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(7) kato sia yang nakdo panah salah 
 ‘kata siapa yang tak pernah salah’ 
 kecuali kato (nabi) Muhammad 
 ‘kecuali kata (nabi) Muhammad’ 
 
 
Makna Peribahasa Jamee 
Konsep makna dalam penelitian ini maksudnya 
adalah nilai yang terkandung dalam peribahasa 
Jamee. Telaah makna atau nilai dalam penelitian 
ini mengacu kepada konsep nilai yang ditawar-
kan Harun (2003:95). Meskipun demikian, tidak 
semua konsep makna yang dipaparkan Harun 
ditemukan dalam peribahasa Jamee. Dalam pe-
nelitian ini makna dalam peribahasa Jamee yang 
ditemukan adalah sebagai berikut. 
 
Teguh Pendirian 
Teguh pendirian atau istiqamah merupakan nilai 
etika yang senantiasa diperlukan manusia dalam 
hidup sebagai makhluk pribadi. Seorang yang 
teguh pendiriannya tidak akan mudah tergoyah-
kan oleh pendapat orang lain. Dengan kata lain, 
sekali ia mengatakan sesuatu dan menurutnya itu 
benar, maka ia akan selalu mengatakan itu benar. 
Gambaran teguh atau tidakanya pendirian 
seseorang itu dalam tinjauan peribahasa Jamee 
dapat dilihat dari contoh seperti berikut. 
 

(8) Gadieng yang alah kalua nakdo mungkin 
masuk lai 
 ‘Gading yang sudah keluar tidak 
mungkin masuk kembali’. 
 

(9) Galak uRang galak awak, digalak-an uRang 
awak 
‘Tertawa orang tertawa kita, ditertawa-  
 kan orang kita’ 
 
Peribahasa (8) menunjukkan akan 

keteguhan pendirian seseorang. Makna peri-
bahasa tersebut adalah setiap kata yang sudah 
diucapkan tidak mudah untuk ditarik kembali. 
Peribahasa (9) menunjukkan akan kelemahan 
pendirian seseorang. Disebutkan bahwa ‘ketawa 
orang ketawa dia’ merupakan sebuah pertanda 
seseorang yang tidak punya pendirian dan hanya 
suka mengikuti apa yang dikerjakan orang lain. 
Mengikuti orang lain ketawa tanpa mengetahui 
sabab-musababnya terlebih dahulu, diatkuti 
kalau orang itu sedang menertawakan kita. Oleh 
sebab itu, dalam masyarakat Jamee, orang yang 

suka ikut-ikutan ketawa disindir dengan 
peribahasa di atas yang memiliki arti ‘ketawa 
orang ketawa kita, ditertawakan orang diri kita 
sendiri’. 

 
Malu 
Malu adalah satu sifat yang sudah menjadi 
bagian dari tingkah laku manusia. Dalam 
masyarakat Jamee Aceh Selatan malu sudah 
menjadi kultur yang menyangkut kehormatan 
individu dan keluarga. Oleh karena itu, dalam 
pergaulan sehari-hari pun sering keluar ucapan 
taba muko (tebal muka) di antara anak yang 
berasal dari keluarga kaya dengan anak yang 
berasal dari keluarga sederhana. Hal ini 
menunjukkan bahwa masyarakat Jamee sangat 
menjunjung tinggi rasa malu. Peribahasa Jamee 
yang mengarah kepada sifat malu seperti contoh 
berikut. 
 

(10) mambukak baju di dado 
            ‘membuka baju di dada’ 
 
(11)  DaRipado iduik bacamin bangkai,   
             Rancak mati bakalang tanah. 
             ‘Daripada hidup bercermin  
              bangkai, bagus mati berkalang  
              tanah.’ 
 
Kepada orang yang gemar membuka aib 

keluarganya kepada orang lain akan dikatakan 
dengan peribahasa (10). Peribahasa itu mempu-
nyai maksud bahwa yang suka menceritakan aib 
keluarganya kepada orang lain sama halnya tidak 
tahu malu. Berbeda dengan peribahasa (10), 
peribahasa (11) merupakan gambarana orang 
yang tidak tahan dengan rasa malu. Bagi orang-
orang yang memakai peribahasa (11) malu 
adalah penyakit yang sangat berbahaya sehingga 
bagi dirinya lebih baik mati daripada hidup 
menanggung malu. Peribahasa lain yang sejalan 
dengan maksud peribahas (11) adalah daRipado 
putieh mato, elok putieh tulang ‘daripada putih mata 
lebih baik putih tulang’. 

Ada beberapa contoh lain yang meng-
ungkapkan perihal malu. 

 
(12) mambukak gulai taRuang 

             ‘membuka sayur terung’ 
 

(13) mancuRieng aRang di muko 
              ‘mencoreng arang di wajah’ 
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Meskipun masyarakat Jamee menjunjung 
tinggi rasa malu, ada kalanya malu tidak harus 
dipertahankan setiap waktu. Hal ini seperti peri-
bahasa malu batanyo sasek di jalan ‘malu bertanya 
sesat di jalan’. Maksud peribahasa tersebut 
senada dengan maleh bakayuoh anyuik ‘malas ber-
kayuh hanyut’. Maknanya, orang yang malu 
bertanya akan mendapat kesusahan. Oleh karena 
itu, ada kalanya malu tidak harus dipertahankan 
selalu. 

 
Kasih Sayang 
Perihal kasih sayang merupakan suatu etika yang 
dianjurkan dalam kehidupan. Kasih sayang bisa 
terjadi antara orang per orang, kelompok, anak 
dengan orang tua, murid dengan guru, dan 
suami dengan istri. Tindakan kasih sayang dapat 
juga dinilai dengan peribahasa. Peribahasa Jamee 
yang mempunyai makna kasih sayang dapat 
dilihat dari beberapa contoh di bawah ini. 

 
(14) kasieh ayah sapanjang jalan,  

kasieh bundo sapanjang zaman 
kasieh anak sagadang ganggaman. 
‘kasih bapak sepanjang jalan 
 kasih ibu sepanjang zaman 
 kasih anak sebesar genggaman’ 

 
(15) lagu anak ayam ilang induok. 
            ‘seperti anak ayam hilang induk’ 
 

(16) kasieh ayah manambah ato 
kasieh anak ma-abih ato 
kasieh kawan samo cilako 
‘kasih bapak menambah harta 
 kasih anak menghabiskan harta 
 kasih sahabat sama binasa’ 

 
(17) lagu ambun di ujuong umpuik. 
            ‘seperti embun di ujung rumput’ 

  
 Peribahasa (14) mengingatkan seseorang 
akan kasih sayang orang tua yang tak pernah 
terbatas dan terbalas. Klausa terakhir dalam peri-
bahasa itu sangat jelas menegaskan bahwa kasih 
sayang anak hanya segenggaman. Maksudnya, 
tidak mungkin anak dapat membalas jasa orang-
tuanya. Peribahasa itu bermaksud hendak mena-
sihati anak agar tidak melawan pada orang tua. 
Anak tanpa orang tua pasti akan kebingungan, 
tiada tempat bergelayut dan mengadu. Hal ini 
dipertegas oleh peribahasa (15). Peribahasa (16) 

masih menceritakan tentang betapa kasih sayang 
orang tua selalu mendatangkan laba, tetapi kasih 
sayang sahabat kadang bisa mendatangkan bala. 

Meskipun kasih sayang selalu dianjurkan 
dalam kehidupan, kita juga diingatkan bahwa tak 
ada yang abadi di muka bumi ini. Begitu pula 
kasih sayang, semuanya akan hilang binasa. Hal 
ini seperti yang diungkapkan peribahasa (8) yang 
maknanya kasih sayang dan keindahan akan 
hilang jua. 

 
Tahu Diri 
Tahu diri identik dengan sadar akan keberadaan 
diri. Tahu diri erat kaitannya dengan malu. Sese-
orang yang tak tahu diri akan mudah mendapat 
malu. Artinya, tahu diri sama dengan harga diri 
atau memiliki rasa tanggung jawab. Peribahasa 
Jamee yang menyatakan tentang tahu diri dapat 
dilihat pada contoh di bawah ini. 
 

(18) makan jangan lagu ula 
salasai   makan bakaluak 
‘makan jangan seperti ular 
 selesai makan bergulung’ 

 
(19) tau dibungkuak awak 

sadar dibuRuak awak 
‘tahu dibungkuk kita 
sadar diburuk kita’ 

 
Kebiasaan makan dalam masyarakat Ja-

mee adalah sangat jadi perhatian. Kebiasaan 
makan kerap pula disandingkan dengan sifat ma-
lu atau tahu diri. Orang yang banyak makan, te-
tapi malas kerja merupakan gambaran orang 
tidak tahu diri. Hal lain yang menunjukkan sifat 
pemalas seseorang yang disandingkan tidak tahu 
atau tidak sadar akan diri juga dapat dilihat pada 
kebisaan makan seseorang. Orang yang selesai 
makan langsung tidur diasumsikan tidak tahu 
diri. Oleh karena itu, dalam masyarakat Jamee 
disindirlah kepada orang tersebut makannya 
seperti ular (peribahasa 18). Orang yang tidak 
tahu kekuarangan dirinya juga dapat ditamsilkan 
melalui perbahasa (19). Senada dengan ini, dapat 
juga dikatakan dengan lagu udang yang nakdo sadar 
dibungkuak inyo ‘seperti udang yang tidak sadar 
akan bungkuknya’. Orang yang tidak tahu diri 
dalam masyarakat Jamee sering pula disebut 
dengan kacang lupo dakek kulik ‘kacang lupa pada 
kulitnya’. 
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Menjaga Diri 
Menjaga diri lebih dekat maknanya kepada 
nasihat agar seseorang selalu waspada. Peri-
bahasa yang bermakna menjaga diri ini biasanya 
digunakan orang tua-tua dalam menasihati anak-
nya yang hendak bepergian. Pepatah dalam 
masyarakat Jamee tentang menjaga diri dapat 
dilihat melalui contoh berikut ini. 
 

(20) lain padang lain balalang 
lain lubuak lain lauak 
‘Lain padang lain bilalang 
 lain lubuk lain ikan’ 

 
(21) silap mato pacah kapalo 

‘silap mata pecah kepala’ 
 

(22) dek liui bulu basah,  
dek lidah badan cilako 
‘karena liur bulu basah 
 karena lidah badan celaka’ 
 

Peribahasa (20) hendak mengatakan bah-
wa dalam setiap tempat yang kita lalui di huni 
oleh komunitas yang berlainan. Oleh karena itu, 
kita dianjurkan menjaga diri agar tidak celaka. 
Senada dengan ini, dapat dilihat pada peribahasa 
dima gunuang di situ ado Rimau, dima batang aie di 
situ ado buayo “di mana ada gunung di sana ada 
harimau, di mana ada sungai di sana ada buaya’. 
Nasehat peribahasa ini dipertegas dengan peri-
bahasa (21) yang mengatakan bahwa jika tidak 
menjaga diri, musibah mudah datang.Perkataan 
juga sangat perlu diperhatikan. Oleh karena itu,  
dalam masyarakat Jamee dikatakan dengan peri-
bahasa (22) 

 
Berlaku Jujur 
Jujur adalah salah satu sifat baik yang selalu di-
sukai orang. Semua orang senang dengan orang 
jujur, tetapi tidak semua orang dapat berlaku 
jujur. Tidak semua orang pula dapat menilai 
tingkat kejujuran seseorang. Yang tahu dan 
dapat menilai taraf kejujuran seseorang hanyalah 
orang yang melakukan kejujuran tersebut. Demi-
kian halnya dengan masyarakat Jamee, ada be-
berapa peribahasa yang menunjukkan atau yang 
mencerminkan kejujuran. 
 

(23) tadoRong kaki badan maRaso 
tadoRong lidah ameh padahannyo 

  ‘terdorong kaki badan merasa 

terdorong lidah emas padahannya’ 
  

(24) mamijak kapua putieh tapak 
mamijak aRang itam tapak 
‘memijak kapur putih tapak 
 memijak arang hitam tapak’ 

 
 Kejujuran dinilai orang akan membawa 
pada keselamatan dan rezeki. Demikian yang 
ditamsilkan pada peribahasa (23). Orang yang 
tidak jujur akan mendapatkan imbalan yang 
merugikan. Hal itu dapat dilihat pada kedua 
peribahasa di atas. Memijak kapur putih tapak, 
memijak arang hitan tapak dalam peribahasa (24) 
merupakan dua hal yang berlawanan. Seseorang 
yang akan mendapatkan keuntungan dengan 
berlaku jujur dan akan mendapatkan kerugian 
dengan berlaku tidak jujur. Itu merupakan 
peringatan bahwa betapa pentingnya berlaku 
jujur dalam kehidupan. Peringatan yang lebih 
dalam jika seseorang tidak jujur adalah tidak 
dipercaya seumur hidup, baik ucapan maupun 
tingkahnya. Hal ini dapat dilihat pada ketegasan 
peribahasa Jamee yang mengujarkan sakali 
lansuang ka ujian, saumua iduik uRang nakdo picayo 
‘sekai langsung ke ujian, seumur hidup orang 
tidak percaya’. 
 
Persatuan/Mufakat 
Persatuan yang dimaksud dalam kajian ini adalah 
kerja sama atau gotong royong. Sikap gotong 
royong merupakan salah satu nilai yang masih 
kental dalam masyarakat Jamee Aceh Selatan. 
Mereka yakin bahwa pekerjaan berat sekalipun 
dapat diselesaikan dengan musyawarah. Hal ini 
terlihat juga dalam masyarakat Aceh secara 
umum sehingga ada hadih maja yang mengatakan, 
menyoe buet ka mupakat, lampôh jirat tapeugala. 
Artinya kurang lebih, jika sudah kata sepakat 
tanah kuburan pun dapat digadaikan. Dalam 
masyarakat Jamee, rasa persatuan dapat dilihat 
dari contoh peribahasa berikut ini. 

 
(25) nasi samo ditanak  

kaRak samo dibagi 
  ‘nasi sama ditanak  

 kerak sama dibagi’ 
 

(26) duduak samo Randah  
tagak samo tinggi 
tuRun samo ka  
lambah gunuang samo didaki 
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‘duduk sama rendah  
berdiri sama tinggi,  
turun sama ke lembah  
gunung sama-sama didaki’ 
 

 Peribahasa (25) mempunyai makna susah 
senang sama dipikul sehingga buruk pun hasil-
nya tetap sama ditanggung. Jika ada yang menye-
leweng dari kesepakatan bersama peri-bahasa itu 
akan berubah menjadi nasi samo ditanak kaRak 
dimakan sandiRi ‘nasi sama dimasak kerak dima-
kan sendiri’. Susah senang dipikul bersama di-
perkuat oleh peribahasa (26). 
 
Penutup 
Simpulan 
Simpulan yang dapat ditemukan dalam peneli-
tian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Peri-
bahasa merupakan satu jenis sastra lama yang 
masih digunakan orang sampai sekarang untuk 
menyampaikan informasi. Dengan kata lain peri-
bahasa merupakan ungkapan tradisional yang 
dikenal masyarakat secara turun-temurun, tetapi 
tidak dikenal siapa penciptanya pertama kali. 

Pada dasarnya peribahasa Jamee sama 
saja dengan peribahasa dalam bahasa-bahasa 
lain, yaitu ungkapan pendek yang sarat pendi-
dikan dan pengajaran. Peribahasa Jamee masih 
hidup dan digunakan oleh penuturnya sampai 
sekarang sebagai salah satu wahana penyampaian 
informasi kepada orang lain. Peribahasa Jamee 
digunakan untuk mematahkan lawan bicara, me-
nyindir, memuji, menasihati, dan sebagai per-
olok-olokan. 

Ada beberapa makna atau nilai yang 
terkandung dalam peribahasa Jamee, yaitu teguh 
pendirian, malu, tahu diri, menjaga diri, berlaku 
jujur, persatuan atau mufakat, dan kasih sayang. 
Makna-makna tersebut adalah nilai etika dalam 
kehidupan bermasyarakat yang merupakan nilai 
horizontal. Dalam kajian makna, sebuah peri-
bahasa dapat digunakan untuk diri sendiri dan 
dapat pula dalam hubungannya sesama manusia. 

Dari data penelitian, diketahui pula 
peribahasa Jamee dapat diklasifikasikan menjadi 
pepatah, perumpamaan, bidal, dan pemeo. 
 
Saran 
Melihat peran peribahasa yang masih hidup 
dalam kehidupan masyarakat, penulis menyata-
kan bahwa pembinaaan dan pemeliharaan peri-
bahasa sebagai salah satu jenis sastra lisan sangat 

penting. Untuk itu, penulis menyarankan peneli-
tian tentang peribahasa daerah perlu terus dilan-
jutkan demi terpeliharanya salah satu sastra lisan 
daerah tersebut. 

Disarankan juga agar dalam pembel-
ajaran di sekolah, kajian peribahasa perlu dibahas 
lebih detail, mengingat fungsi dan makna sebuah 
peribahasa dapat berubah-ubah. Hal ini disebab-
kan sifat peribahasa yang universal dan meng-
ikuti situasi kondisi yang berlaku saat peribahasa 
itu digunakan. Selama ini pembelajaran di se-
kolah hanya selintas pandang belaka. 
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