
Vol. 8 No. 8, Desember 2012             ISSN 1693-6965 

 

 

Jurnal Bahasa Asing 
 

 

Penanggung Jawab 

Drs. H. Sudjianto, M. Hum. 

 

Ketua Redaksi 

Drs. H. Sudjianto, M. Hum. 

 

Anggota Redaksi 

Drs. H. Agus Riyanto, M. Pd. 

H. Ali Khamainy, ST. 

H. Luthfan Almanfaluthi, S. Si. 

Robihim, S. Pd., MM. 

Sukandar, SS. 

 

Pelaksana Administrasi 

Wiyat Sukmawati, A. Md. 

Nurbambang, A. Md. 

Yayah Marwiyah, A. P. 

Sulasmi, A. Md. 

 

Penerbit 

Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA 

 

Alamat Redaksi 

Kampus STBA JIA 

Jl. Cut Muthia Raya 30 Kota Bekasi 

Telepon/Faks: 021-882 2727 

Homepage: www.stba-jia.ac.id 

Email: stbajia_mail@yahoo.co.id 

 

 

 

 

  



Vol. 8 No. 8, Desember 2012             ISSN 1693-6965 

 

 

PENGANTAR REDAKSI 
 

 Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, kami 

terbitkan Jurnal Bahasa Asing edisi Desember 2012 ini ke hadapan 

pembaca semuanya. Dalam edisi ini kami menyajikan materi mengenai 

beberapa tema sekaitan dengan masalah bahasa asing, khususnya bahasa 

Inggris dan bahasa Jepang, serta pengajarannya. Selain itu ada juga tema 

yang membahas tentang salah satu sisi budaya Jepang. Venny Eka 

Meidasari, M.Hum. membahas tema tentang ’Teaching Translator’ dan 

’Bahasa Sebagai Pembangun Budaya’; Eni Burhayani, M.Pd. membahas 

tema tentang ’Pengungkap Modalitas Can dalam Bahasa Inggris’; Dr. 

Diah Madubrangti membahas tema tentang ’Kajian Kebudayaan: Orang 

Jepang Sekarang Sudah Berubah?’; Dr. Nani Sunarni membahas tema 

tentang ’Aspektualitas dalam Verba Majemuk Bahasa Jepang; ~hajimeru, 

~dasu, ~kakeru’, Noviyanti Aneros, M.A. membahas tentang Pendekatan 

CTL (Contextual Teaching & Learning) dalam Pembelajaran Sakubun, 

Juju Juangsih, M.Pd. membahas tentang Penggunaan Powerpoint dengan 

Tema Kearifan Lokal pada Pembelajaran Kaiwa untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berkomunikasi Bahasa Jepang, dan Mesiyarti, S.Pd., S.Sos. 

membahas tentang Representasi Kekuasaan dalam Narasi Kaca Patri di 

Museum Bank Indonesia. Mudah-mudahan isu-isu tentang bahasa asing 

atau beserta relevansinya dengan masyarakat, budaya, dan pengajarannya 

yang belum dipublikasikan dapat kami muat pada edisi berikutnya. 

 Harapan kami, semoga Jurnal ini dapat mewadahi karya-karya 

tulis para pakar (pengajaran) bahasa asing yang dapat dijadikan sumber 

informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang memerlukannya. 

Selain itu, jurnal ini secara rutin diterbitkan setiap tahun dengan tujuan 

agar dapat memperkaya jurnal-jurnal lainnya yang sudah, sedang, atau 

akan diterbitkan. 

 Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua penulis yang telah berkenan mengirimkan naskah artikelnya 

kepada kami. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini terus berjalan dan 

memberikan kontribusi bagi pengembangan (pengajaran dan penelitian) 

bahasa asing di Indonesia. 

 

Bekasi, Desember 2012 
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TEACHING TRANSLATOR 
 

Venny Eka Meidasari, M.Hum. 

 
Abstract 

Penerjemahan berkembang sejalan dengan perkembangan bahasa 

sebagai induk ranah penerjemahan itu sendiri. Secara sadar maupun 

tidak pembelajaran menerjemahkan sebenarnya sudah dimulai dari fase 

awal pembelajaran bahasa asing pada peserta didik di level pendidikan 

menengah bahkan mungkin juga di level pendidikan dasar sebelum 

akhirnya terspesialisasi secara fakultatif di level perguruan tinggi. 

Bagaimana output yang dihasilkan tentulah tidak terlepas dari proses 

menghasilkannya. Pada titik inilah diperlukan adanya metode strategi 

pengajaran penerjemahan yang baik. Dalam pengajaran bahasa asing 

mata kuliah penerjemahan memegang peranan penting, karena 

kemampuan menerjemahkan merupakan indikator penguasaan bahasa 

asing tingkat tinggi. Kemampuan menerjemahkan mencerminkan 

pemerolehan seluruh kemampuan berbahasa, karena dalam hal ini 

seseorang telah mampu memahami makna bahasa asal dan selanjutnya 

mengungkapkan kembali dalam bahasa sasaran secara tepat dan benar 

 

Kata kunci: Penerjemah, pengajaran, strategi penerjemahan 

 
I. Introduction 

The work of the translator is, undoubtedly, somewhat thankless. As 

opposed to the conference or business interpreter (in some cases), he hardly ever 

obtains public acknowledgment for his efforts. His place remains in the 

shadows, buried in dictionaries, glossaries, in the labyrinths of large or small 

libraries or within the endless branches of the Internet. Therefore, the main 

quality of a good translator is his endless love of his profession, which is 

characterized by continuous search and non-stop work. And this quality, whose 

absence will inevitably lead to poor-quality translations, should be inculcated in 

the mind of the would-be translator. 

The student who simply arrives in the classroom, makes his translation 

merely paying attention to language, then goes back home and returns next class 

to work with whatever material his professor has decided to bring to class, 

without any sort of preparation or conscious work, will never go beyond the 

limits of mediocrity.  

If a professional translator must go from the field to the text, and vice 

versa, countless numbers of times, then that is precisely the order we should give 

to our students’ tasks. Right from the start, the future translator should acquire 

the habit of insatiable research and learn to look for any piece of information 
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necessary for his work. These habits and skills will develop only as a result of 

the professor’s guidance, orientation, instruction, and encouragement. 

Accordingly, the Translation professor should first guarantee that his 

students get hold of extralinguistic notions, a background on the field, the 

subject matter at hand. This stage of “familiarization” with the field or subject 

matter may be developed either in the target language (TL), the source language 

(SL), the translator’s mother tongue—should it be other than either the SL or the 

TL—in any other language known by the translator, or in all of them. The 

essence of this process is that our translator acquires a background that will 

allow him either to know the content of the text or, at least, grasp the elements 

that will facilitate his understanding thereof.  

The process as such should not be viewed as a linguistic analysis of the 

subject but rather as a cognitive approach to the notions it comprises. The 

inversion of the dynamics of this process would result in the apprehension on the 

part of our students of just a few phrases, collocations, and terms only in the 

form of equivalents. The processes and notions they identify, however, will 

never be understood, which in turn will probably lead to lexical misuse and loss 

of reference. If, on the other hand, the professor focuses his work on the learning 

of sciences and not merely on their nomenclature, the result will be that students 

will understand the whats, hows, whens, wheres, and whys of the processes and, 

implicitly, the terms that denote them, the ways to say things, the style, i.e. the 

linguistic means specialists like the author they translate employ to convey 

messages like his. 

In order to have a qualified translation, the teacher must teach his 

students some procedures that used as a tool in the process of translating. These 

procedures will help him as a guidance to create an equivalent meaning in the 

receptor language. Whatever the difficulty in the translation process, procedures 

must aim at the essence of the message and faithfulness to the meaning of the 

source language text being transferred to the target language text.  

On this paper, I am going to discuss the problems in translating, theories 

of translating and strategies of translating in teaching translation to treat a text in 

a source language and how to find the most appropriate translation procedures. 

 

II. Discussion  

Larson, Newmark, Vinay and Darbelnet, Nida and Taber, and Gerding-

Salas are the theorists that are well known for their translation theory. Each of 

them proposed the translation procedure that I am going to discuss in the 

following. 
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A. Theories of Translation 

1. The theory of Larson  

Based on Larson (1984) theory, translation is seen as a process that begins 

from the source language text. The text is analyzed in the semantic structure, and 

the structure is restructured into the appropriate receptor language form.   

 Larson thinks that this is the general way of looking at the translation 

process, and according to her, translation is actually more complicated than that. 

In the practice, a translator has to move back and forth from the source language 

text to the receptor language text. He has to analyze the source language text to 

find the equivalent meaning and rearrange this meaning into the receptor 

language text. 

 In her book, Larson has proposed a translation procedure that translator 

should be done, that are: 

 

a. Preparation 

There are two kinds of preparation. First, the preparation that translator 

should have done before starting the task of translation. The translator must 

have a practice in writing using the receptor language. A good writer can 

become a good translator because he is used to use the form of language in a 

paper. Second, the preparation that translator should do when he begins to 

work the translation project.  

The second preparation is related to the text that is going to be 

translated. First, he has to read the whole text several times and have a 

completely understanding about the message in the source language text. He 

has to know the intention of the writer writing the text, the style and the 

emotional tone.  

The translator also needs to learn about the background of material, 

including about the writer, the circumstances when the text was written, the 

writing purpose, the culture of the source text, and for whom the text was 

written.  

The study of the background also has to include the study of linguistic 

matters. The translator must pay fully attention in studying the text which has 

the same genre to the text that is going to be translated. 

During rereading the text, the translator might need to make a note about 

the key words. If he has fully comprehension about the text, he may start the 

analysis.  

 

b. Analysis 

 The first step in analysis is to learn about the key words in order to have 

lexical equivalent in the receptor language.  

  If the text is very long, the translator has to divide it into the smaller 

units, that is called grouping text. He also has to pay attention to the opening 



4     Jurnal Bahasa Asing, Vol. 8, No. 8, Desember 2012 

 
and the closing of the text which are giving the clues about the theme. If the 

translator only translates the text sentence by sentence, the meaning of 

translation will be distorted.  

  The translator has to pay fully attention to the all units of the text, such 

as, the events, participants, secondary and figurative senses. It will be helpful 

to rewrite the text of the source language. The more difficult the text, the more 

need there will be for a careful rewrite before the transfer is begun. 

 

c.  Transfer 

Larson (1984) stated that “Transfer is the process of going from 

semantic structure analysis to initial draft of the translation. The transfer takes 

place in the mind of the translator” (p.480). It means that the translator may 

not translate literally, but has to find the best lexical equivalence for the 

concepts of the source language and culture. He has to decide what kind of 

adjustment that will be used on transferring the figurative senses, and he also 

has to think carefully about the grammatical forms that will be used to 

communicate the correct meaning. The process of transfer will result in an 

initial draft.    

 

d. Initial draft 

The translator has to start on working the initial draft on the paragraph 

level. Once he is sure about the meaning, he has to write the paragraph as 

natural as possible without looking at the source language. If he has a natural 

draft of the paragraph, he has to check for the accuracy or any missing 

information. A good translation made based on a good analysis. 

There are a number of things that has to remember as the translator is 

making the initial draft. He has to consider the audience who will read his 

work and their level education. He also has to think about the aim of the 

writer. 

 

e. Reworking the initial draft 

 The reworking initial draft should not be done until the large section 

completed. It is better to leave it for one or two weeks to help the translator 

gets  the fresh and new look, and be more objective in evaluating reworking 

his initial draft.  

The first thing that the translator should do is to read the whole text. In 

doing this, he has to find the wrong grammatical forms or unclear 

construction, the too wordy parts, wrong order or awkward phrases, the wrong 

connections, collocation clashes, meaning that sounds strange, and style. 

Anything that makes the text sounds foreign and unnatural has to be marked 

and reworked. 
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The second thing that the translator should do is to check the accuracy 

meaning by combining the source text and the semantic analysis.  

The third one is that the translator needs to do is to check the clarity of 

the theme. The translator needs to look whether the theme comes through 

clearly. 

The last one that the translator should do is reading the whole text by 

concentrating on the information load, that is the naturalness of the amount 

and kind of redundancy in the receptor language, the explicit information that 

might be difficult to follow the main idea, some information that has to be 

made implicit or explicit. 

Based on this, the translator will have to make adjustment in the initial 

draft and make a second draft. In the reworking initial draft, the translator can 

make the translation more natural in style and eliminate the awkward words.  

After finishing the second draft, the translator may test it by letting 

others to read it. Sometimes there is team that is going to be the tester. The 

team will test the translation and give the result back to the translation for 

considering in the next third draft.  

After the revised draft is completed, the translator begins to make the 

final draft that is need to be checked very carefully by proofreaders a number 

of times. Soon as it finished, the translation is ready to be published. 

 

2. The translation procedure of Newmark       

 Newmark, in his two books; Approaches to Translation in 1986 and A 

Textbook of Translation in1988), proposed a number of translation procedures 

that I am going to describe some of it as the following: 

 

a. Transference 

According to Newmark, transference is the procedure of translation that 

is related to the process of transferring a source language word into a 

receptor language. The translator has to decide whether or not to transfer a 

word that might sound familiar in the receptor language. Generally, only 

people names, geographical, cultural objects or concepts related to a small 

group or cult that should be transferred. For example, the name of Cristoforo 

Colombo that the translator must translate it as Christopher Columbus.  

Transferring proper names sometimes may cause problem. The 

translator must pay fully attention on this. This is important because if a 

translator wants his receptor language text to be accepted and understood by 

his readers, he must make a translation with what is expected and 

meaningful in the receptor language culture. That is why sometimes the 

translator must often guide readers to understand about the text. 
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b.   Naturalisation 

Newmark sees the natualisation as the process of adaptation the source 

language text to the receptor language, first to the normal pronunciation, 

second to the normal morphology, so the word does not sound foreign. 

When the translator does not only adjust the alphabets, but also adjust it into 

the normal pronunciation of receptor language word, it means that he applies 

naturalisation. For example is the Indonesian word mal as the naturalisation 

of the English word mall. 

 

c.   Cultural equivalent 

There will be some lexical items where neither the generic term nor a 

loan word with modification will be possible as translation equivalent. 

Although a cultural substitute may sometimes be the best alternative for a 

given translation situation, there are some things that a translator should 

remember. A translator should not change the facts which are being written. 

            

  Example: Source language text : Dia sedang membuat tumpeng. 

                  Receptor language text : She is making a dish called 

tumpeng. 

 

It would be inappropriate for the translator to change the word tumpeng 

into potato, although English people may not know what tumpeng is. It 

would be much better if the translator add some information about tumpeng, 

e.g. special ceremonial dish of yellow rice in a cone shape, to clear the 

readers’ mind. 

 

b. Functional equivalent 

Things and events cam be looked at from the perspective of its function. 

According to Newmark, this procedure is applied to cultural words, requires 

the use of a culture-free word, and generalizes the source language word. A 

word may have different function in some cultures. For example, the 

function of a cow might be simply an animal that some people used to eat 

their meat. But for Hindu people, a cow has a function as a very sacred 

animal which they assume as the representation as one of their Gods.   

 

c. Descriptive equivalent 

Description is essential element in explanation and therefore in 

translation. Sometimes, description has to be weighed against function. It 

will be expected that many times a single word will be translated by several 

words, that is a descriptive phrase in the receptor language.  

For example, the word glutton might need to translate orang yang 

terlalu banyak makan or orang yang rakus. 
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d. Synonymy 

This procedure is used for a source language text word where there is no 

clear one-to-one equivalent, and the word is not important in the text. A 

synonym is only appropriate where literal translation is not possible and 

because the word is not important enough for componential analysis. 

However, the translator should  

need to know the difference between the synonym words. The words police 

officer and cop all refer to the same thing, but cop is much less formal than 

police officer. Indonesian does not have a specific word for each of them. 

That is why the translator should be aware in meaning in choosing the best 

word that has the right connotation. 

 

e. Translation label 

A translation label is an approximate equivalent or a new term, usually a 

collocation, for a feature peculiar to the source language culture. Newmark 

suggested that it should be made in inverted commas that could be dropped 

on later occasion, in the hope the term is accepted. For example, self-esteem, 

‘harga diri’. 

 

f. Paraphrase 

Newmark sees paraphrase as an extended synonym and inevitably an 

expansion and a diffusion of the original text. Changing the form but 

keeping the meaning as constant as possible. It is a way that the same thing 

is being said in a different way in the same language. A paraphrase changes 

the form but not the meaning.  

 

Example: Yesterday Tom went to town and bought a ring. He brought it 

home and gave it to Jane, which made her very happy. 

 

                            Paraphrase: Tom bought a ring in town yesterday. Jane was 

very happy when he brought it home and gave it 

to her.  

 

g. Compensation  

This procedure is said to occur when loss of meaning, sound-effect 

metaphor or pragmatic effect in one part a sentence is compensated in 

another part. 

For example, there are languages have two forms of the second person 

pronoun: an informal form and a formal form (Indonesian has kamu and 

anda), while English does not have that kind of distinction. Therefore, when 

translating a text from English into Indonesian, the translator may have to 
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compensate by using kamu or anda, depends on the context, as the informal 

and formal registers.  

 

h. Reduction and expansion 

It would be quite wrong to suggest that in every types of text, the 

translator has to deal with the need of expansion. There are conditions when 

some expressions will sound more natural if they are reduced in the process 

of transfer one language to another.  

 

Example: The tax bill that proposed by the President of the United 

States, George W. Bush, was passed in the Senate of the 

United States today. 

                  

Reduction: The Bush tax bill passed in the Senate today.  

                 

There is a tendency that good translations are longer than the originals. 

But this is does not mean that all long translation are good. It only means 

that in the process of transfer from one language to another, it is almost 

inevitable that the result of the translation will turn out to be longer. In 

making explicit what is fully implicit in the source language text, the 

translator can insert material in the text in order to clear the readers, mind. If 

the implicit meaning is too long to be explained in the text, the translator 

may put the information in the form of glossaries. For example, English 

people may not know what durian is. In order to make the readers 

understand what it is, the translator must give more detail information abut 

durian in the marginal notes.   

 

3. Vinay and Darbelnet  

 In his book, Munday (2001) discussed about the theory from Vinay and 

Darbenet who are proposed two general translation strategies, that are direct 

translation and oblique translation. 

 Direct translation consists of three procedures that are: 

 

a. Borrowing 

This is a kind of procedure when the source language word is transferred 

directly to the receptor language. Sometimes borrowings are employed to add 

local color. Borrowing is a translation procedure where the translator uses a 

word or expression from the source text in the target text, and normally is 

printed in italics if they are not considered to have been   naturalized in the 

target language. 
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For example, the word glasnost (the famous policy proposed by Mikhail 

Gorbachev) and perestroika (rebuilding) that come from Russian but are used 

in English. 

 

b. Calque 

This is a special kind of borrowing where the source language 

expression or structure is transferred in a literal translation. For example, the 

expression non sense is translated into tidak berarti, but the more proper 

translation is omong kosong. 

Vinay and Darbelnet note that both borrowings and calques often 

become fully integrated into the receptor language, although sometimes with 

some semantic change that can turn into a false. 

 

c. Literal translation 

This is word-for-word translation, which Vinay and Darbelnet describe 

as being most common between languages of the same family and culture.  

 

For example: Source language text: What is your name? 

                               Receptor language text: Apa adalah namamu? 

 

The translation above is not appropriate because it uses word-for-word 

translation. That is why usually literal translation results the translation that 

sounds strange and foreign.  

Vinay and Darbelnet say that the literal translation generally becomes 

unacceptable because it (a) gives a different meaning; (b) has no meaning; (c) 

is impossible for structural reasons; (d) does not have a corresponding 

expression within the metalinguistic experience in the receptor language; (e) 

corresponds to something at a different level of language.   

If the direct translation is not possible, Vinay and Darbelnet say that the 

strategy of oblique translation must be used. This strategy covers some 

procedures: 

 

a.  Transposition 

  This is a translation procedure involving a change of one grammatical 

unit or part of speech for another without changing the sense.  

For example, the phrase such what is interesting is that … can be 

translated yang menarik adalah …. 

 

  b. Modulation 

Vinay and Darbelnet see modulation as a procedure involving the 

semantics and point of view of the source language. Modulation can be used 

best to handle a word that has no exact equivalent in the receptor language 
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and the context demands the translator to emphasize the smoothness of the 

sentence flow. In addition, with this procedure the translator can still 

recreate the smooth flow and beauty of the text. 

 

Example:   Source language text  : Sampean itu macam-macam 

saja tingkahnya. 

Receptor language text    : You do come up with some  

strange actions. 

       

     In the example above, the word sampean is translated into you. 

 

c. Equivalence 

This term is used to refer the case when languages describe the same 

situation by different stylistic or structural means. They view that 

equivalence is particularly useful in translating idioms and proverbs. 

Equivalence is particularly in translating idioms and proverbs. For example, 

man with two hearts can be rendered as orang bermuka dua. 

 

  d. Adaptation 

  This procedure involves with changing the cultural reference when the 

situation in the source culture does not exist in the receptor language culture. 

It requires so much acknowledgment and many cultural insights. One must 

be more creative in good adaptation. If one can make good adaptation of 

material, he can almost be a good translator. For example, For example, in 

the English fairy tale, there is a name of a princess called Snow White, and it 

is translated as Putri Salju in Indonesian, since Indonesia the title of Putri is 

more well-known.  

Vinay and Darbelnet said that all the main procedures above are 

described as operating on three levels that reflect the main structured 

elements. They are: 

a. The lexicon 

b. Syntactic structures 

c. The message 

 

4. Nida and Taber  

In their book, Nida and Taber (1982) argued that there are two different 

types of translation procedure, there are: 

 

a. Formal correspondence 

Formal correspondence focuses attention on the message itself, in both 

form and content. It consists of a receptor language item which represents 

the closest equivalent of a source language word or phrase. Nida and Taber 
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make it clear that there is not always formal correspondence between 

languages. Therefore, they suggest that the formal correspondence should be 

used wherever it is possible if the translation wants to achieve formal rather 

than dynamic equivalence. 

 The use of formal equivalents might sometimes cause serious 

implications in the receptor language since the translation will not be easily 

understood by the receptor language audience. Just like they (1982) said in 

their book that “Typically, formal correspondence distorts the grammatical 

and stylistic patterns  

of the receptor language, and hence distorts the message, so as to cause the 

receptor to misunderstand or to labor unduly hard” (p. 201).  

 

 b. Dynamic equivalence 

 Nida and Taber proposed dynamic equivalence is as a translation 

procedure according to which a translator seeks to translate the meaning of 

the original in such a way that the receptor language wording will cause the 

same impact on the receptor language audience as the original words did to 

the source language audience. 

 They (1982) argue that “Frequently, the form of the original text is 

changed; but as long as the change follows the rules of back transformation 

in the source language, of contextual consistency in the transfer, and of 

transformation in the receptor language, the message is preserved and the 

translation is faithful” (P.200).  

 It seems that the application of dynamic equivalence from Nida and 

Taber is more possible to do in translation practice and it might be seen as a 

more effective translation procedure. This is perfectly understandable if we 

take into account the context of the situation in languages which most 

translators are dealing. Thus, the product of the translation process, that is 

the text in the receptor language, must cause the same impact to the receptor 

language readers. Nida is much more interested in the message of the text. 

He wants to make sure that this message remains clear in the target text. In 

their book, Nida and Taber (1982) clearly stated that “Dynamic equivalence 

in translation is far more than mere correct communication of information” 

(p.25).  

In working a translation, Nida and Taber also proposed a basic well-

defined set of procedures as a guidance for the translators that are going to 

discuss in the following:  

 

a.  Preparing the basic draft 

Nida and Taber said that there are two important principles are involved 

in the work of preparing the basic drafts. First, everyone who is officially 

designated as a translator must be involved in preparing the drafts. Second, 
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the basic drafts are prepared by translator working individually, rather than 

as a committee. Translating in committee is inefficient and wasteful of time.  

 

b. Checking the first draft 

  As soon as the first draft has been made, copies should be sent to other 

translator for study. The comments from his fellow translators should be 

returned to the original drafter.  

 Nida and Taber also said that it is important for the translators to 

remember that they always have available the services of a translation 

consultant to help them solve their problems. 

 

c. The role of the reviewers and consultative group 

 Once the translator finished the steps above, the reworking draft should 

be sent to the reviewers in the certain period of time. If the translator has 

been properly selected the reviewers, they will be extremely helpful to 

improve the translator’s work. 

 

d. Final preparation of the manuscript 

 It is very important for the translator to follow carefully the instruction 

given by publisher when he is preparing the final manuscript for the printer. 

Usually, the instruction will be given in detail to be followed related to the 

style and format.  

   

e. Reading the proofs 

Reading the proof should be done at least twice; first for content that is 

one person reading the manuscript aloud and another person following the 

printed proofs, and then for details of form, such as numeration, punctuation, 

spelling. 

 

B.  A Translation Methodology: A Cooperative Work Procedure 

Based on my experience on teaching translation, I have tried to elaborate a 

translation methodology with undergraduate students who want to become 

translators. This approach attempts to develop some workshop activities for the 

translation process—as a cooperative activity with the students—through a 

graded and sequential procedure. According to her, we must assume that 

students have sound linguistic knowledge, both theoretical and practical, and a 

wide cultural bilingual background, achieved during their first years in college. 

The steps: 

 

1. The teacher makes a selection of the material to be translated.  

2. Texts must be chosen according to previously defined objectives for 

translation practice, taking into account the degree of difficulty of the 
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texts (semantic, cultural, stylistic, etc.), the topic or the specific 

knowledge area (science and technology; social, institutional, economic 

and/or political topics; and literary or philosophical works), the 

translation problems to be solved, and so on. 

3. After browsing through the text (scan reading and/or skim reading), the 

students, assisted by their teacher, should identify the source, the norm, 

the type of text, the register, the style and the readership of the text 

selected. It is a kind of game of the imagination in which the text is real 

but the client and her/his needs are imaginary. 

4. The students should read the whole text at least twice. 

5. The first reading will be comprehensive and general, to become 

acquainted with the topic and to understand the original, always bearing 

in mind that meaning is context-determined. 

6. The second reading must be a "deep" reading, placing emphasis on items 

where translation problems may appear. In other words, this is what I 

have called "reading with translation intention," i.e. doing pre-editing 

and assessing the quality of the writing (Reminder: Not all texts are well 

written). In my opinion, when translating into the TL, if the translator 

detects mistakes (usually due to misprints) in the original text, s/he 

should be entitled to amend them in her/his version if too obvious or else 

consult the client or an expert in case of doubt. When doing this 

"reading with translation intention," students should first underline 

unknown terms and then they should mentally confront potential 

translation difficulties in the text with suitable translation procedures. 

7. The teacher then divides the text into as many segments as students in 

the group. Depending on the degree of difficulty and the length of the 

text, these segments may be paragraphs, columns, pages or even whole 

chapters. Then, each student is assigned a fair portion of the text. The 

segment distribution order should rotate so that a different student 

begins a translation unit every time. 

8. If the topic is already quite familiar to the students, they do a 

preliminary translation. As this is the first approach to the text, it will 

probably lack naturalness, since students tend to transfer SL units of 

translation to TL units of translation ("one-to-one translation," 

Newmark, 1995a). This first approach can often be made orally and 

suggested annotations may be written in the margins. 

9. If the topic is completely unknown to the students, they should consult 

complementary literature. In other words, before beginning the transfer 

process, they should resort to various documentation sources, especially 

parallel texts (those which are similar in nature and style) in the 

language of the original. This allows them to achieve a deeper 

understanding of the topic under study. 
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10. Once the "one-to-one" version is accomplished, the students do a second 

version of their own translation—this time a written draft—handling the 

most suitable translation strategies and procedures and being faithful in 

the transfer of ideas. 

11. With the original text in front of her/him and being careful to follow the 

same correlative order of the SL text, each student reads out her/his own 

version of the translated text, making the necessary pauses between 

sentences. 

12. The students and the teacher follow the reading of each text attentively.  

13. As a monitoring activity, everybody should feel free to stop the reading 

at the end of a given sentence and have the reading of the segment 

repeated, when the situation warrants comments, suggestions, questions, 

contributions, etc. The students have to "defend" their work against 

criticism. 

14. During this procedure, the students and the teacher need to set up all 

necessary conventions with regard to the homogeneity of the terms and 

the coherence and cohesion of the final version. 

15. As Newmark states, "translation is for discussion" (Newmark, 1995b). 

Students should then be encouraged to take notes and discuss the 

(in)convenience of the contributions and comments arising from this 

analytical reading of each one of the different versions proposed. 

16. As a metacognitive activity, the students, assisted by the teacher, 

analyze the translation strategies and procedures used, and discuss the 

reasons taken into account in the choice of each analyzed criterion: "The 

ability to discuss translations in an objective way is central to a 

translator's competence", (Kussmaul, 1995). 

17. The students hand in the final version of their revised and post-edited 

segments, which have already been amended in the light of the whole 

text. The work must be typed, double-spaced and paged according to the 

original. 

18. The teacher makes a final revision (second post-edit), gives formative 

evaluation and makes comments, emphasizes findings, "happy" 

solutions and creative acts, on the one hand, and analyzes failures and 

weaknesses in the process, on the other. 

 

III. Conclusion 

Translators are permanently faced with the problems of how to treat a 

text in a source language and how to find the most appropriate translation 

procedures in order to be able to transfer successfully the correct meaning in the 

receptor language just like the author in the source language wants to say. 

Teaching translation to students who are learning the target language at 

the same time necessitates taking into account two major issues: first of all, we 
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should be aware of the fact that learning how to cope with translation-related 

problems is not exactly the same as learning the language itself, although they 

go hand-in-hand. There are many difficulties such as translation of figurative 

language, culture-specific terms, translation of sacred texts, and other text types 

with regards to their functions, (see Newmark, 1988a) which fall in the 

categories to be taught as translation-related issues. Second, it is vital to decide 

which language teaching method is better to be used along with the method 

adopted for teaching translation as a craft. 

A good translator should define some important points for beginning to 

a text to be translated, such as the author of the text, the aim of the text, the 

readership, and  

the standard to be used. It is very important to identify and categorize the author, 

the message, the kind of discourse, the translator and the readership. 

Regarding the use of translation procedures and strategies, translators 

must constantly make choices, in each paragraph, sentence or translation unit, 

and then deciding which of them is the most useful for the transfer of the ideas 

in the text that is being translated. It means adapting the most suitable strategies 

and techniques to the requirements of the text rather than adopting a certain 

technique and using it forever.  
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PENGUNGKAP MODALITAS CAN  

DALAM BAHASA INGGRIS 
 

Eni Burhayani, M.Pd. 

 
Abstrak 

Terdapat berbagai macam pegungkap modalitas dalam bahasa Inggris, 

salah satunya terdadapt modalitas can. Pada kesempatan kali ini penulis 

hanya membahas tentang pengungkap modalitas can, karena pengungkap 

modalitas can ini sering digunakan dalam hal berkomunikasi baik tulisan 

maupun lisan. Menurut Saeed (1997:125), modalitas merupakan kategori 

semantik yang memungkinkan penutur untuk mengungkapkan berbagai 

macam tingkat komitmen, atau keyakinan terhadap suatu proposisi. Dia 

membagi modalitas menjadi dua golongan yakni modalitas epistemic dan 

modalitas deontik. Sedangkan Perkins dan Alwi, membagi modalitas 

menjadi tiga bagian yakni modalitas intersional, modalitas epistemik, dan 

modalitas dinamik. Selain itu menurut Saaed ada tiga strategi yang dapat 

digunakan untuk menentukan makna modalitas. Coates (1983:10) 

mengemukakan bahwa modalitas can mengandung makna muasal 

‘kemampuan’ (ability) atau izin (permission) dan makna epistemik 

‘kemungkinan’ (possibility). Menurutnya perbedaan antara 

‘kemungkinan’ dan ‘kemampuan’ dapat diamati berdasarkan kadar 

keinherenan (the gradience of inherency) sedangkan kadar restriksi (the 

gradience of restriction) dapat digunakan untuk membedakan 

‘kemungkinan’ dari ‘izin’. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada dasarnya cakupan modalitas dalam bahasa Inggris sangat luas, oleh 

karena itu tulisan ini dibatasi hanya dalam penggunaan pengungkap modalitas 

can. Pemilihan pengungkap modalitas can ini dilakukan tentu saja karena 

seringnya muncul pengungkap modalitas ini dalam komunikasi bahasa Inggris 

baik dalam tulisan maupun lisan. Ini terbukti dari sebuah penelitian yang 

dilakukan Wells dalam Perkins (1983:131) terhadap anak- anak yang berumur 6-

12 tahun. Dia mengatakan bahwa dalam ujanrannya, anak-  anak tersebut lebih 

sering menggunakan modal modalitas can dibandingkan dengan pengungkap 

modalitas yang lain, seperti will, could, dan may. Menurur Perkins (1983:29) can 

termasuk dalam modalitas primer (primary modals), bersama- sama dengan may, 

must, will dan shall, sedangkan could, might, ought to, would dan should 

termasuk dalam modalitas sekunder (secondary modals). Quirk et al. (1985:136) 

menggolongkan modalitas bahasa inggris atau modalitas pusat (central modals) 

yang terdiri dari can, could, may, might, shall, should, will, would, must dan 

modal marginal (marginal modals) yang terdiri dari dare, need, ought to, used 

to. Diantara pengungkap modalitas diatas can yang termasuk paling sering 
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dibahas oleh para ahali seperti Coates, Perkins dan Leech. Coates (1983:10) 

mengemukakan bahwa can mengandung makna muasal ‘kemampuan’ (ability)¸ 

‘izin’ (permission), dan kemungkinan (possibility).  

Adapun data dalam makalah ini diperoleh dari transkrip percakapan 

(conversation) dalam bahasa Inggris yang terdapat dalam buku ‘New 

Interchange- English for International Communication’. Namun, tidak semua 

transkrip data yang ada dianalisis, melainkan hanya beberapa pernyataan 

(kalimat) saja yang dianggap dapat mewakili keseluruhan data tersebut. Sebelum 

masuk dalam analisis data, penulis mencoba memaparkan sekilas pandangan 

para ahli tentang modalitas dan strategi linguistik yang dapat digunakan dalam  

menentukan makna modalitas tersebut. 

 

2. PANDANGAN PARA AHLI TENTANG MODALITAS  

Menurut Saeed (1997:125), modalitas merupakan kategori semantik 

yang memungkinkan penutur untuk mengungkapkan berbagai macam tingkat 

komitmen, atau keyakinan terhadap suatu proposisi. Selanjutnya dia 

menggolongkan modalitas menjadi dua yakni modalitas epistemic dan modalitas 

deontik. Modalitas merupakan cirri universal bahasa. Hal itu sesuai dengan 

pendapat Halliday (1985) mengenai interpersonal bahasa, yang menyatakan 

bahwa bahasa digunakan untuk menyatakan sikap pembicara sehubungan 

dengan peristiwa non-actual yang diungkapkannya. Rescher (1968) sebagaimana 

dikutip Alwi (1992:28) mengatakan bahwa modalitas tidak cukup hanya yang 

berhubungan dengan kebenaran, pengetahuan dan keharusan saja tapi juga 

berhubunan dengan keinginan, kewajiban, penilaian, sebab akibat dan 

kebolehjadian. Ia membagi sub- kategori modalits menjadi delapan, yaitu (i) 

modalitas aletik yang berhubungan dengan kebenaran itu sendiri, (ii) modal 

epistemik yang berhubungan  pengetahuan dan kepercayaan/ keyakinan, (iii) 

modal temporal yang berhubungan dengan waktu, (iv) modal boulomik yang 

berhubungan dengan hasrat/ keinginan, (v) modal deontik yang berhubungan 

dengan kewajiban, (vi) modalitas evaluatif yang berhubungan dengan penilaian 

atas sesuatu, (vii) modalitas kausal yang berhubungan dengan sebab akibat, dan 

(viii) modal kementakan yang berhubungan dengan kebolehjadian. Berbeda 

dengan Rescher, Palmer (1997) membagi modalitas menjadi modalitas 

epistemik, modalitas deontik, dan modalitas dinamik. 

Hampir sama dengan pendapat Palmer, Perkins (1983) membagi 

modalitas menjadi  modalitas aletik, modalitas epistemik, modalitas deontik dan 

modalitas dinamik. Dua modalitas pertama berhubungan dengan peristiwa 

sebagaimana yang digambarkan proposisi. Ia mengatkan bahwa dengan 

seperangkat prinsip, yaitu: perangkat rasio, perangkat sosial dan hukum alam, 

kita dapat melihat, mengamati, menilai dan mengukur pengungkap modalitas. 

Berdasarkan pandangan Perkins tentang konsep dasar modalitas dan 

seperangkat prinsip tersebut, Alwi (1992:15-23) dalam penlelitiannya tentang 
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modalitas dalam bahasa Indonesia, membuat subkategori modalitas menjadi 

modalitas epistemic, modalitas deontik dan modalitas dinamik. Kedua pasangan 

diatas baik Perkins maupun Alwi inilah yang menjadi landasan analisis dalam 

tulisan ini, mengingat kedua ahli ini memiliki banyak kesamaan dalam banyak 

hal tentang modalitas.  Dari kedua pandangan ahli tersebut, yakni Perkins dan 

Alwi, penulis mencoba untuk menganalisis data dalam makalah ini bersarkan 

modalitas intersional, modalitas epistemik, dan modalitas dinamik. 

 

2.1 MODALITAS INTERSIONAL 

Modalitas intersional ini berkaitan dengan fungsi instrumental bahasa 

ketika penutur menyatakan sikap pembicaraannya sehubungan dengan peristiwa 

yang diungkapkannya. Pendengar atau teman bicara menjadikan tuturan 

pembicara tadi sebagai dorongan untuk mengejawantahkan peristiwa yang 

bersangkutan. Modalitas ini mencakup keinginan, harapan, ajakan dan 

pembiaran serta permintaan. 

Modalitas keinginan memiliki gradasi berdasarkan dua faktor yang 

menghubungkan saat ujar (Johnson 1981) atau saat tutur (Smith 1981) dengan 

saat aktualisasi peristiwa. Kita dapat menemukan pengungkap modalitas 

intersional keinginan dalam bahasa Indonesia yang memiliki gradasi dari ingin- 

mau- hendak- akan (Alwi 1992:38). 

 

2.2 MODALITAS EPISTEMIK 

Palmer (1979:41) merumuskan modalitas epistemic sebagai penilaian 

pembaca terhadap kemungkinan dan keperluan bahwa sesuatu itu demikian atau 

tidak demikian. Modalitas ini berciri subjektif karena terlibatnya pembicara 

dalam memberikan penilaian terhadap kebenaran proposisi. Pendapat yang 

hamper sama juga dikemukakan oleh Coates (1983:180). Dia merumuskan 

modalitas epistemic sebagai asumsi atau penilaian pembicara terhadap 

kemungkinan- kemungkinan yang menggambarkan keyakinan atau 

kekurangyakinan pembaca terhadap kebenaran proposisi. Sikap pembicara yang 

didasari kekurangtahuan atau kekurangyakinan pembicara terhadap kebenaran 

proposisi dapat digambarkan sebagai ‘kemungkinan’, ‘keteramalan’, 

‘keharusan’, atau ‘kepastian’, yang secara berturut- turut menggambarkan 

gradasi keepistemikan sikap pembicara terhadap kebenaran proposisi. Gradasi 

keepistemikan ini oleh Coates (1983:18-19) dikemukakan dalam suatu skala 

antara sikap yang ragu- ragu (doubtful) dan yang yakin (confident).  

Pengungkap modalitas can didalam bahasa Inggris dapat memiliki 

makna ‘kemungkinan’, kemampuan’ maupun ‘izin’. Makna ‘kemungkinan’ 

khususnya terdapat didalam bentuk kalimat tanya dan negatif. Makna 

‘kemampuan’ dapat berfrase dengan konstruksi be able to atau dengan beberapa 

kasus dengan be capable of atau know how to, sedangkan makna ‘perizinan’ 

mengandung arti lebih kurang formal dari pada may. Dalam bahasa indonesia, 
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makna ‘kemungkinan’ dinyatakan dengan dapat, bisa, boleh, mungkin, 

barangkali, dapat saja, bisa jadi dan boleh jadi (Alwi 1992:109). 

 

2.3 MODALITAS DEONTIK 

Modalitas deontik didasarkan pada kaidah sosial berupa kewenangan 

pribadi maupun kewenangan resmi. Kalinowski (1976) sebagai mana dikutip 

oleh Alwi (1992:13-14) mengatakan modalitas deontik memiliki tiga makna 

utama yaitu ‘kewajiban’, ‘larangan’, dan ‘izin’. Modalitas deontik ‘izin’ 

memperlihatkan ciri makna yang menggambarkan bahwa teman bicara akan 

berperan sebagai pelaku. Ciri makna yang demikian oleh Coates (1983:93) 

disebut sebagai ciri kepelakuan (agentivity). Menurut Perkins (1983) dan Coates 

(1983), sumber deontik (deontic source) itu dapat pula berupa peraturan yang 

berlaku dikalangan masyarakan tertentu sebagai kaidah atau norma sosial. Saeed 

(1997:126) menegaskan bahwa modalitas deontik membicarakan dua bentuk 

informasi sosial yaitu makna ‘kewajiban’ seperti dalam pernyataan (1) dan 

makna ‘izin’ seperti dalam pernyataan (2) berikut ini: 

 

(1) a. You must take these books back. 

b. You should take these books back 

c. You need to take these books back 

d. You ought to take these books back 

 (2) a. You can leave them there 

 b. You could leave them there 

 c. You might leave them there 

  

            Kalimat dalam (1a-d) dan (2a-c) menurun dalam kekuatan modalitas. 

Oleh karena itu (1a) merupakan kalimat yang menyatakan makna ‘kewajiban’ 

yang lebih kuat dibandingkan (1d). Kalimat (2a) memberikan makna ‘izin’ lebih 

lemah namun mengandung makna yang lebih sopan. 

            Dalam bahasa Indonesia, Alwi (1992:168) berpendaapt bahwa modalitas 

deontik yang bermakna ‘izin’ dinyatakan dengan boleh, dapat, bisa, izinkan, 

mengizinkan, diizinkan, memperbolehkan, diperbolehkan, memperkenankan, dan 

diperkenankan.  

 

2.4 MODALITAS DINAMIK 

Menurut Perkins (1983:10-11) modalitas dinamik berciri objektif. Di 

dalam modalitas ini aktualisasi peristiwa ditentukan oleh perikeadaan yang lebih 

bersifat empiris sehingga yang dijadikan tolak ukur adalah hukum alam. 

Menurut Coates (1983:89-90), modalitas ini digunakan sebagai pengungkap 

‘kemampuan’. Dalam bahasa Indonesia modalitas dinamik ini mencakup makna 

‘kemampuan’ yang diungkapkan melalui dapat, sanggup, bisa, dan mampu. 

(Alwi 1992:243). 
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3. STRATEGI DALAM MENENTUKAN MAKNA MODALITAS 

Menurut Saeed (1997:125-126), untuk menentukan makna modalitas 

ada tiga stratrgi linguistik yang dapat dilakukan: 

Strategi pertama, sebuah kalimat dapat disematkan setelah klausa utama 

yang mengandung sebuah modalitas dengan menggunakan kata sifat atau 

keterangan, (S merupakan kalimat): 

(3) a. It is certain that S 

b. It is probable that S 

c. It is likely that S 

d. It is possible that S 

Dalam (3a-d) Nampak ada gradasi dari komitmen yang kuat ke yang lemah 

terhadap S. 

Strategi kedua, adalah klausa utama menggunakan verba tertentu yang 

menggambarkan seberapa besar tingkat keyakinan penutur dalam literature 

filsafat sering disebut sikap proporsional (proportional attitude). 

(4) a. I know that S 

b. I believe that S 

c. I think that S 

d. I don’t know that S 

e. I doubt that S 

f. I know that not S 

Dalam pernyataan (4) nampak adanya gradasi kepastian kebenaran suatu 

proposisi yang diungkapkan oleh S. 

 

      Strategi ketiga, yang kita temukan dalam bahasa Inggris adalah 

menggunakan kata bantu kata kerja (auxiliary verbs), misalnya, pernyataan 

(5b-f) dibawah ini adalah menggambarkan variasi komitmen terhadap 

pernyataan dalam (5a): 

(5) a. She has left by now 

b. She must have left by now 

c. She might have left by now 

d. She could have left by now 

e. She needn’t have left by now 

f. She coludn’t have left by now 

 

4. PENGUNGKAP MODALITAS ‘CAN’ 

            Saeed (1997:126) menegaskan bahwa kata kerja bantu (modal verbs) 

dalam bahasa Inggris mempunyai fungsi yang berbeda dan masing- masing 

me mberikan makna modalitas yang berbeda pula. Misalnya dalam kalimat: 
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(6) a. You can drive this car 

 

penutur dapat menggunakan pernyataan ini untuk pengertian dari salah satu 

berikut ini: 

 

(6) b. It is possiblr for you to drive a car. (Modalitas epistemic) 

(6) c. You have my permission to drive this car. (Modalitas deontik) 

  

Fungsi kata kerja bantu yang pertama (6b) dapat menunjukkan modalitas 

epistemik (epistemic modality), disebut demikian karena adanya perbedaan 

tingkat pengetahuan penutur terhadap suatu proposisi. Fungsi yang kedua 

(6c) menunjukan modalitas deontik (deontic modality), dalam hal ini verba 

menggambarkan  sikap penutur terhadap faktor- faktor sosial yang 

merupakan suatu kewajiban, tanggung jawab dan keizinan (izin). 

       Coates (1983:10) mengemukakan bahwa modalitas can mengandung 

makna muasal ‘kemampuan’ (ability) atau izin (permission) dan makna 

epistemik ‘kemungkinan’ (possibility). Menurutnya perbedaan antara 

‘kemungkinan’ dan ‘kemampuan’ dapat diamati berdasarkan kadar 

keinherenan (the gradience of inherency) sedangkan kadar restriksi (the 

gradience of restriction) dapat digunakan untuk membedakan 

‘kemungkinan’ dari ‘izin’. Kadar keinherenan itu mengisyaratkan bahwa 

can yang menyatakan ‘izin’ ditandai oleh tiga hal yaitu (a) subjek bernyawa; 

(b) verba utama merupakan verba agentif; dan (c) tuturan bisa diparafrase 

dengan kata permitted atau allowed (diizinkan atau diperbolehkan). Can 

yang menyatakan ‘kemampuan’ ditandai oleh tiga hal, yaitu (a) subjek 

bernyawa dan berfungsi agentif; (b) verba utama menggambarkan perbuatan 

atau aktivitas; dan (c)  kemungkinan perbuatan itu ditentukan oleh ciri 

inheren subjek. Subjek kadang- kadang bisa tak bernyawa bila can jelas-

jelas mengacu pada inheren subjek. Satu kelompok verba persepsi 

(perception verbs), seperti see, hear, feel, taste, smell, dan verba remember, 

understand termasuk verba yang mengacu pada ciri inheren subjek. Oleh 

karena itu, verba- verba ini mempunyai makna ‘kemampuan’. Bentuk 

interogatif can ‘kemampuan’ menanyakan kemampuan bawaan (innate 

capability). Akan tetapi, bila tidak ada indikasi yang jelas baik ciri restriksi 

maupun inheren subjek maka modalitas can akan bermakna ‘kemungkinan’. 

Tuturan juga dapat diparafrasa dengan menggunakan kata possible, dan 

bentuk interogatif can yang bermakna ‘kemungkinan’ menanyakan 

eksistensi keadaan mampu atau tidak mampu yang jawabannya yes atau no. 

       Coates juga menambahkan bahwa dengan kadar inheren dan 

restriksi, kita dapat membedakan ‘izin’, ‘kemampuan’ dan ‘kemungkinan’. 

‘Kemampuan’ ditandai oleh kadar keinherenan yang tinggi (+) dan 
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‘kemungkinan’ oleh kadar keinherenan yang rendah (-). Yang dimaksud 

dengan ‘restriksi’ oleh Coates ialah seberapa jauh sumber deontik (deontic 

source) yang berupa kewenangan pribadi ayau kewenangan resmi yang oleh 

Perkins (1983) disebut kaidah sosial berpengaruh dan memberikan dorongan 

terhadap subjek untyk berperan sebagai pelaku aktualisasi peristiwa, atas 

dasar itu, ‘izin’ ditandai oleh kadar restriksi yang tinggi (+) dan 

‘kemungkinan’ oleh kadar restriksi yang rendah (-), seperti yang tergambar 

berikut ini: 

 

 Kadar Keinherenan 

  +                                                   - 

   ‘Kemampuan’       ‘Keinginan’ 

 

 

Kadar Restriksi 

 +                                                   - 

   ‘Kemampuan’        ‘Keinginan’ 

 

       Disamping ciri- cirri diatas, Coates juga menghubungkan pemakaian 

modalitas can dengan keaspekan prediksi kalimat. Menurutnya, semua 

modal adalah statif, tetapi prediksi kalimat atau prediksi utamanya bisa 

memiliki salah satu dari aspek statif, dinamik, atau iteratif. Prediksi 

kalimatnya bisa mengacu pada suatu peristiwa atau kejadian (aspek 

dinamik), keadaan (aspek statif), dan kebiasaan atau kejadian yang bisa 

terjadi berulang- ulang (aspek interatif). 

 

(a) Tom is strong. He can lift that 

heavy box. 

Tom kuat. Dia bisa mengangkat 

kotak yang berat itu 

(kemungkinan) 

(b) I can play the piano. I’ve taken 

lessons for many years. 

Saya bisa bermain piano. Saya 

telah belajar bertahun- tahun. 

(kemampuan)  

(c) You can see fish at an 

aquarium. 

Kamu bisa melihat ikan di 

akuarium. (izin) 

(d) That race car can go very fast. 

Can biasanya mengekspresikan idea 

yang mungkin karena beberapa 

karekteristik atau kondisi yang ada 

(kemampuan). Can menggabungkan 

ide dari kemungkinan dan 

kemampuan. 

Di (a) mungkin bagi Tom untuk 

mengangkat kotak berat itu karena 

dia kuat. 

Di (b) mungkin bagi saya untuk 

memainkan piano karena saya telah 

mendapatkan teknik-tekninya 

(kemampuan) 

Di (c) memungkinkan untuk 

melihat ikan di akuarium karena di 
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Mobil balap itu berlari sangat 

kencang. (kemampuan) 

sebuah akuarium terdapat ikan. 

Di (d) mungkin bagi mobil itu 

untuk berjalan cepat karena adanya 

karakter yang special. 

 

       Semua modalitas can yang memiliki makna ‘izin’ dan kebanyakan 

modalitas can yang bermakna ‘kemungkinan’  memiliki prediksi kalimat 

dengan aspek statif yang mengacu pada suatu peristiwa yang akan dating 

seperti pada (7) dan (8). 

 

(7) You can leave the room = (You are allowed [you leave the room])

 (B. Inggris) 

Anda boleh meninggalkan ruangan ini. (diizinkan)   

 (B. Indonesia) 

(8) I can change it = (It is possible for me [I change it])   

 (B. Inggris) 

Saya bisa saja mengubahnya. (mungkin)    

 (B. Indonesia) 

 

Semua modalitas can yang bermakna ‘kemampuan’ memiliki prediksi 

klaimat dengan aspek iteratif seperti pada (9). 

 

(9) She can swim = (She is able to [she swims])   

 (B. Inggris) 

Dia mampu berenang. (sanggup/ mampu)   

 (B. Indonesia) 

       Prediksi kalimatnya mengimplikasikan suatu kepotensialan terhadap 

tindakan yang berulang- ulang atau kebiasaan. Berdasarkan ciri 

kepotensialan ini, Coates menyimpulkan bahwa can menyatakan 

‘kemampuan’ berciri faktif sedangkan can yang menyatakan ‘izin’ atau 

‘kemungkinan’ berciri nonfaktif. 

       Berbeda dengan Coates yang mengamati makna ‘kemungkinan’ dan 

‘kemampuan’ pada pemakaian modalitas can berdasarkan kadar 

keinherenan, Perkins (1983: 35) sebagaimana yang dikutip oleh Alwi 

(1992:94-95) membahas makna can  itu berdasarkan pandangan yang 

dirumuskannya sebagai berikut, 

Modalitas can: 

 

K (C tidak menghalangi X) 

K  =  kaidah yang digunakan pembicara (kaidah rasional, kaiadah 

sosial atau hukum  alam) dalam memberikan pandangan atau 

penilaian terhadap sesuatu. 
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C  =  keadaan yang relevan dengan kaidah yang digunakan 

X  = konsekuensi yang ditimbulkan oleh penerapan kaidah terhadap 

keadaan yang bersangkutan. 

 

      Akan tetapi, rumusan Perkins ini tidak bisa sepenuhnya 

diterapkan. Oleh karena itu, kita hanya dapat menerapkan ciri- ciri yang 

dikemukakan ole Coates untuk menentukan keadaan empiris yang sesuai 

dengan kaidah yang digunakan. Dengan menggabungkan dua rumusan 

ini maka kita akan dapat menentukan makna modalitas can dalam 

kalimat berikut ini. 

 

(10) Elephants can kill crocodiles.    

  (B.Inggris) 

 Gajah bisa membunuh buaya.     

  (B. Indonesia) 

 

 Modalitas can dalam kalimat diatas mempunyai makna ‘kemampuan’ 

karena: 

  K ( C tidak menghalangi K) 

  K menggambarkan hukum alam 

  C keadaan  empiris yang sesuai dengan hukum alam seperti: (i) 

subjek bernyawa dan berfungsi agentif, (ii) verba utamanya 

menggambarkan perbutan dan kegiatan fisik, (iii) predikasi 

kalimat beraspek iteratif karena kemampuan “membunuh 

buaya” (kill crocodile) berpotensi terjadi berulang- ulang 

dan, (iv) tedapat kadar inheren yang tinggi: subjek “gajah” 

(elephants) mempunyai kemampuan untuk 

mengaktualisasikan oeristiwa sebagaimana yang 

digambarkan proposisi karena lebih besar dari “buaya” 

(crocodiles) dan mempunyai belalai. 

  X aktualisasi peristiwa dari proposisi dibawah interpretasi 

dinmik. 

Jadi K (C [keadaan empiris] tidak menghalangi X [kebenaran 

peristiwa]).  

Dengan rumusan yang sama, kita akan melihat analisis kalimat berikut 

ini: 

 

(11) Can you tell me a little about it?       

   (B. Inggris) 

 Bolehkah anda memberitahu saya sedikit tentang hal itu? 

   (B. Indonesia) 
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a.  Unit     : can - kata 

b.  Kelas kata   : can - verba pewantas 

c. Subkategori modalitas  : can  - deontik ‘izin’ 

 

 Can dalam kalimat diatas memiliki makna ‘izin’ karena : 

 K (C tidak menghalangi X) 

 K menggambarkan kaidah sosial  

 C keadaan empiris yang sesuai dengan kaidah sosial: (i) subjek 

bernyawa, (ii) verba tell adalah agentif, (iii) terdapat kadar restriksi 

yang tinggi. 

 X aktualisasi peristiwa dari proporsi dibawah ini interpretasi deontik. 

 Jadi, K (C[keadaan empiris] tidak menghalangi X [kebenara peristiwa]) 

 

(12) You can  easily fall and hurt yourself.    

  (B. Inggris) 

Anda bisa saja mudah jatuh dan terluka    

  (B. Indonesia) 

a. Unit    : can  - kata   

b. Kelas kata  : can  - verba pewantas 

c. Subkategori modalitas : can  -epistemik ‘kemungkinan’ 

 

 Can dalam kalimat diatas memiliki makna ‘kemungkinan’ karena: 

 K (C tidak menghalangi X) 

 K menggambarkan keadaan rasional 

 C keadaan empiris yang sesuai dengan kaidah rasional; (i) terdapat 

kadar restriksi yang rendah : tidak ada sumber deontik yang member 

izin subjek mengaktualisasikan peristiwa dari proposisi You can 

easily fall and hurt yourself, (ii) terdapat kadar inheren yang rendah : 

ada keraguan si pembicara untuk mampu mengaktualisasi peristiwa 

seperti tergambar dari kalimat berikutnya And make sure to skate on 

a flat surface such as a parking lot, a tennis court, or a basket ball 

court, (iii) prediksi kalimat beraspek statif (keadaan) yang mengacu 

pada peristiwa yang akan dating. 

X aktualisasi peristiwa dari proposisi dibawah interpretrasi epistemic.  

Jadi, K (C [keadaan empiris] tidak menghalangi X [keadaan peristiwa]) 

 

(13) Well, I can tell you I’ve here for five years and I never heard about 

anybody having a problem.     

    (B. Inggris) 

Baiklah, saya bersedia memberitahumu bahwa saya sudah lima 

tahun tinggal disini namun belum pernah menemukan orang yang 

bermasalah.   (B. Indonesia) 
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a. Unit    : can  - kata 

b. Kelas kata   : can   - verba pewantas 

c. Subkategori modalitas  : can  - dinamik ‘kemampuan’ 

 

Modalitas can dalam kalimat diatas mempunyai makna ‘kemampuan’ 

karena: 

K (C tidak menghalangi X) 

K menggambarkan hukum alam 

C keadaan empiris yang empiris yang sesuai dengan hukum alam seperti 

: (i) subjek bernyawa dan berfungsi agentif, (ii) verba tell adalah 

verba perbuatan, (iii) prediksi kalimat beraspek iteratif, dan (iv) 

terdapat kadar inheren yang tinggi: subjek mempunyai kemampuan 

mengaktualisasi peristiwa sebagaimana yang digambarkan proposisi. 

X aktualisasi peristiwa dari proposisi dibawah iterpretasi dinamik. 

Jadi, K (C [keadaan empiris] tidak menghalangi X [aktualisasi 

peristiwa])  

 

5. KESIMPULAN 

 Pengungkap modalitas can  dalam bahasa Ingrgris  umumnya 

mempunyai tiga mana ‘kemungkinan’ (subkategori modalitas epistemik) 

seperti dalam pernyataan (12), ‘kemampuan’ (subkategori madalitas 

dinamik) seperti dalam pernyataan (10) dan (13), dan ‘izin’ (subkategori 

modalitas deontik) seperti dalam pernyataan (11).  

 Modalitas epistemic dan deontik dapat dimartahi oleh perangkat 

yang sama, misalnya, oleh kata bantu kata kerja (modal verbs). Hal tersebut 

sering menimbulkan keambiguan antara bentuk epistemik dan deontik. 

Inilah yang mendorong para ahli semantik mulai mencari kesamaan kedua 

modalitas tersebut. Ada pendapat yang menyatakan bahwa secara umum 

modalitas memungkinkan kita membandingkan keadaan faktual dengan 

keadaan yang non-faktual.  

 Demikianlah sekilas pembahasan pengungkapan modalitas can 

dalam bahasa Inggris. Tentunya tulisa ini masih jauh dari sempurna karena 

data yang dianalisis juga masih sangat terbatas. Sehingga tidak menutup 

kemungkinan bahwa modalitas can  dapat diungkapkan dengan subkategori 

modalitas yang lain yang belum pernah diteliti oleh para ahli sebelumnya 

untuk menjadi kajian lanjutan bagi mereka yang berminat. 

 Akhirnya, penulis berharap kiranya tulisan ini dapat bermanfaat 

bagi peminat linguistik, khususnya dibidang semantik atau bidang linguistik 

terkait lainnya, seperti sintaksis dan pragmatik. Saya mohon maaf apabila 

terdapat kekurangan atau kesalahan saya dalam penulisan ini.  
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BAHASA SEBAGAI PEMBANGUN BUDAYA 

 

Venny Eka Meidasari, M. Hum. 

 
Abstrak 

There are many ways in which the phenomena of language and culture 

are intimately related. Both phenomena are unique to humans and have 

therefore been the subject of a great deal of anthropological, sociological, 

and even memetic study. Language, of course, is determined by culture, 

though the extent to which this is true is now under debate. The converse 

is also true to some degree: culture is determined by language – or rather, 

by the replicators that created both, memes. Language is more than just a 

means of communication. It influences our culture and even our thought 

processes. During the first four decades of the 20th century, language was 

viewed by American linguists and anthropologists as being more 

important than it actually is in shaping our perception of reality.  This 

was mostly due to Edward Sapir and his student Benjamin Whorf who 

said that language predetermines what we see in the world around us. In 

other words, language acts like a polarizing lens on a camera in filtering 

reality--we see the real world only in the categories of our language. 

 

Keywords: Language, culture, communication. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan instrumen utama bagi manusia dalam 

mengintegrasikan dirinya baik secara internal maupun eksternal sebagai individu 

yang berfungsi dan partisipan aktif dalam kelompok atau masyarakat (Mc. 

Quown, 1978:171). Oleh karena itu kajian tentang bahasa selalu menempatkan 

bahasa dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Dalam konteks budaya, 

bahasa dipakai sebagai sarana komunikasi (means of communication) individu 

maupun kelompok dalam mengungkapkan semua ide dan perasaan kepada 

individu maupun kelompok lain. Selain itu bahasa dapat menjadi sumber daya 

dalam menyikapi rahasia budaya, mulai dari masalah perilaku berbahasa, latar 

belakang penutur, pendayagunaan dan pemberdayaan bahasa sampai pada 

pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya. 

Budaya dibangun dari kesamaan faktor-faktor pembentuk yang disebut 

dengan komponen kebudayaan. Bahasa merupakan salah satu komponen budaya 

yang sangat penting. Bahasa merupakan mediasi pikiran, perasaan dan 

perbuatan. Bahasa menerjemahkan nilai dan norma, skema kognitif manusia, 

persepsi, sikap dan kepercayaan manusia tentang dunia para pendukungnya 

(Liliweri,2001:120). Bassnett (1998:13--14) menggambarkan hubungan antara 

bahasa dan budaya sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan kematian 
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salah satunya ditentukan oleh yang lain dengan menyatakan bahwa bahasa 

merupakan “the heart within the body of culture” sehingga kelestarian kedua 

aspek tersebut saling tergantung satu sama lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha untuk mengetengahkan 

fungsi bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan budaya dan fungsi bahasa 

dalam realitas budaya. dalam pengembangan budaya beserta praktik komunikasi 

yang merupakan bagian dari pembangunan budaya sehari-hari.  

  

II. PEMBAHASAN 

A. Hakikat Bahasa dan Budaya 

 Berbagai rumusan tentang bahasa telah dikemukakan oleh para pakar. 

Lindgren (1972) menyebut bahasa itu sebagai perekat masyarakat. Broom dan 

Selznik (1973) menyebutnya sebagai faktor penentu dalam penciptaan 

masyarakat manusia. Nababan (1984) menyatakan bahwa bahasa sebagai 

pengembang budaya dalam kaitan fungsi bahasa itu sendiri. Sedangkan menurut 

Markam (1991) bahasa dalam pengertian sempit adalah sarana komunikasi 

antarindividu yang diucapkan. Dalam pengertian luas, bahasa ialah sarana 

komunikasi antarindividu. yang pada umumnya mencakup tulisan, isyarat, dan 

kode-kode lainnya. 

 Selain pengertian di atas, John Bram From Block (Ratner, Gleason dan 

Narasimhan, 1998) mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-

simbol vokal yang arbitrer sebagai sarana interaksi dan kerjasama antarmanusia. 

Dia menambahkan bahasa manusia dicirikan oleh struktur hirarkinya sendiri. Itu 

berarti bahwa pesan dapat dilihat dalam unit-unit analisis yang lebih kecil. Mirip 

dengan pendapat Wardhaugh (1977) yang menyebutkan bahwa bahasa adalah 

suatu sistem lambang bunyi suara yang arbitrer, yang digunakan untuk 

berkomunikasi antarmanusia. Badudu (1989) menyatakan bahwa bahasa adalah 

alat penghubung, alat komunikasi anggota masyarakat yaitu individu-individu 

sebagai manusia yang berpikir, merasa, dan berkeinginan. Pikiran, perasaan, dan 

keinginan baru terwujud bila dinyatakan, dan alat untuk menyatakan itu adalah 

bahasa. Sedangkan Kridalaksana (1983) menyatakan bahwa bahasa adalah 

sistem lambang yang arbitrer yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk 

bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. 

 Dari semua uraian para pakar di atas, dapat diperhatikan bahwa ada tiga 

sifat bahasa yang sama-sama mereka utamakan, yaitu bahasa sebagai sistem 

tanda atau sistem lambang, sebagai alat komunikasi, dan digunakan oleh 

kelompok manusia atau masyarakat. Selain kesamaan ketiga sifat bahasa yang 

mereka tonjolkan itu, para pakar juga memberikan sifat lain yang kesemuanya 

dapat dilihat dalam definisi mereka yaitu bahasa bersifat arbitrer, manusiawi, 

berhubungan dengan suara dan pendengaran, konvensional, dan bersistem. 

 Pada hakikatnya, adanya bahasa memungkinkan manusia memikirkan 

sesuatu dalam benaknya meskipun objek yang sedang dipikirkannya itu tidak 
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berada di dekatnya. Manusia dengan kemampuan berbahasanya 

memungkinkannya untuk memikirkan sesuatu masalah secara terus-menerus 

(Suriasumantri, 1983). Dengan bahasa bukan saja manusia dapat berpikir secara 

teratur tetapi juga dapat mengkomunikasikan apa yang sedang ia pikirkan 

kepada orang lain. Dengan bahasa manusia dapat mengekspresikan sikap dan 

perasaan. Dengan adanya bahasa hidup dalam dunia yakni dunia pengalaman 

yang nyata dan dunia simbolik yang dinyatakan dengan bahasa. Kata-kata dalam 

tuturan manusia mengacu kepada pengalaman manusia itu sendiri. Mereka 

mengekspresikan fakta-fakta, ide-ide, atau peristiwa-peristiwa yang dapat 

dikomunikasikan karena mereka mengacu kepada rangkaian pengetahuan 

tentang dunia yang orang lain juga alami. Kata-kata yang digunakan manusia 

juga merefleksikan sikap dan kepercayaan, sudut pandang mereka. Dalam hal ini 

bahasa mengekspresikan realitas budaya. 

 Namun, anggota masyarakat atau kelompok sosial tidak hanya 

mengekspresikan pengalaman, mereka juga menciptakan pengalaman melalui 

bahasa. Mereka memberi makna kepada pengalaman melalui medium yang 

mereka pilih untuk berkomunikaksi satu sama lain, misalnya berbicara di telepon 

atau tatap muka, menulis surat atau menulis pesan email, membaca koran atau 

mengiterpretasikan grafik. Cara di mana manusia menggunakan medium lisan 

dan tertulis atau medium visual itu sendiri menciptakan makna yang dapat 

dipahami oleh kelompok mereka, misalnya melalui suara pambicara, aksen, gaya 

percakapan, gerak tubuh, dan ekspresi muka. Melalui semua aspek verbal dan 

nonverbal inilah bahasa mewujudkan realitas budaya. 

 Akhirnya, bahasa sebagai sebuah sistem tanda yang dapat dilihat sebagai 

pemilik nilai budaya itu sendiri. Pembicara mengidentifikasi mereka sendiri dan 

lainnya melalui penggunaan bahasa mereka, mereka memandang bahasa mereka 

sebagai simbol identitas bahasa mereka. Hal itu disebut bahwa bahasa 

'menyimbolkan realitas budaya (Kramsch, 1998). 

 Bahasa-bahasa manusia merupakan produk panjang dari sejarah evolusi 

manusia. Setiap bahasa manusia berbeda sebab budaya-budaya manusia berbeda. 

Akan tetapi, baik bahasa dan budaya memiliki persamaan karena pada 

hakikatnya manusia itu sama. Manusia sama-sama memiliki dasar-dasar biologis 

yang sama seperti mata dan otak. 

 Di atas telah disebutkan bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat 

komunikasi. Jika kita mengkaji fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dan 

kaitannya dengan masyarakat dan pendidikan secara lebih terperinci, kita dapat 

membedakan empat golongan fungsi bahasa: (1) fungsi kebudayaan, (2) fungsi 

kemasyarakatan, (3) fungsi perorangan, dan (4) fungsi pendidikan. Keempat 

macam fungsi itu tentu berkaitan juga, sebab ‘perorangan’ adalah anggota 

‘masyarakat’ yang hidup dalam masyarakat itu sesuai dengan pola-pola 

‘kebudayaannya’ yang diwariskan dan dikembangkan melalui ‘pendidikan’ 

(Nababan, 1984). 
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 Apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya berkenaan dengan cara 

manusia hidup (Schramm, 1996). Lebih lanjut dikatakan bahwa manusia belajar 

berpikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut 

budayanya. Budaya yaitu pikiran, akal budi. Budi adalah alat batin yang 

merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk 

(Alwasilah, 2006). Sementara itu, Brown (1963) menyatakan “Budaya 

merupakan apa yang mengikat manusia satu dengan lainnya. Budaya adalah 

semua cara perilaku yang berterima dan terpola dari manusia.” 

 Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan dan 

kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Koentjaraningrat (dalam Suriasumantri, 1983) secara lebih terinci membagi 

kebudayaan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi dan upacara 

keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, 

kesenian, sistem mata pencarian, serta sistem teknologi dan peralatan. 

 Salah satu cara berpikir tentang budaya adalah dengan 

mengkontraskannya dengan alam (nature). Alam mengacu kepada apa yang 

dilahirkan dan tumbuh secara organik sedangkan budaya mengacu kepada apa 

yang telah dikembangkan dan dipelihara. Kata budaya membangkitkan debat 

pengasuhan: adakah manusia yang menentukannya untuk dilahirkan ataukah 

apakah budaya memungkinkan manusia menjadi orang yang bersekolah 

(Kramsch, 1990). 

 Dari sudut pandang pemakaian bahasa dan pengajarannya budaya dibagi 

ke dalam formal culture dan deed culture. Formal culture kadangkala  mengacu 

kepada “Culture with a capital C” meliputi manifestasi-menifestasi dan 

kontribusi kemanusiaan yakni seni, musik, karya sastra, arsitektur, teknologi, 

dan politik. Bagaimanapun dengan sudut pandang budaya seperti ini, kita sering 

kehilangan pandangan budaya dari sisi individual. 

Deep culture atau “culture with a small c,” memfokuskan kepada pola-pola 

perilaku atau gaya hidup manusia. Kapan dan apa yang kita makan, sikap dan 

perilaku manusia kepada teman dan anggota keluarganya, bagaimana manusia 

berekspresi, yang mana yang mereka gunakan ketika menyetujui dan menolak 

 Duranti (1997) menyatakan pengertian budaya sebagai "A common view 

of culture is that of something learned, transmitted, passed down from one 

generation to the next, through human actions, often in the form of face-to face 

interaction, and, of course, through linguistic communication.” 

 Dari beberapa pengertian budaya yang telah disebutkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa budaya adalah keseluruhan yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, bahasa, teknologi serta kemampuan dan 

kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat 

diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain melalui tindakan manusia 

dan melalui komunikasi linguistik. 
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 Menurut Koentjaraningrat (1990) bahasa bagian dari budaya. Jadi, 

hubungan antara bahasa dan budaya merupakan hubungan yang subordinatif, di 

mana bahasa berada di bawah lingkup budaya. Akan tetapi, ini bukanlah satu-

satunya konsep yang ada dibicarakan orang sebab di samping itu ada pendapat 

lain yang menyatakan bahwa bahasa dan budaya mempunyai hubungan yang 

koordinatif, yakni hubungan yang sederajad, yang kedudukannya sama tinggi 

(lihat Masinambouw, 1985). Walau demikian, kebanyakan ahli menyatakan 

bahwa budaya (kebudayaan) yang menjadi main sistem (sistem atasan) 

sedangkan bahasa hanya merupakan subsistem. Tidak ada atau belum ada yang 

menyatakan sebaliknya. 

 Kemungkinan adanya hubungan antara bahasa dan budaya telah 

dirumuskan ke dalam suatu hipotesis oleh dua ahli linguistic Amerika, Sapir dan 

Whorf. Menurut Sapir, manusia tidak hidup di pusat keseluruhan dunia, tetapi 

hanya disebagiannya, bagian yang diberitahukan oleh bahasanya. Ia, kata Sapir, 

“sangat bergantung pada bahasa tertentu yang menjadi medium ekspresi” bagi 

kelomponya. Oleh karena itu, dunia riilnya “sebagian besar secara tidak disadari 

dibangun atas kebiasaan-kebiasaan  bahasa kelompok. Dunia di mana kelompok 

masyarakat hidup adalah dunia yang berlainan . . .” Bagi Sapir dan Worf, bahasa 

menyediakan suatu jaringan jalan yang berbeda bagi setiap masyarakat, yang 

sebagai akibatnya, memusatkan diri pada aspek-aspek tertentu realitas (Farb, 

1996).  

 Menurut hipotesis itu, perbedaan-perbedaan antara bahasa-bahasa jauh 

lebih besar daripada sekadar hambatan-hambatan untuk berkomunikasi; 

perbedaan-perbedaan itu menyangkut perbedaan-perbedaan dasar dalam 

pandangan dunia (word view) berbagai bangsa dan dalam apa yang mereka 

pahami tentang lingkungan. Orang-orang Eskimo dapat menggunakan kira-kira 

dua puluh kata untuk menyebut wujud-wujud salju yang berlainan. Orang yang 

berbahasa Inggris paling-paling hanya dapat membedakan salju yang lengket, 

hujan es,  hujan es bercampur salju, dan es. Juga, bagi kebanyakan orang yang 

berbahasa Inggris, seekor anjing laut (seal) hanyalah seekor anjing laut, dan 

mereka hanya memiliki satu kata untuk menguraikannya; bila mereka ingin 

mengatakan suatu hal lain tentang anjing laut, misalnya jenis kelaminnya atau 

warnanya, maka mereka harus menggunakan kata sifat yang dirangkaikan 

dengan kata “seal”. Akan tetapi, orang-orang Eskimo mempunyai sejumlah kata 

untuk menyebutkan berbagai jenis anjing laut: “seekor anjing laut yang 

berenang, “ “seekor anjing laut pelabuhan yang jantan, “ “seekor anjing laut 

pelabuhan yang tua, “ dan sebagainya. Suatu situasi yang agak serupa terdapat 

juga dalam bahasa Inggris dengan kata “horse” (kuda). Binatang ini bisa disebut 

“chestnut” (kuda coklat kemerah-merahan), “mare” (kuda betina), “stallion” 

(kuda jantan), dan nama-nama lain yang agaknya tidak terdapat dalam 

perbendaharaan kata bangsa Eskimo yang memang tidak memiliki kuda. 
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 Orang-orang Eskimo memang dikelilingi oleh anjing-anjing laut, yang 

merupakan sumber makanan utama mereka, sedangkan orang-orang berbahasa 

Inggris agaknya lebih perlu membicarakan jenis-jenis kuda jinak tertentu. 

Pertanyaannya adalah: Apakah perbendaharaan-perbendaharaan kata tersebut 

memaksa orang-orang yang berbahasa berlainan untuk merumuskan dan 

mengklasifikasikan informasi dengan cara-cara yang berlainan pula? Dapatkah 

orang Eskimo melihat “a mare”? Atau, oleh karena ia tidak memiliki kata itu, 

apakah ia selamanya buta bahwa jenis binatang itu ada? Jawabannya adalah 

bahwa dengan sedikit latihan seorang Eskimo dapat belajar untuk membedakan 

berbagai jenis kuda, sebagaimana seorang Amerika dapat belajar membedakan 

berbagai jenis anjing laut, meskipun masing-masing bahasa kekurangan atau 

tidak memiliki kata-kata yang dibutuhkan. Jadi, perbendaharaan kata itu sendiri 

tidak menunjukkan cara berpikir kultural suatu bangsa. 

 

B. Memahami Budaya untuk Memahami Bahasa 

Kebudayaan dikembangkan oleh manusia untuk berinteraksi dengan 

dirinya sendiri dan dengan lingkungannya. Dalam kebudayaan, manusia 

menciptakan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya beradaptasi dengan 

lingkungan. Kebudayaan meliputi antara lain kepercayaan, sistem sosial 

masyarakat, ilmu pengetahuan, termasuk di antaranya bahasa itu sendiri.  

Bahasa adalah dunia yang dikenal pemakainya. Dunia lingkungan 

manusia beraneka ragam isinya. Dunia itu memerlukan penjabaran lewat bahasa. 

Memahami suatu bahasa tidak cukup tanpa memahami kebudayaan yang 

melatarbelakangi bahasa tersebut. Sebagai bahasa benda, tiap-tiap bahasa 

memiliki perbedaan cara pikir dan latar belakang yang khas. Contohnya, bahasa 

Indonesia mengenal nama-nama ‘padi’ ‘gabah’ ‘beras’ dan ‘nasi’ untuk kata 

‘rice’ dalam bahasa Inggris. Perbedaan ini bisa dijelaskan dengan memahami 

segi-segi budaya, bahwa pertanian padi jauh lebih akrab dengan kebudayaan 

Indonesia daripada kebudayaan Inggris. 

Pembahasan tentang  budaya tidak dapat dipisahkan dengan  

pembicaraan bahasa karena bahasa memang lahir dalam suatu budaya (culture) 

tertentu. Tanpa bahasa, suatu budaya sulit mengikuti perkembangan zaman. 

Tanpa bahasa, suatu budaya sulit mengikuti perkembangan zaman. Bisa 

dikemukakan sebagai contoh, bahasa Indonesia dari waktu ke waktu menyerap 

kata-kata dari dunia teknologi/industri, misalnya ‘mesin’ ‘komputer’ atau 

‘freon’. Begitu juga untuk bidang-bidang lain, misalnya ‘kultur (tanaman)’ 

‘fenomenologi’ ‘kapital’ dan masih banyak lagi. Tanpa kata-kata tersebut, 

kebudayaan Indonesia tidak bisa menjelaskan ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan kata-kata tersebut, atau kebudayaan Indonesia harus menciptakan 

padanan katanya (misalnya ‘rudal’ ‘berdikari’). Dari contoh sederhana ini jelas 

bahwa budaya menciptakan bahasa dan bahasa juga mendukung perkembangan 
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budaya. Manusia mengubah lingkungannya lewat peralatannya dan lewat 

bahasa.  

 Temuan  teoritis yang paling penting dalam hal bahasa adalah 

sebagaimana dilkemukakan oleh Ferdinnan de Sasussure (1973). Menurut telaah 

Saussure bahasa yang disebutnya sebagai langue adalah khazanah tanda yaitu 

objek linguistic yang kongkrit dan integratif. Objek liguistik sendiri memiliki 

dua wujud yaitu significant (penanda) dan signifie (petanda) atau citera akustik 

dan konsep. Dengan denikian, bahasa sebagai citera akustisk dan konsep 

merupakan  unsur budaya dan juga bisa mewahanai budaya  Hal tersebut sejalan 

dengan Masinambow (1980) bahwa  bahasa selain salah satu unsur kebudayaan 

juga mewahanai semua budaya vocal sebagai hasil interaksi manusia dengan 

dirinya sendiri, dengan masyarakat, dan dengan alam. 

 Keterkaitan antara bahasa dan budaya bagaikan dua sisi mata uang, 

sehingga mendiskusikan bahasa tanpa mengaitkan budaya kurang sempurna, 

begitu pula sebaliknya mendeskripsikan budaya hanya mungkin melalui bahasa. 

Sebagai bagian dari budaya bahasa merupakan mediasi pikiran, perasaan, dan 

perbuatan. Bahasa tidak saja dipahami sebagai sarana komunikasi tapi bisa juga 

dipandang sebagai suatu sumber daya untuk menyingkap misteri budaya. Bahasa 

menerjemahkan nilai dan norma, skema kognitif manusia, persepsi, sikap dan 

kepercayaan manusia tentang dunia para pendukungnya. Pernyataan yang lebih 

tegas dikemukakan oleh Bloomfield dalam Yadnya (2003)  yang menekankan  

bahwa sedemikian kuat hubungan budaya terhadap bahasa sehingga kekayaan 

dan kemiskinan suatu budaya tercermin dalam bahasanya .   

 Fishman (1985) melihat hubungan bahasa dengan budaya dapat dilihat 

dalam tiga perspektif, yaitu (1) sebagai bagian dari budaya, (2) sebagai  indeks 

budaya, dan (3) sebagai symbol budaya. Pertama, sebagai bagian dari budaya 

bahasa merupakan pengejawantahan perilaku manusia yang terlihat pada ritual, 

nyanyian, cerita, tindak tutur semua yang terlibat dan memahami budaya 

tersebut harus menguasai bahasa karena dengan itu barulah mereka 

berpastrisipasi dan mengalami budaya tersebut. Kedua sebagai indeks budaya 

bahasa dipersepsikan untuk mengungkapkan cara berpikir dan menata 

pengalaman penuturnya. Ketiga sebagai symbol budaya bahasa menunjukkan 

simbol budaya etnis. Dalam keadaan bahasa diposisikan sebagai simbol  budaya 

maka bahasa tertentu menjadi simbol dari sebuah etnokultur yang bisa 

membawa akses suatu pergeseran bahkan pergerakan  bahasa.    

 Mengacu pada uraian-uraian di atas, maka jelas terlihat bahwa bahasa 

merupakan pembangun dan pengembang budaya bangsa. Budaya bangsa 

Indonesia misalnya, berkembang dan maju melalui  sarana bahasa, yakni bahasa 

Indonesia, bahasa daerah, dan sastra Indonesia dan daerah. Menurut  Santosa 

(2003) secara substansi perkembangan budaya bangsa yang dibangun melalui 

bahasa dan sastera mnengarah pada empat hal, yaitu (1) pemakaian laras budaya 

bahasa Indonesia, (2) penggalian nilai-nilai budaya sendiri, (3) peramuan budaya 
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asing sebagai dampak budaya global, dan (4) penerimaan atau penyaringan 

budaya moderen dalam penggunaan bahasa dan sastera . Sejalan dengan itu Boas 

(dalam Wahab, 1995) mengemukakan bahwa kandungan budaya tercermin 

dalam bahasa, bahkan tidak hanya hubungan timbal balik anatara pikiran dan 

bahasa tetapi jurga antara bahasa dan adat, antara bahasa dan perilaku etnis serta 

antara bahasa dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam budaya. 

   Dalam realita kehidupan masyarakat cukup banyak petunjuk dan bukti 

yang memperlihatkan sarana bahasa sebagai pembangun budaya. Nilai-nilai 

budaya yang terkandung dalam sastra daerah misalnya, cenderung berpijak dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan yaikni menganjurkan untuk berperilaku 

baik yang tercermin melalui karakter tokoh, seperti  berbudi baik, semangat 

kebersamaan, membela kebenaran, kasih sayang dan sebagainya. Karya-karya 

sastrawan Indonesia  memperlihatkan betapa besar peran bahasa dalam 

membangun budaya bangsa. Karya sastera seperti Salah Asuhan oleh Abdoel 

Muis, Salah Pilih oleh Nur Sutan Iskandar, Tenggelamnya Kapal Vanderwijck  

oleh Hamka sangat berperan membangun budaya dalam hal; kawin paksa 

kaitannya dengan adapt, perkawinan antar suku, keinginan mengubah sistem 

matrilineal. Dalam karya sastra yang mengangkat budaya Jawa yang identik 

dengan dunia wayang, burung perkutut, keris dan sebagainya terlihat pada novel 

Pengakuan Priyem oleh Linus Suryadi        

 Roro Mendut oleh Mangunwijaya. 

 Penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat juga menunjukan 

bahasa menjadi pembangun budaya. Hal ini dapat terlihat dalam berbagai 

kegiatan berbahasa separti penggunaan kosa kata dan cara mengungkapkan 

bahasa. Pada penggunaan kosa kata pada lingkungan tertentu menunjukkan 

kreatifitas membangun budaya setempat, sehingga pada lingkungan maritim 

akan berbeda dengan daerah agraris. Begitu pula dalam penggunaan bahasa, 

masyarakat kepulauan cenderung bersuara lantang walaupun telaah secara 

ilmiah belum banyak menarik perhatian para ahli. 

 Peranan bahasa dalam membangun budaya bangsa tampak pada 

beberapa contoh bahasa daerah. Dalam bahasa Bugis di Sulawesi Selatan dikenal 

kata siri yang meniliki makna (1) malu yang berpijak pada harga diri, (2) daya 

pendorong untuk mempertahankan harga diri  (Ambo AE, 1991). Dalam konteks 

tertentu siri  menjadi penggerak secara spiritual bagi masyarakat Sulawesi 

Selatan untuk menyelesaikan  adat (perkawinan), hubungan keluarga, dan 

hukum. Melalui lontarak (Mattes, 1858) mengartikan kata siri sebagai rasa 

malu, takut, kehormatan, dan  penghinaan, sehingga unkapan ini dalam 

kaitannya dengan pembangun budaya memiliki cakupan yang luas bergantung 

pada konteks sosial. Tradisi siri laki-laki dianggap sebagai pembela kehormatan 

dan perempuan sebagai wadah kehormatan. Pada konteks yang lain berfungsi 

sebagai pembelaan terhadap harga diri akibat rasa malu yang diterimanya. 



Venny Eka Meidasari : Bahasa sebagai Pembangun Budaya        37 

 
 Sebenarnya masih banyak contoh yang bisa diangkat dan bisa memberi 

keyakinan bagi kita bahwa bahasa berfungsi sebagai pembangun budaya. Setiap 

bahasa yang ada di nusantara akan menunjukan fakta-fakta yang sama. Hal ini 

pula yang dapat kita simpulkan bahwa bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain. 

 

C.  PERANAN BAHASA DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA 

SEHARI-HARI 

 Bahasa berperan sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada 

manusia tanpa bahasa, dan juga tidak ada bahasa tanpa manusia. Dalam 

kebiasaan bertutur setiap hari istilah ‘bahasa’ juga diterapkan pada sarana-sarana 

komunikasi yang dikuasai oleh binatang, tetapi ada perbedaan besar, bukan 

hanya secara kuantitatif melainkan juga secara kualitatif antara sistem 

komunikasi hewani dan manusiawi. Karena itu dibenarkanlah pencadangan 

istilah ‘bahasa’ untuk bahasa manusiawi; dan juga dibenarkan untuk saling 

membandingkan komunikasi dan hewani dalam rangka satu ilmu yang lebih 

umum yang menekuni segala bentuk yang mungkin berupa penyampaian tanda. 

Ilmu tersebut dewasa ini lazim disebut semiotik (ilmu tanda). Dari hal-hal 

tersebut diperoleh kesimpulan bahwa bahasa merupakan salah satu sifat yang 

paling khas bagi manusia. Hal ini diungkapkan dalam definisi lama bagi 

manusia, yaitu animaloquax (hewan berbicara). 

 Bahasa yang sejak zaman purba dipakai dalam himpunan manusia untuk 

berkomunikasi umum dan yang dipelajari anak-anak sebagai bahasa ibunya, 

selama dibesarkan dalam masyarakat seperti itu disebut juga ‘bahasa alamiah’. 

Hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dari bahasa buatan dan bahasa 

ilmiah. Kita sekali-kali tidak bisa mengatakan bahwa bahasa tersebut pada saat 

tertentu telah dipikirkan atau dirancang oleh seseorang atau sekelompok orang. 

Semua bahasa adalah hasil satu tradisi lama, dan sejauh mana kita melangkah 

kembali dalam sejarah, di mana pun kita tidak mendapati keterangan yang 

mungkin dapat menjelaskan bagaimana terjadinya bahasa tersebut. 

 Bila kita katakan bahwa bahasa digunakan untuk komunikasi umum, 

yang dimaksudkan ialah bahwa bahasa seperti itu dapat digunakan oleh para 

pemakai bahasa untuk menuturkan segala apa yang terletak di dalam dunia 

pengalaman dan daya tanggapan, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun 

dalam situasi yang kurang bersifat sehari-hari dan terkadang malah khusus 

sekali. Sewajarnyalah dunia pengalaman suatu masyarakat bahasa berubah 

dalam perjalanan waktunya. Timbullah pendapat dan pemahaman baru, 

dilakukanlah penemuan dan diadakanlah berbagai perubahan dalam lingkungan 

manusia hidup. Setiap bahasa ikut berubah dengan setiap perubahan dalam dunia 

pengalaman penutur; umpamanya kalau dimasukkan pengertian baru atau hal-

hal baru, akan timbul juga sarana-sarana pengungkap untuk itu semua. Jika 

pengertian atau hal-hal tertentu berhenti dipakai, sebaliknya hilanglah dalam 
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bahasa itu kemungkinan untuk menuturkan pengertian atau hal-hal tersebut, 

setelah beberapa waktu berlalu. 

 Bahasa merupakan ketentuan sosial dalam berbagai segi: bahasa 

merupakan milik sebuah masyarakat bahasa (besar atau kecil) secara 

keseluruhan. Tanpa mengenal bahasa suatu masyarakat, tidak mungkin orang 

ikut serta dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut. Sebaliknya, suatu sistem 

ungkapan perorangan murni tidak dapat berlaku sebagai ‘bahasa’, karena sistem 

seperti itu tidak dapat dipakai untuk komunikasi, terutama untuk komunikasi 

umum. Seperti yang berlaku dalam setiap ketentuan sosial, baik bahasa maupun 

pemakaiannya ditundukkan kepada beberapa kaidah dan konvensi sosial. Kalau 

orang hendak mengungkapkan diri dalam bahasa tertentu, ia harus 

memperhitungkan kaidah atau konvensi tersebut; kalau tidak ia tidak akan 

dimengerti dan karena itu tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. 

 Bahasa memainkan peranan penting pula dalam bidang sastra sebagai 

produk budaya. Bahkan bahasa memberikan sedemikian banyak berbagai 

kemungkinan ungkapan, hingga ada juga ruang tertentu untuk perubahan 

perseorangan (misalnya secara gaya bahasa) dalam penggunaan-penggunaan 

bahasa, tanpa membahayakan komunikasi. Dalam bentuk-bentuk tertentu 

penggunaan bahasa, misalnya sastra, kemungkinan-kemungkinan variasi 

perseorangan sering muncul. Tetapi variasi perseorangan selalu bergerak dalam 

rangka apa yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah sosial. 

 Dalam hal ini pun bahasa merupakan ketentuan sosial yaitu bahwa 

bagian yang penting dalam kontak sosial manusia (interaksi sosial) terjadi 

melalui penggunaan bahasa. Lewat bahasa manusia dapat bertukar informasi, 

saling bertanya dan saling memberi tugas, mengungkapkan penghargaan atau 

kurang menghargai satu dengan lain, saling menjanjikan sesuatu, saling memberi 

peringatan, dan saling berhubungan dengan cara yang lain. Dengan demikian, 

hubungan sosial menentukan bagaimana manusia akan saling managur dalam 

bahasanya; di pihak lain hubungan sosial tertentu justru terjadi karena manusia 

saling berbicara dengan cara tertentu. Dengan kata lain, kehidupan sosial seperti 

yang dikenal oleh manusia sama sekali tidak akan terpikirkan tanpa bahasa dan 

penggunaan bahasa. 

 Namun, bahasa bukan saja merupakan ketentuan sosial, melainkan juga 

ketentuan psikologi-perseorangan. Agar dapat menggunakan bahasa, seseorang 

harus mengenal bahasa tersebut dan harus mampu melakukan aneka ragam 

pengolahan psikis yang rumit dalam menghasilkan dan menafsirkan bahasa. 

 Bahkan bila kita tidak sedang berkomunikasi dengan orang lain pun kita 

menggunakan bahasa: bagian yang penting dalam pemikiran kita terjadi dalam 

bahasa. Apakah manusia mampu juga berpikir tanpa bahasa, dan seandainya 

mampu, bagaimana caranya dan bilamana mereka berbuat begitu; ini merupakan 

pertanyaan yang penuh pertentangan.   
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 Sistem notasi dan komunikasi ilmiah pun telah khusus dirancang untuk 

mempermudah pembahasan masalah ilmiah tertentu, yaitu bahasa matematika, 

logika, kimia, dan sebagainya. Bahasa-bahasa itu memang bukan dimaksudkan 

untuk komunikasi umum. Sebaliknya terdapat pula bahasa komputer atau bahasa 

program, yaitu bahasa yang khusus dirancang untuk menuangkan perintah ke 

dalam bentuk yang dapat diolah komputer. 

   

D. Praktik Komunikasi dalam Membangun Budaya Sehari-hari  

 Alat yang paling penting dan sering dipergunakan oleh manusia dalam 

berkomunikasi adalah bahasa. Hal ini bukan berarti bahwa alat-alat lain tidak 

dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Akan tetapi, komunikasi 

jenis terakhir tidaklah begitu lengkap dan sempurna untuk memenuhi segala 

keperluan dan tujuan komunikasi yang dilakukan manusia. Alat komunikasi 

yang fenomena itu harus dipelajari dan dikuasai untuk memenuhi dan mengisi 

keperluan sehari-hari. Mempelajari dan atau menguasai suatu bahasa tidaklah 

identik dengan menguasai tatabahasanya saja, tetapi lebih kompleks dari itu. 

Proses menguasai keterampilan berbahasa tersebut turut melibatkan soal-soal 

“luar bahasa.” 

 Komunikasi adalah proses penyampaian suatu maksud, tujuan ataupun 

berita-berita kepada pihak-pihak lain dan mendapatkan respon/tanggapan 

sehingga pada masing-masing pihak mencapai pengertian yang maksimal. 

Praktik komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat yang dianggap sebagai 

pembangun kebudayaan sehari-hari tidak terlepas dari fungsi komunikasi. Yang 

terjadi dalam praktik komunikasi, masyarakat menggunakan bahasa dalam 

“membangun kebudayaannya”. Bahasa merupakan alat yang ampuh untuk 

membangun kebudayaan sehari-hari masyarakat. Dengan kata lain, bahasa tidak 

bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat pendukungnya termasuk pers yang 

memanfaatkannya sebagai alat komunikasi kepada publik. 

 Hubungan antara bahasa sebagai pembangun budaya sehari-hari secara 

lebih jelas terlihat pada perbedaan pola tindak tutur dalam masing-masing 

budaya yang berbeda. Bahasa melekat pada budaya masyarakat sehari-hari. 

Seperti yang dikatakan Kramsch (1998), “The way in people use the spoken, 

written, or visual medium itself creates meanings that are understandable to the 

group they belong to, for example, through a speaker’s tone of voice, accent, 

conversational type, gestures and facial expressions. Through all its verbal and 

non-verbal gestures aspects, language embodies cultural reality.”   

 Dalam masyarakat Indonesia, kalau ada orang yang memuji, misalnya, 

dengan mengatakan "bajumu bagus sekali!”, atau "Wah, rumah Saudara besar 

sekali!”, maka yang dipuji akan menjawab pujian itu dengan nada menolak dan 

merendah, misalnya dengan mengatakan, “Ah, ini cuma baju murah, kok!”, dan 

“Yah, beginilah namanya juga rumah di kampung!”. Tetapi kalau hal ini terjadi 

dalam budaya Inggris, tentu akan dijawab dengan ucapan, “Terima kasih!”.  



40     Jurnal Bahasa Asing, Vol. 8, No. 8, Desember 2012 

 
 Contoh lain, kalau pada suatu hari seorang pemuda Inggris bertemu 

dengan teman wanitanya dan mengatakan, “Hari ini kamu tampak cantik sekali!” 

maka si teman wanita dengan gembira akan menjawab “Terima kasih!”. Tetapi, 

kalau hal ini terjadi dalam budaya Indonesia, maka ada kemungkinan si wanita 

akan merasa kurang senang dan mungkin juga akan terucap jawaban “Jadi, pada 

hari-hari lain saya ini tidak cantik?”. 

Dalam budaya Indonesia hanya laki-laki yang dapat melamar dan menikahi 

wanita; sedangkan wanita tidak dapat mengawini atau menikahi laki-laki. 

Karena itu, kalimat seperti, “Zaenab akan mengawini si Dul” besar 

kemungkinan tidak akan diterima. Sebaliknya, dalam budaya Barat, kalimat 

“Any is going to marry Andy” bukanlah merupakan kalimat yang tidak wajar 

karena dalam kebudayaan Barat, baik laki-laki maupun wanita dapat menikahi 

lawan jenisnya. 

 Budaya Bugis di Sulawesi Selatan mengenal kata siri yang memiliki 

makna (1) malu yang berpijak pada harga diri, (2) daya pendorong untuk 

mempertahankan harga diri  (Fachruddin AE, 1991). Dalam konteks tertentu siri 

menjadi penggerak secara spiritual bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk 

menyelesaikan  adat (perkawinan), hubungan keluarga, dan hukum. Melalui 

lontarak (Mattes, 1858) mengartikan kata siri sebagai rasa malu, takut, 

kehormatan, dan  penghinaan, sehingga unkapan ini dalam kaitannya dengan 

pembangun budaya memiliki cakupan yang luas bergantung pada konteks sosial. 

Tradisi siri laki-laki dianggap sebagai pembela kehormatan dan perempuan 

sebagai wadah kehormatan. Pada konteks yang lain berfungsi sebagai pembelaan 

terhadap harga diri akibat rasa malu yang diterimanya. 

 Hal yang sama di daerah lain kita juga menemukan aspek-aspek bahasa 

sebagai pembangun budaya bangsa. Dalam kehidupan masyarakat Buton di 

Sulawesi Tenggara  ditemukan ungkapan yang kemudian dikenal sebagai 

falsafah hidup masyarkat Buton yang berbunyi binci-binciki kuli  ‘mencubit kulit 

sendiri’ yang makna konteksnya ‘jika orang lain merasa sakit maka akan terasa 

juga sama pada kita’. Implementasi dari falsafah tersebut melahirkan sistem 

kehidupan bersama, senasib, separasaan, dan seperjuangan yang tertuang dalam 

sara pataa nguna yakni empat landasan hukum dalam kehidupan bersama, yaitu 

(1) pomae-maeka  ‘saling menghormati’, (2) popia-piara ‘saling menjaga 

perasaan’ (3) poma-masiaka ‘saling menyayangi’ dan (4) poangka-angkata 

‘saling mengangkat derajat’. 

 Tidak ada manusia tanpa bahasa; dan juga tidak ada bahasa tanpa 

manusia. Bahasa merupakan gambaran dari kebudayaan sehari-hari. Kramsch 

(1998) menyatakan “… the words people utter refer to common experience. 

They express facts, ideas or events that are communicable because they refer to 

a stock of knowledge about the world that other people share. Words also reflect 

their authors’ attitudes and beliefs, their point of view, that are also those of 

others. In both cases, language expresses cultural reality.”  
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 Bila kita menyoroti kondisi kehidupan masyarakat saat ini, maka 

rasanya menjadi benar apa yang disampaikan oleh Habermas. Dalam esainya 

Habermas menyatakan maraknya berbagai bentuk unjuk rasa dewasa ini 

mengisyaratkan terjadinya krisis sosiokultural yang menuju krisis solidaritas 

sosial. Karena itu, filsuf Jerman ini menekankan perlunya dibangun kembali 

etika komunikasi yakni suatu kondisi komunikasi yang menjamin sifat umum 

norma-norma yang dapat diterima dan menjamin otonomi warga melalui 

kemampuan emansipatoris sehingga menghasilkan proses pembentukan 

kehendak bersama lewat perbincangan. Salah satu perhatian Habermas adalah 

etika komunikasi dalam media televisi. Televisi adalah medium teknokapitalis 

paling populer yang membawa urbanisasi nilai-nilai secara besar-besaran, 

termasuk gaya hidup, bahasa, pola konsumsi hingga penyebaran cara bertindak, 

bereaksi, dan berpikir terhadap dunia sekitarnya. 

 Riset polling centre pasca 1998 pada 27 provinsi di Indonesia 

menunjukkan lebih dari 60% masyarakat Indonesia mengartikan demokrasi dari 

kata demonstrasi karena melihat arak-arakan demonstrasi di jalanan lewat 

televisi. Karena itu, televisi sebagai medium urbanisasi senantiasa berwajah dua. 

Seperti kecenderungan dewasa ini, menjadi salah satu medium yang melahirkan 

berbagai keterasingan sosial yang dipenuhi kegoncangan adaptif terhadap dunia 

sekitarnya. Masyarakat semacam ini dipenuhi cara komunikasi yang penuh 

kekerasan, vulgar, instan, serba masal, dan penuh konsumerisme. Hal ini dapat 

melahirkan masyarakat yang tidak toleran, kehilangan sifat respek, rendahnya 

tingkat kompetisi dan produksi, berpuncak pada rentan dan terasingnya 

kepribadian warga serta goncangnya integrasi sosial berbangsa. 

 Di sisi lain, televisi menjadi medium yang melahirkan masyarakat 

komunikatif yang kritis dan produktif. Masyarakat komunikatif yang dihidupi 

etika komunikasi, yakni cara berkomunikasi yang mempertimbangkan berbagai 

perspektif kesahihan norma: kesahihan kebenaran dan kejujuran serta kesahihan 

ketepatan ruang dan waktu. Begitu juga kesahihan etika komunikasi mulfikultur, 

etika jurnalistik, dan lainnya. 

 Contoh pengaruh televisi dalam etika komunikasi multikultur yang 

nyata adalah berita televisi tentang kekerasan demonstran terhadap polisi di 

Abepura, Papua. Meski memenuhi asas kejujuran, berita itu kurang 

memperhatikan asas etika komunikasi multikultur dan etika jurnalistik 

penayangan kekerasan. Bisa jadi, penayangan visual kekerasan itu justru 

menimbulkan stereotip barbarian terhadap karakter manusia Papua mengingat 

minimnya ruang komunikasi timbal balik masyarakat Papua dengan wilayah 

kebudayaan lain. Belum lagi pola komunikasi serba stereotip tentang Papua yang 

berkembang selama ini. 

 Seperti yang nyatakan oleh Kramsch (1998), “Our perception of 

someone’s identity is very much culturally determined. What we perceive about 
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a person’s culture and language is what we have been conditioned by our own 

culture to see, and stereotypical models already built our own.”  

 Perlu menjadi bahan renungan, dalam masyarakat Eropa Amerika, 

penayangan visual yang berhubungan dengan aspek multikultur menuntut etika 

komunikasi dengan pertimbangan luas dalam hubungan dengan proses 

komunikasi berbangsa. Hal ini tentu tidak mengurangi ketegasan proses hukum 

terhadap masalah itu, bahkan guna menjaga aspek kekerasan rasial masal serta 

pandangan yang tidak produktif terhadap satu wilayah budaya tertentu, televisi 

sering hanya menayangkan gambar kekerasan dari jauh dan selintas tanpa 

menyebut warna kulit pelaku. Di sisi lain, berita mengenai kemenangan Tiger 

Woods dalam golf disertai penyebutan wama kulit. Ini merupakan dukungan 

terhadap prestasi yang meruntuhkan stereotip warga kulit hitam, yang selama ini 

dianggap tidak mampu berprestasi di kompetisi golf dunia.  

 Contoh lain aspek krisis etika komunikasi, simak berita pemerkosaan 

terhadap anak perempuan di televisi Indonesia. Tidak tanggung-tanggung visual 

celana dalam anak kecil dipertontonkan, sementara wajah berdarah pemerkosa 

diperlihatkan dengah jelas. Simak pula cara menuturkan kesurupan di sekolah, 

yang tidak mempertimbangkan aspek budaya, bias penyebaran serta peniruan 

tayangan televisi sebagai medium adaptasi dan urbanisasi perilaku dan nilai. 

Stasiun penyiaran Eropa-Amerika, Jepang hingga Malaysia menayangkan 

kekerasan, dari berita hingga sinetron, tetapi diletakkan dalam kode etik 

penayangan waktu tengah malam saat anak-anak tidak lagi menonton. Kalaupun 

pada waktu tayang produktif keluarga, penayangan kekerasan dilakukan dengan 

menjaga aspek bias kekerasan yang lahir dari karakter televisi serta berbagai 

aspek kesahihan norma lainnya. Ketika ada kasus pembantaian di sebuah 

sekolah, yang ditayangkan lebih pada berbagai aspek kemanusiaan, yakni anak-

anak yang berdoa terhadap korban dan tidak mengeksploitasi korban yang penuh 

darah. 

 Ironisnya. industri penyiaran Indonesia selalu membela diri dengan dalih 

kehendak pasar yang diukur dengan sistem rating sebagai pegas utama bisnis 

televisi dunia. Padahal, menjadi kenyataan, sistem rating dunia ditumbuhkan 

atas penghormatan terhadap etika komunikasi sebagai syarat utama 

penghitungan pasar yang dikelola dalam sistem rating. Sistem rating televisi 

Indonesia adalah pasar yang jauh dari pasar demokrasi, hanya membela hak 

ekonomi tanpa melindungi hak konsumen. Perspektif lain etika komunikasi 

adalah kesahihan norma kebenaran, di dalamnya mengandung perspektif 

penegakan nilai-nilai keutamaan berbangsa. Dalam contoh sederhana, jika 

menonton film-film Barat, penulis skenario di akhir cerita selalu menjadikan 

nasib uang yang dihasilkan dari kerja haram (merampok atau korupsi) akan 

terbakar api atau terbuang di laut. 

 Kita dapat menyimak film-film Barat yang menceritakan anak-anak 

sekolah, biasanya memegang aspek kesahihan norma transformasi nilai 
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keutamaan. Jika pada awalnya menceritakan kisah anak yang kurang pergaulan 

dan tidak percaya diri, selalu diolok-olok, dalam perkembangan cerita selalu ada 

ruang penuh drama yang menghibur. Di akhir cerita, anak itu biasanya menjadi 

pahlawan pemandu nilai yang penuh percaya diri bagi teman-temannya. 

Sebaliknya, simak sinetron tentang anak-anak sekolah di televisi Indonesia, 

sebagian tidak lebih dari olok-olok dan gaya hidup dari ujung rambut hingga 

sepatu. Sementara akting tidak lebih dari wajah penuh gosip, melotot, memaki, 

menangis, dan menampar. 

 Ilustrasi itu mengisayaratkan, pemecahan krisis sosial kultural yang 

mencemaskan keluarga Indonesia bukan dengan menambah undang-undang baru 

tetapi selayaknya dipecahkan dengan strategi kebudayaan yang mampu 

melahirkan pendidikan etika komunikasi sejak dini. Di berbagai bidang profesi 

dan kehidupan guna melahirkan masyarakat komunikatif, masyarakat dengan 

interaksi sosial yang penuh etika. 

 Dengan kata lain, sekiranya industri televisi tumbuh tanpa keterampilan 

etika komunikasi, bias terjadi ibu-ibu di rumah berharap anaknya yang 

menonton sinetron hantu akan menjadi lebih religius, berani, dan mandiri. Yang 

terjadi sebaliknya, anak-anak tidak mandiri, kehilangan rasionalitas dan ruang 

hidup menjadi mencemaskan, bahkan agama menjadi sesuatu yang menakutkan. 

Pada gilirannya, jangan heran, televisi sebagai medium urbanisasi nilai 

melahirkan gelombang migrasi kecemasan luar biasa di ruang-ruang keluarga 

Indonesia, tempat televisi diletakkan.  

 

III. PENUTUP 

 Dari uraian di atas, jelaslah bahwa bahasa merupakan alat atau 

perwujudan budaya sehari-hari yang digunakan manusia untuk saling 

berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan 

(bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan 

kepada lawan bicaranya atau orang lain. Banyak contoh yang bisa diangkat dan 

bisa memberi keyakinan bagi kita bahwa bahasa berfungsi sebagai pembangun 

budaya. Setiap bahasa yang ada di nusantara dan dunia akan menunjukan fakta-

fakta yang sama. Hal ini pula yang dapat kita simpulkan bahwa bahasa dan 

budaya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

 Adanya bahasa membuat kita menjadi makhluk yang bermasyarakat. 

Kemasyarakatan kita tercipta dengan bahasa, dibina dan dikembangkan dengan 

bahasa.  
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KAJIAN KEBUDAYAAN: ORANG JEPANG 

SEKARANG SUDAH BERUBAH? 

 

Dr. Diah Madubrangti 

 
Abstrak 

Orang Jepang dahulu masih memegang tradisi yang berlaku pada 

masanya, seperti peran dalam struktur yang diterimanya melalui 

pendidikan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakatnya ketika 

masa kecilnya. Perilaku yang telah tertanam sebagai fondasi moral yang 

dipelajarinya dan menjadi kebudayaannya. Kebudayaan merupakan 

akumulasi pengalaman yang disosialisasikan melalui pembelajaran yang 

diwariskan melalui proses komunikasi dan peniruan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Pada situasi dan kondisi tertentu, mereka 

membutuhkan dukungan dan nasehat orang dewasa yang lebih 

mempunyai pengalaman dalam mempersiapkan diri lepas dari keluarga. 

Mereka sering mengatakan bahwa masyarakat Jepang masa kini sudah 

berubah dan tidak lagi memiliki nilai budaya seperti yang dimiliki oleh 

orang-orang dari generasi terdahulunya. Fenomena perubahan yang 

dialami masyarakat Jepang sekarang ini dapat dilihat dari situasi, 

kesempatan atau peristiwa yang sedang populer pada masanya. 

Adakalanya perubahan memiliki kecenderungan menuju perkembangan 

yang menunjukkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan 

menunjukkan sikap penolakan. Sikap penolakan ini tidak bersifat 

universal dan tetap, tetapi lebih pada reaksi sikap berdimensi fungsi 

waktu, tempat, dan relasi sosialnya. Dorongan perubahan yang terjadi 

tidak dapat dihubungkan dengan budaya yang dibangun oleh seperangkat 

sistem yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebagai 

pengetahuan dan kepercayaan dalam menata kehidupan sosial di 

lingkungannya. Kehidupan masa kini berkembang sesuai dengan gaya 

hidup, aktivitas, penggunaan bahasa yang diasosiasikan oleh kaum muda 

sekarang hanya sebagai perubahan konstruksi sosial. Perilaku dan 

tindakan merupakan keseluruhan pemahaman yang merajut 

kehidupannya sebagai budaya yang ada pada diri setiap individu. Setiap 

individu akan tetap melihat budaya sebagai warisan yang ditradisikan 

dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya yang ditradisikan dari 

generasi ke genrasi ratusan tahun sebagai aturan ini sudah membentuk 

perilaku yang cenderung menunjukkan sikap dan perilaku orang Jepang 

sukar berubah. 

 

Kata kunci: fondasi moral, kebudayaan, orang Jepang 
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A.  Orang Jepang Dahulu 

Pengertian “Sudah Berubah” mengundang pertanyaan apa yang berubah 

dari orangdan mengapa orang Jepang berubah. Untuk menjawab pertanyaan ini, 

marilah kita analisis dengan pendekatan kebudayaan.  

Media massa Jepang akhir-akhir ini memuat berita yang mengatakan  

bahwa anak muda sekarang cenderung tidak memberikan tempat duduknya 

kepada orang tua yang berdiri di dalam perjalanan kereta api, ada pula yang 

mengatakan bahwa anak sekarang lebih memilih makanan Eropa daripada 

makanan Jepang, bahkan ada pula yang mengatakan bahwa, ofuro di Jepang 

sekarang hanya sebagai tempat-tempat yang didatangi turis saja. Orang Jepang 

sudah jarang pergi mandi di Ofuro, kalaupun ada, hanya para orang tua yang 

datang mandi di Ofuro, dan sebagainya. Fenomena ini sebenarnya bukan hanya 

terjadi di Jepang, tetapi juga di Indonesia dan di negara-negara lainnya. Apabila 

dilihat dari fenomena generasi anak muda, kehidupan masyarakatnya bergerak 

begitu cepat dalam gaya hidup dan aktifitas yang menunjukkan proses dinamika 

kehidupannya. Mereka berada dalam tahap perkembangan dengan sikap dan 

nilai yang sedang berada pada tahap pembentukan. Mereka masing-masing 

memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan fenomena yang terjadi di 

lingkungan masyarakatnya.     

Sementara, orang Jepang dahulu, yaitu orang Jepang yang saya 

kelompokkan pada orang-orang yang masih memegang kuat tradisi yang berlaku 

pada masanya, seperti peran dalam struktur yang diterimanya melalui 

pendidikan di sekolah, di rumah dan di lingkungan masyarakatnya ketika masa 

kecilnya. Perilaku yang telah tertanam merupakan totalitas dari sesuatu yang 

dipelajarinya dan menjadi kebudayaannya. Kebudayaan merupakan akumulasi 

dari pengalaman yang disosialisasikan melalui pembelajaran, yang diwariskan 

melalui proses komunikasi dan peniruan dari satu geneasi ke generasi 

berikutnya. Kebudayaan merupakan pengalaman manusia, simbol dalam 

menginterpretasikan makna, seperangkat pengetahuan yang disampaikan secara 

turun temurun dan berlangsung di dalam kehidupan masyarakatnya sejalan 

dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan 

merupakan sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki 

bersama oleh sekelompok orang, yang dikomunikasikan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya melalui bahasa atau melalui media komunikasi. Sekumpulan 

perilaku ini mengalami proses sosialisasi yang sama dan mempunyai 

enkulturalisasi dengan cara-cara yang mirip. Dengan kata lain, setiap orang 

sebagai manusia yang berkebudayaan diatur oleh norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakatnya (Gerrtz, 1973).   

Orang Jepang dikenal sebagai orang yang sangat mempertahankan nilai-

nilai yang menjadi kebudayaan masyarakatnya. Sampai sebelum Perang Dunia 

II, sistem ie merupakan sistem yang paling penting yang dianut oleh masyarakat 

Jepang. Dalam sistem ie, semua anggota keluarga harus tunduk pada kepala 
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keluarga. Kepala keluarga merupakan pemegang kekuasaan terbesar yang tidak 

dapat dibantah. Dibawah sistem ie pula, wanita menempati posisi yang amat 

rendah bila dibandingkan dengan posisi laki laki (Fukutake, 1967).  

Masyarakat tradisional Jepang adalah masyarakat agraris yang di dalam 

kehidupan masyarakatnya,  mereka mempunyai kesadaran yang tinggi akan rasa 

kekeluargaan. Ie，sebagai sebuah sistem mengatur kehidupan para anggota yang 

menjadi kerabat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial (Fukutake, 1977). 

Kehidupan keluarga dengan sistem ie pada masyarakat agraris di Jepang sudah 

ada sejak zaman Nara (abad ke-7) dan terus berlangsung sampai pada zaman 

Edo, masa pemerintahan rezim Tokugawa (1600-1868). Pada masa 

pemerintahan Tokugawa ini, setiap pekerjaan merupakan pekerjaan untuk 

kepentingan bersama. Mereka bekerja keras untuk menunjukkan keberhasilan 

pekerjaan yang dilakukannya. Mereka rela dan loyal melakukan tugas yang 

sudah menjadi kewajibannya demi kepentingan keluarga dan negara, walaupun 

pekerjaan itu berat. Sikap loyal diperlukan dalam usaha memenuhi kebutuhan 

hidup di dalam masyarakat yang menjadi ie-nya (Enomoto, 1998: 164-167). 

Terdapat beberapa hal yang mendasari sikap orang Jepang dalam bertindak, 

yaitu bertindak dengan berusaha menghindari “rasa malu”, karena rasa malu 

merupakan sanksi masyarakat yang utama dalam kehidupan masyarakatnya. 

Oleh karena itu, sebelum sanksi masyarakat itu jatuh pada dirinya, mereka 

bertindak seolah-olah mengungkapkan pengakuan dirinya dengan sikap “rasa 

bersalah”. Rasa malu adalah reaksi terhadap kritik yang dibayangkan seolah-

olah ia sedang diperolok-olok oleh orang lain, sedangkan rasa bersalah 

merupakan bagian dari tata krama dalam bertindak. Bersikap yang didasari atas 

rasa malu dan rasa bersalah ini sudah merupakan bagian sikap yang sudah 

melekat pada orang Jepang. Berdasarkan ke dua hal ini Ruth Benedict 

mengatakan bahwa, “budaya malu” (hajino bunka) dan “ budaya rasa bersalah” 

(tsumino bunka) merupakan budaya yang berlangsung dalam kehidupan 

masyarakat Jepang (Benedict, 1979).   

Untuk menghindari ‘rasa malu”, masyarakat Jepang dalam bersosialisasi 

berusaha menjaga hubungan dengan memegang prinsip “meiwakuni 

sarenaiyouni meiwakuwo shinai” ‘jangan mengusik orang, supaya tidak diusik 

orang”. Sikap ini seringkali memberikan penilaian bahwa orang Jepang adalah 

orang yang sangat individualis, yang kurang  bertenggang rasa. Padahal justru 

sebaliknya, saya berpikir bahwa orang Jepang sangat memiliki tenggang rasa 

yang sangat besar. Misalnya, ketika saya melakukan penelitian di Jepang, saya 

mendapat kabar bahwa ayah meninggal. Orang yang pertama kali membawa 

berita duka itu pada saya adalah profesor pembimbing saya. Selebihnya, tidak 

ada satu orang pun di ruang kerja saya yang mengucapkan belasungkawa pada 

saya. Bagi mereka, profesor pembimbing sudah mewakili teman-teman peneliti 

Jepang di ruang kerja. Ada birokrasi tidak tertulis yang sudah melekat pada 

masyarakat Jepang, bahwa sesuatu yang sudah disampaikan oleh pimpinan atau 
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kepala dalam kelompok kerja sudah merupakan keputusan atau kesepakatan para 

anggota kelompok. Hal ini merupakan bentuk dari prinsip “meiwaku wo 

shinaikoto” (tidak ingin mengusik).  

Rumusan masalah dalam paparan ini adalah mampukah budaya yang 

ditradisikan dari generasi ke generasi dan sebagai aturan yang membentuk 

perilaku menjadikan orang Jepang berubah. Tujuan pemaparan ini adalah 

menunjukkan fondasi moral yang kuat pada orang Jepang  menyebabkan tidak 

mudah bila dikatakan bahwa orang Jepang  sudah berubah.  

 

B.  Orang Jepang Sekarang 

Di dalam suatu masyarakat ada pranata-pranata yang sama dalam 

menjalani kehidupan sosialnya. Pranata-pranata itu diterima oleh masyarakatnya 

sebagai suatu kesatuan sistem tertentu yang menunjukkan bahwa kehidupan 

sosial suatu masyarakat pada dasarnya adalah sama. Untuk menata pranata-

pranata sebagai satu kesatuan sistem diperlukan strategi-strategi, gagasan-

gagasan, dan aturan-aturan yang dibangun oleh faktor-faktor biologis, 

psikologis, dan nilai-nilai budaya yang memungkinkan orang mendapatkan 

fondasi moral dan etika sebagai pandangan untuk dijadikan pola-pola 

kebudayaan masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap manusia dengan strategi-

strategi, gagasan-gagasan, serta aturan-aturan itu berusaha menghindari 

konsekuensi-konsekuansi negatif, dan berusaha menghindari supaya 

konsekuensi negatif itu tidak terjadi. Masing-masing individu dan pranatanya 

merupakan satu kesatuan sistem di dalam suatu masyarakat ini bertindak saling 

mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Hal ini terjadi  karena 

individu mempunyai kemampuan untuk menerima, menanggapi, serta 

menentukan yang menjadi pilihannya dan yang sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan di dalam kehidupan masyarakatnya Di dalam sebuah masyarakat 

sebagai sebuah sistem, setiap unsurnya mempunyai tugas dan kewajiban yang 

mengatur kehidupan sosial suatu masyarakat (lihat Geertz, 1973: 34-46).  

Namun, kaum muda di Jepang sekarang dikatakan sedang berada pada 

tahapan mengambang dan bimbang (Shimizu, 1991) Kalau melihat foto di 

bawah ini, terkesan bahwa memang anak muda sekarang sudah berubah.  
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Apakah gambar ini menunjukkan bahwa telah terjadi krisis identitas 

(upaya mencari identitas) pada anak muda Jepang? Fenomena ini tidak hanya 

ditemukan pada anak Jepang, tetapi anak muda hampir di seluruh dunia, 
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termasuk di Indonesia. Menurut Barker (2000) perubahan semacam ini bukan 

menunjukkan esensi tetap dari identitas, tetapi merupakan entitas (satuan bentuk 

yang berwujud) yang selalu siap untuk dibuat dan dibuat lagi. Suatu entitas dapat 

diubah-ubah menurut sejarah, waktu dan ruang tertentu. Berubah berdasarkan 

ruang dan waktu, karena pada masa kanak-kanak ia sangat bergantung pada 

orang tuanya dan setelah meningkat dewasa ia memasuki masa pembentukan 

dalam mengambil aturan-aturan tertentu yang ada dalam fenomena anak muda. 

 

 
(SMP Kamishakuji, Di Kuil Toshimaen,Tokushima, Shikoku, 14 Januari 2009) 
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Pada situasi dan kondisi tertentu, mereka membutuhkan dukungan dan 

nasehat orang dewasa yang lebih mempunyai pengalaman dalam 

mempersiapkan diri lepas dari keluarga. Pada ritual Seijinshiki, ritual anak 

memasuki masa dewasa, keberhasilan yang dicapai anak sejalan dengan usianya 

menunjukkan kompetensi pada masa itu.  Pada  saat itu orang tua sudah harus 

bisa menentukan atau mengambil suatu keputusan penting yang berhubungan 

dengan aktifitas anaknya. Sebagai orang tua, setiap saat ia harus bersedia 

melibatkan dirinya pada kepentingan anaknya bila diperlukan. Hal ini diajarkan 

kepada anak melalui kegiatan kelompok sejak dini. Aktivitas dalam berbagai 

kelompok mendudukkan seseorang pada berbagai status dan peran. Setiap 

kegiatan yang dilakukan menjadi pengalaman anak sepanjang kehidupannya.  

 
(Awa Odori, Shikoku, Agustus 2011) 

 

Di Jepang ada istilah oyabun-kobun (Nakane,1967) dalam struktur sosial 

masyarakat tradisonal. Oyabun adalah orang yang berstatus orang tua (oya), dan 

kobun adalah orang yang berstatus anak (ko). Hubungan oyabun-kobun secara 

harfiah berarti hubungan orang yang berstatus orang tua dan anak. Namun, 

kemudian terjadi pergeseran makna menjadi pengertian yang bermakna 

hubungan atasan-bawahan, tuan tanah-penyewa, atau guru-murid.  

Struktur oyabun-kobun sudah berlangsung sejak orang Jepang mengenal 

sistem ie di dalam kehidupan sosialnya. Seseorang yang berstatus anak (ko) 

merasa aman karena kebutuhan sosialnya terpenuhi, termasuk kebutuhan 

integratif, seperti kebutuhan berteman, bersahabat, kasih sayang, keindahan dan 

sebagainya yang berhubungan dengan kejiwaannya. Selain itu, apabila orang tua 

(oya) berhasil dalam pekerjaannya atau dapat mempertahankan kelangsungan 

hidup keluarganya, termasuk keberhasilan dalam kenaikan jabatan, berarti anak 
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akan berusaha untuk mempertahankan dan memelihara kesejahteraan 

keluarganya. Hubungan orang yang berstatus ayah (oyabun) dengan orang yang 

berstatus anak (kobun) menunjukkan hubungan sosial antara orang yang lebih 

mempunyai pengalaman dengan orang yang belum mempunyai pengalaman 

sebagai hubungan yang bersifat saling melengkapi. Hal ini bisa terlihat pada 

acara musim panas setiap daerah di Jepang. Misalnya,  ada festival daerah 

dengan tema “Orang tua dan Anak” . Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak 

merasa bahagia dan akan lebih bersemangat  dengan hadirnya orang tua yang 

datang menonton acara pentas para anak-anaknya.  

Orang Jepang sering mengatakan bahwa masyarakat Jepang masa kini 

sudah berubah dan tidak lagi memiliki nilai budaya seperti yang dimiliki oleh 

orang-orang dari generasi terdahulunya, kehidupan kelompok yang didasari 

dengan nilai budaya tersebut masih terus berkembang dan tumbuh di lingkungan 

kehidupan masyarakat Jepang hingga kini.  

Meiwaku wo shinaikoto sebagai unsur dari budaya malu dapat dilihat 

dalam pendidikan sekolah di Jepang. Guru sekolah mengajarkan kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan oleh orang Jepang kepada murid agar mereka 

mematuhi aturan, pola yang dijadikan pedoman menyeluruh bagi kehidupan 

masyarakat Jepang yang menjadi kebudayaannya. Sebagai contoh, guru 

mengajarkan bagaimana setiap orang harus menyelamatkan diri ketika ada 

bencana seperti gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain tanpa harus minta bantuan 

dari orang lain, karena meminta bantuan berarti kemungkinan akan mengganggu 

pribadi orang lain. Contoh lain dari sikap “meiwaku wo kakenaikoto” pada orang 

Jepang, saya mempunyai pengalaman sebagai berikut. Pada suatu hari di kelas 

kursus melukis yang gurunya adalah orang Jepang, tempat saya belajar melukis,  

ada seorang peserta kursus melukis yang berasal dari Jepang. Pada hari itu ia  

datang bersama anaknya yang berumur 2 tahun dan 4 tahun. Setelah pelajaran 

melukis selesai, kebiasaan yang dilakukan oleh guru lukis saya, yaitu 

menyediakan kudapan ringan setelah kursus di ruang tamunya berupa minuman 

teh atau kopi dan kue atau makanan ringan lainnya yang dibuat oleh guru itu 

sendiri. Kursus selesai pukul 3.00 petang. Selama kursus, ke dua anak itu tidak 

duduk bersama ibunya, tetapi bermain sendiri tanpa harus mengganggu ibunya. 

Ketika kami selesai kursus, ke dua anak itu pun menghentikan kegiatan 

bermainnya dan turut duduk bersama kami di meja yang sama dengan kami 

untuk minum teh. Si Ibu, segera menyiapkan minuman dan snack untuk ke dua 

anaknya yang dibawanya dari rumah. Anaknya terlihat sangat gembira ketika 

menyantap kudapannya yang disiapkan oleh ibunya. Mereka berdua tidak datang 

untuk minta atau mengambil kue yang ada di atas meja yang disiapkan oleh guru 

kursus. Ini adalah salah satu wujud orang tua Jepang mendidik anaknya dalam 

usaha menerapkan sikap “meiwaku wo shinai koto”.  

Selain itu, sikap mendasar yang melekat pada orang Jepang hingga kini, 

yaitu sikap solidaritas, salah satu unsur nilai yang ada pada orang Jepang sejak 



Diah Madubrangti : Kajian Kebudayaan: Orang Jepang Sekarang sudah…        53 

 
ratusan tahun lalu dan tetap masih berlangsung dalam kehidupannya hingga kini. 

Salah satu contoh sikap solidaritas. Peristiwa bencana Tsunami dan gempa bumi 

di Jepang pada tanggal 11 Maret 2011 mereka dihadapkan dengan berbagai 

krisis, termasuk krisis pangan. Seperti yang kita lihat pada tayangan televisi, 

bagaimana orang Jepang tidak terlihat panik dan dengan rapi antri untuk 

mendapatkan jatah atau pembagian makanan. Tidak ada satu orang pun yang 

menyerobot keluar dari antrian belanja di super market atau antrian ketika akan 

naik kereta api di stasiun. Mereka dengan sabar menunggu gilirannya. Begitu 

juga ketika saya pada malam harinya menelepon seorang teman yang tinggal di 

Chiba untuk menanyakan kondisinya. Dia menceritakan bagaimana panik dan 

ketakutannya ketika melihat tanah di depan apatemennya terbelah sementara dia 

harus turun dari lantai 11 di apartemennya tanpa lift. Mereka masih bisa makan, 

karena masih ada makanan yang bisa dibeli dan dimakan, karena kerusakan di 

daerahnya tidak seperti  kerusakan separah di Fukushima. Ketika saya tanyakan, 

apakah dirinya sudah makan, dia mengatakan bahwa ia belum makan, karena 

orang-orang yang terkena musibah di Fukushima juga belum makan. Sikap 

solidaritas ini bukan dibuat-buat, tetapi memang sudah ada pada diri orang 

Jepang dan sudah tertanam pada dirinya sejak dia mendapat pendidikan di rumah 

dan di sekolahnya. Sikap spontanitas ini membuatnya tidak merasa tersiksa 

walaupun tidak makan.  

Hubungan antaranggota kelompok di dalam kebersamaan menunjukkan 

. hubungan saling bekerjasama sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setiap 

individu melakukan kegiatan atau aktivitas yang dapat membangun suatu 

kehidupan sosial yang sedang terkena musibah sebagai usaha yang menunjukkan 

sikap solidaritasnya (Fukutake, 1997). Kebersamaan yang didasari atas 

kesadaran yang tinggi terhadap kepentingan kelompok/ masyarakat Jepang, 

dapat dilihat dari bagaimana mereka berupaya untuk dapat meringankan beban 

atau mental masyarakat terkena gempa akibat bencana alam.  Pembagian kerja 

yang dikoordinir oleh pemerintah bersama badan-badan penyelamat bencana 

terorganisasikan dengan rapi sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-

masing. Hal ini merupakan sistem kehidupan kelompok dalam melakukan 

berbagai kegiatan yang diperlukan sebagai wujud tanggung jawab 

masyarakatnya. Mereka berusaha keras menjalankan tugas dan kewajiban 

sebagai tanggung jawabnya agar mereka yang terkena bencana dapat segera 

menjalankan aktifitasnya seperti semula.   

Hal ini menunjukkan, bahwa pada masyarakat Jepang sekarang ini 

masih terlihat kental nilai moral budaya yang disampaikan oleh generasi 

terdahulunya dan diteruskan oleh masyarakat Jepang modern dalam kehidupan 

sosialnya. Ada semacam pesan yang masih terus berlangsung di dalam 

kehidupan masyarakat Jepang. Rasa kebersamaan merupakan satu sikap yang 

dilakukan sebagai pengetahuan yang dimiliki dan berkembang sebagai 

pengalaman yang dapat menyejahterakan kelompoknya. Tanggung jawab yang 
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didasari semangat bekerja sama dan gotong royong menunjukkan usaha 

mempertahankan harmoni masyarakatnya sebagai harmoni bangsanya. Harmoni 

kelompok terwujud bukan dari hasil keputusan seseorang yang secara ikhlas 

ditujukan untuk kepentingan kelompok dan bukan pula yang dibuat kelompok 

sebagai usaha menyingkirkan pendapat-pendapat individu sebagai anggota 

kelompok, tetapi harmoni yang terjadi dari sistem kerja gotong royong yang 

menghasilkan solidaritas. Solidaritas adalah sikap yang ditimbulkan oleh 

keparcayaan, perasaan, dan tingkah laku yang sama dalam menunjukkan 

kebersamaan  

Di Jepang, hingga sekarang kegiatan kehidupan kelompok dalam 

menanamkan tanggung jawab, saling menghargai, rasa kebersamaan, solidaritas 

dan sebagainya tetap diajarkan pada anaknya sejak anak duduk di bangku 

sekolah sebagai pendidikan moral.  

 

C. Kesimpulan   

Suatu perilaku budaya diharapkan mempunyai kemampuan untuk 

menanggapi, mengatur, dan mengarahkan tindakan-tindakan yang tidak teratur 

dalam membangun sebuah konstruksi kehidupan sosial berdasarkan peristiwa 

yang dialaminya sebagai pengalaman di dalam lingkungannya. Semua itu 

diperoleh dari orang-orang terdahulu dan dari sesamanya melalui pendidikan 

baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya.  Fenomena 

perubahan yang dialami masyarakat Jepang sekarang ini dapat dilihat dari 

situasi, kesempatan, atau peristiwa yang sedang populer pada masanya. 

Adakalanya perubahan memiliki kecenderungan menuju perkembangan yang 

menunjukkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan menunjukkan sikap 

penolakan. Sikap penolakan ini tidak bersifat universal dan tetap, tetapi lebih 

pada reaksi sikap berdimensi fungsi waktu, tempat, dan relasi sosialnya. 

Dorongan perubahan yang terjadi tidak dapat dihubungkan dengan budaya yang 

dibangun oleh seperangkat sistem yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-

anaknya sebagai pengetahuan dan kepercayaan dalam menata kehidupan sosial 

di lingkungannya.  Kehidupan masa kini berkembang sesuai dengan gaya hidup, 

aktivitas, penggunaan bahasa yang diasosiasikan oleh kaum muda sekarang 

hanya sebagai perubahan konstruksi sosial.    

Namun, penanaman rasa kebersamaan dan solidaritas yang merupakan 

unsur yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat Jepang sudah mengakar 

sebagai budaya dalam perilaku kehidupan sehari-hari melalui kerja sama dan 

berbagai kegiatan kelompok disosialisasikan dalam tim kerja atau kelompoknya,  

dan melalui berbagai kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi moral yang 

kuat pada orang Jepang sulit untuk mengatakan bahwa orang Jepang sudah 

berubah.  

Hingga kini, mereka tetap melaksanakan tugas dan kewajiban yang 

menunjukkan hubungan saling menghargai agar tidak mengusik kepentingan 
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pribadi orang lain. Perilaku dan tindakan merupakan keseluruhan pemahaman 

yang merajut kehidupannya sebagai budaya yang ada pada diri setiap individu. 

Setiap individu akan tetap melihat budaya sebagai warisan yang ditradisikan dari 

generasi ke generasi berikutnya. Budaya yang ditradisikan dari generasi ke 

genrasi ratusan tahun sebagai aturan sudah membentuk perilaku yang cenderung 

menunjukkan sikap dan perilaku orang Jepang sukar berubah.   
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ASPEKTUALITAS  DALAM VERBA MAJEMUK 

BAHASA JEPANG; 
~HAJIMERU, ~DASU, ~KAKERU 

 

Dr. Nani Sunarni 

 

要旨 

複合動詞は前項動詞と後項動詞の二つの要素からできている。

始動相の「～はじめる」、「～だす」、「～かける」の三つ

の後項動詞は「～という動作、作用を開始する。「～はじめ

る」は「これから順を追って展開する動作にとりかかるこ

と」、「始まりの段階の動きを行うこと」。「～だす」は新

たな状態を発生させる意へと発展し、そこから、新たに事が

始まる意に転じていく。「～始める」と「～かける」はほぼ

同様だということであるが、一面少しの違いが存在する。

「～はじめる」は～という動作、作用がその後もしばらく続

く可能性がある。それどころか、最後まで終わると言う意味

も含ませることができる。それに対して、「～かける」の示

す事態は、最初の方を少しやって、止めたとかの意になる。 

 

キーワード：始動相、複合動詞、開始、前項動詞、後項動詞 

 

A. Pengantar 

Aspektualitas merupakan salah satu semantik fungsional verba sebagai 

kategori gramatikal disamping temporalitas dan modalitas. Aspektualitas dan 

temporalitas mempelajari sifat-sifat keberlangsungan situasi (yaitu gejala luar 

bahasa yang berupa peristiwa, proses/ aktivitas, keadaan) dilihat dari segi waktu 

yang menyertai keberlangsungan situasi tersebut, sedangkan modalitas 

mempelajari situasi dari sudut pandang bermacam-macam sikap pembicara 

terhadap situasi yang berlangsung ( Tadjudin, 2005:3). 

Dalam bahasa Jepang aspektualitas dapat diungkapkan  melalui 

morfologi derivasional dan morfologi komposisional.  Morfologi derivasional 

diwujudkan  melalui proses afiksasi dan kombinasi (kumiawase), misalnya 

dengan membubuhkan morfem  ~ shite iru, ~ shite aru . Pengungkapan secara 

morfologi komposisional terdapat dalam proses pemajemukan, misalnya dalam 

verba majemuk seperti tabehajimeru, tabeowaru. Aspektualitas pun dapat 

ditemukan  pula dalam makna inheren adverbia seperti tokidoki, tamani dan lain-

lain.   
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Makalah ini akan dibatasi pada aspektualitas yang diungkapkan secara 

morfologi komposisional yang terdapat dalam verba majemuk, khususnya verba 

majemuk yang berstruktur ~ hajimeru, ~ dasu, dan ~ kakeru. 

 

B.  Verba Majemuk   

Sebelum mendeskripsikan tentang verba majemuk, sebagai langkah 

awal terlebih dahulu disinggung pula yang disebut verba. Verba adalah kata  

yang menyatakan perbuatan dan keadaan.  Sedangkan verba majemuk adalah 

gabungan dua buah kata tertentu yang  masing-masing memiliki makna leksikal 

yang mengalami proses morfemis dalam bentuk pemajemukan. Proses 

pemajemukan yang menghasilkan verba majemuk ( fukugou doushi) khususnya 

yang terdiri atas dua kata atau morfem  salah satu unsur pembentuknya adalah 

verba. Kedua unsur tersebut yaitu penggabungan nomina dengan verba, verba 

dalam bentuk renyoukei atau kepala ~masu dengan verba, penggabungan 

pangkal ( gokan) adjektiva  dengan verba,  adverbia dan verba. Penggabungan 

tersebut  menghasilkan verba majemuk. Keempat  penggabungan tersebut dapat 

dirumuskan menjadi: 

 

1. N        +        V                 V  ( 気づく、名ずける) 

2. V ( 用 )  +        V     V  ( 歩き回る、こごえ死ぬ) 

3. A ( 幹 )  +        V     V  ( 近寄る、若返る) 

4. AD        +        V     V  ( べとつく) 

  

Dari segi makna penggabungan verba majemuk dari rumus yang V + V 

menjadi V dapat diklasifikasikan menjadi: 

a) Verba sebagai unsur pertama memiliki makna leksikal ( selanjutnya disebut 

zenkou doushi) sedangkan verba unsur kedua ( selanjutnya disebut koukou 

doushi).   

b) Jenis yang kedua sebaliknya, dari a. yaitu makna dari zenkou doushi  luluh  

dan makna yang dominan muncul adalah dari koukou doushi.  

c) Jenis yang ketiga yaitu makna muncul dari kedua unsur tersebut.  

d) Baik makna dari zenkou doushi maupun koukou doushi luluh dan muncul 

makna baru.  

Dengan demikian struktur verba majemuk tersebut dapat dirumuskan  sebagai 

berikut. 

 

1. V     +        v               V  ( 泣き出す、思い起こす、降り続く) 

2. v   +        V   V  (読み通す、打ち立てる、とりまとめ 

             る、さしだす、振り向く、引き返す) 

3. V   +        V   V  ( ひっぱりあげる、歩き疲れる、呼び 

              入れる、握りつぶす) 
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4. v       +        v   V  ( 仕込む、打ち解ける、はらいさげる) 

  

C.  Makna Inheren Verba Majemuk   

Selain berdasarkan struktur verba majemuk atau fukugoudoushi  dapat 

pula dikelompokkan berdasarkan makna.  Pengelompokkan  yang dirujuk dalam 

makalah ini adalah pendapat Yoshikawa Taketoki (1989) seperti berikut: 

1. Fukugoudoushi yang menyatakan keaspekan 

a. Menyatakan aspek inkoatif (shidousou) 

 ( ~ hajimeru, ~ dasu, ~ kakeru). 

b. Menyatakan aspek kontinuatif (keizokusou) 

 ( ~ tsuzukeru, ~tsuzuku, toosu) 

c. Menyatakan aspek kompletif (shuuryousou) 

 ( ~ nuku, ~ kiru, ageru, ~ agaru, oeru). 

2. Menyatakan arah ( houkou) 

a. Perbuatan menaik  ( ~ ageru, ~ agaru). 

b. Perbuatan  menurun ( ~ orosu, ~ oriru, otosu, ochiru) 

c. Perbuatan  ke luar ( ~dasu, ~deru) 

d. Perbuatan ke dalam ( ~komu, ~ireru) 

3. Menyatakan cara dari sebuah perbuatan ( ~naosu, ~nareru) 

4. Menyatakan perubahan hubungan objek ( ~awaseru, ~au, tsuku) 

5. Menyatakan makna  menguat (~komu, ~sugiru ) 

6. Menyatakan hasil dari suatu perbuatan ( toru, ~ taosu) 

 

D. Aspek Inkoatif (~ hajimeru,~dasu,~ kakeru) 

Aspek inkoatif dalam bahasa Jepang disebut shidousou (  始動相  ).  

Aspek inkoatif atau kemulaian  menggambarkan situasi yang memberikan 

tekanan pada segi permulaan keberlangsungannya. Dalam bahasa Jepang secara 

struktur aspek ini dapat diungkapkan dengan verba bentuk renyoukei sebagai 

zenkou doushi dan verba hajemeru, dasu, dan kakeru sebagai koukou doushi. 

Atau dapat dirumuskan sebagai berikut. 

  

V  (用)    +  hajimeru  

V (用)    +  dasu 

V（用） +  kakeru 

 

E. Aspek Inkoatif  Berstruktur 「 V  (用)   + hajimeru 」 

Verba hajimeru dalam bahasa Indonesia sepadan dengan kata mulai. 

Dalam bahasa Jepang kata ini memiliki dua makna yaitu. 
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1. Atarashii monogoto o okosu 

   Contoh: 

      Otoutou wa kyou kara Chuugoku o benkyou o hajimeta  

      ‘Adik saya  hari ini mulai belajar bahasa Cina’. 

2. Shuukansei no aru kotogara o futatabi okonau. 

Contoh: 

 Chichi wa mata oshaberi o hajimeta 

‘Ayah mulai bicara lagi’ 

 

Dalam verba majemuk sebagai koukou doushi, ~ hajimeru 

menggambarkan berlangsungnya tahap pertama dalam melakukan suatu 

kegiatan. Secara struktur verba pertama sebagai zenkou doushi dapat diisi baik 

oleh verba  transitif maupun intransitif. Selain itu dapat pula melekat pada 

keizoku doushi ( verba progresif) dan shunkan doushi (verba momentan). Verba 

majemuk berstuktur ~ hajimeru ini sama dengan ~ suru koto o hajimeru, seperti 

di bawah ini. 

 

Benkyou shihajimeru = benkyou suru koto o hajimeru 

Kaki hajimeru = kaku koto o hajimeru 

Tabehajimeru = taberu koto o hajimeru 

 

E. Aspek Inkoatif    Berstruktur「V  (用)   +  dasu」 

Secara leksikal verba dasu  dalam bahasa Indonesia sepadan dengan 

kata  mengeluarkan, seperti dalam kalimat  

 

Jikan ga kita node untenshu wa basu o dasu 

‘Karena sudah tiba waktunya, sopir mengeluarkan bis’ ( maksudnya 

mengeluarkan bis dari garasi) 

 

Sebagai koukou doushi dalam verba majemuk,  ~ dasu menggambarkan kegiatan 

atau kondisi yang mulai secara tiba -tiba.  Zenkou doushi dalam kondisi ini diisi 

oleh verba intransitif. 

Contoh: 

 

Ame ga furidashita 

‘Hujan mulai turun’ 

 

Verba majemuk furidashita bila  diuraikan menjadi 

 

a. Ame ga futta 

b. Ame ga furu kotoo hajimeta 
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Verba ~ dasu sebagai koukou doushi dapat pula melekat pada zenkou doushi 

transitif. Verba ~ dasu tersebut sama dengan ~ hajimeru, seperti dalam contoh 

kaliomat berikut. 

 

Boku ga Kawasaki bungaku o yomidashita no wa, chuugaku sannen no koro 

kara da no youna baai no hou ga pittari suru.  

 

Bila dibandingkan antara ~ dasu dan ~ hajimeru, ~ dasu tidak hanya 

menggambarkan kemulaian dari suatu peristiwa atau kegiatan, tetapi juga 

menggambarkan kemulaian sesuatu atau peristiwa yang bersifat alami dan tiba-

tiba. Bila dipandang dari kekuatan minat pelaku, ~  hajimeru menunjukkan 

adanya minat pelaku yang kuat terhadap perbuatan yang dikerjakannya tersebut, 

seperti dalam kalimat: 

 

Soro-soro hon o yomi hajimeyou. 

 

F. Aspek Inkoatif   Berstruktur  「 V  (用)  +  kakeru」 

Verba kakeru  dalam bahasa Jepang memiliki multimakna, diantaranya 

seperti dalam contoh kalimat berikut. 

 

Mado ni kaaten o kaketa 

‘Di jendela tergantung / terpasang gorden’. 

Sofu wa ueki ni mizu o kaketa 

‘Kakek menyiramkan air ke dalam pas bunga’. 

Ten’in wa hako ni rihon o kaketa. 

‘Pelayan toko mengikatkan tali kepada kotak’ 

 

Sedangkan sebagai koukoudoushi dalam verba majemuk ~ kakeru 

menggambarkan situasi mulai terjadinya suatu kegiatan atau perbuatan yang  

tidak lama dari kemulaian tersebut berhenti. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Morita yang menyebutkan bahwa ~ kakeru sebagai koukou doushi dalam verba 

majemuk adalah:  

 

「～かける」は事態の初期の段階に入る事だといえる。あるいは、

事象の開始を表すが、始まって、まもなくそれが中止された場合。 

 

Secara struktur ~kakeru  melekat pada zenkou doushi verba progresif ( 

keizoku doushi) maupun verba momentan ( shunkan doushi).Seperti dalam 

contoh berikut. 
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Hi ga shizumi kaketa. 

‘Matahari mulai tenggelam’ 

Hon o yomikaketa toki, beru ga natta. 

‘Baru saja mulai membaca buku, bel berbunyi’ 

 

G. Penutup 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa   verba majemuk 

berstruktur ~ hajimeru, ~ dasu, dan ~ kakeru menggambarkan situasi mulai 

dilakukannya suatu perbuatan. Perbedaan  antara ~hajimeru dan ~ dasu 

perbuatan yang diungkapkan dengan ~ hajimeru menunjukkan minat dari pelaku 

perbuatan sangat kuat, sedangkan ~ dasu sebaliknya. Selain itu, perbedaan 

antara ~ hajimeru dan ~ kakeru,  perbuatan yang diungkapkan dengan ~ 

hajimeru ada kemungkinan dilakukan sampai selesai, sedangkan perbuatan yang 

diungkapkan dengan ~ kakeru tidak dilakukan    sampai selesai. 
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Singkatan: 

用       - 連用形 

            -   menjadi/ menghasilkan 

Ｖ -   Verba 

v         -   Verba bermakna luluh 
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PENDEKATAN CTL (CONTEXTUAL TEACHING & 
LEARNING) DALAM PEMBELAJARAN SAKUBUN 

  

Noviyanti Aneros, M.A. 

 
Abstrak 

Sakubun adalah kegiatan mengekspresikan kalimat yang dasar pikirannya 

diambil dari kegiatan pemahaman dan kegiatan ekspresi lain. Bagi 

pembelajar mata kuliah ini sulit karena harus dapat menuangkan ide atau 

gagasan dalam bentuk suatu karangan serta mengaplikasikan seluruh 

materi kebahasaan secara tertulis dalam bahasa Jepang. Sehubungan 

dengan hal tersebut, salah satu pendekatan pembelajaran kontekstual 

(Contextual Teaching & Learning) dapat diterapkan dalam pembelajaran 

Sakubun. Contextual Teaching and Learning (CTL) dipengaruhi oleh 

filsafat konstruktivisme yang berpandangan bahwa hakikat pengetahuan 

mempengaruhi konsep tentang proses belajar, karena belajar bukanlah 

sekadar menghafal akan tetapi mengonstruksi pengetahuan melalui 

pengalaman. Dalam penelitian ini pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) digunakan dalam proses pembelajaran Chuukyuu 

Sakubun. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh dari empat (4) 

buah karangan mahasiswa, diketahui bahwa dengan menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) ini kemampuan 

mahasiswa dalam mengembangkan karangannya meningkat, berbagai ide 

dan berbagai hal yang dilihat secara langsung dapat dengan mudah 

dituangkan ke dalam karangannya. Dengan demikian tujuan dari 

penelitian ini tercapai. 

 

Kata kunci: Contextual Teaching and Learning (CTL), Sakubun 

 

 

A. Pendahuluan 

Pada dasarnya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Dalam 

berkomunikasi dibutuhkan empat kemampuan berbahasa, yaitu menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis. Mata kuliah Kaiwa melatih kemampuan 

pembelajar untuk mengkomunikasikan atau mengungkapkan ide atau gagasan 

melalui lisan sedangkan kemampuan menulis biasanya dilatih dalam mata kuliah 

Sakubun. Menurut Ogawa (1993; 607)  Sakubun adalah kegiatan 

mengekspresikan kalimat yang dasar pikirannya diambil dari kegiatan 

pemahaman (menyimak, membaca) dan kegiatan ekspresi lainnya. Mata kuliah 

Sakubun sering dianggap sebagai mata kuliah yang sulit dan kurang diminati 

baik oleh pembelajar dan pengajar. Hal ini seperti diungkapkan oleh Sutedi 

(2008:34) bahwa mata kuliah Sakubun sering dianggap mata kuliah yang paling 

sulit bagi pembelajar maupun pengajar. Bagi pembelajar, mata kuliah ini sulit 
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karena harus bias mengaplikasikan seluruh materi kebahasaan secara tertulis 

dalam bahasa Jepang. Selain itu, menuangkan ide dan gagasan ke dalam 

karangan merupakan hal yang paling menyulitkan bagi pembelajar.   

  Proses pembelajaran Sakubun yang banyak dipraktekkan sekarang ini 

sebagian besar berbentuk  penyampaian secara tatap muka (lecturing), searah, 

tanya-jawab,  dan  pemberian  tugas,  yang  kesemuanya  dilakukan  

berdasarkan ”pengalaman mengajar” dosen yang bersangkutan dan bersifat 

trial-error. Dosen menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran 

dan seakan-akan menjadi satu-satunya sumber ilmu. Luaran proses  

pembelajaran  tetap  tidak  dapat  diakses,  serta  memerlukan  waktu  lama 

pelaksanaan perbaikannya. Pola pembelajaran di perguruan tinggi yang 

berlangsung saat sekarang perlu dikaji untuk dapat dipetakan pola keragamannya. 

Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan dalam proses dan materi pembelajaran 

di perguruan tinggi tidak lagi berbentuk Teacher-Centered Content-Oriented 

(TCCO), tetapi diganti dengan menggunakan prinsip Student-Centered Learning 

(SCL) yang disesuaikan dengan keadaan perguruan tingginya. Konsekuensi 

paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan 

menyediakan beberapa strategi belajar yang  memungkinkan  mahasiswa 

(bersama  dosen)  memilih,  menemukan  dan menyusun  pengetahuan  serta  cara  

mengembangkan  ketrampilannya (method  of inquiry and discovery). Dengan 

paradigma inilah proses pembelajaran (learning  process) dilakukan. 

Salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan 

menggunakan pembelajaran aktif yaitu menggunakan pembelajaran CTL 

(Contextual Teaching & Learning). Karena di dalam proses pembelajaran 

dengan pendeketan CTL lebih ditekankan pentingnya lingkungan alamiah yang 

diciptakan dalam setiap kegiatan pembelajaran, agar kelas lebih "hidup" dan 

lebih "bermakna". Pengetahuan itu akan bermakna manakala ditemukan dan 

dibangun sendiri oleh peserta didik untuk menguatkan, memperluas, 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam berbagai 

macam tatanan kehidupan baik di sekolah maupun diluar sekolah. Selain itu, 

mahasiswa dilatih untuk dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam 

situasi dan masalah yang memang ada dalam keseharian mahasiswa. 

Pembelajaran pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)  telah 

menjadi tumpuan harapan para ahli pendidikan dan pengajaran dalam upaya 

menghidupkan kelas secara maksimal (Nurhadi dan Agus Gerrat Senduk, 2003). 

Hasil observasi kelas Chukyuu Sakubun diketahui bahwa dalam proses 

belajar mengajar di kelas terlihat pembelajarannya selalu monoton yaitu dengan 

ceramah sehingga mahasiswa kurang termotivasi dalam mengikuti mata kuliah 

di kelas. Di samping itu dosen juga tidak memperhatikan mahasiswa yang 

diajarnya yaitu seringkali terlihat masih ada mahasiswa yang ngobrol dengan 

teman sebelah, konsentrasi tidak terfokus pada pembelajaran sakubun sehingga 

mahasiswa kurang memperhatikan penjelasan dosen setiap pembelajaran di 
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kelas, mahasiswa hanya mendengarkan dan mencatat apabila dituliskan dipapan 

tulis saja dan kurangnya kesadaran mahasiswa dalam pembelajaran sakubun. Hal 

tersebut di atas yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar mahasiswa. Dalam proses belajar mengajar di kelas yang ditekankan 

hanya penilaian secara kognitif saja yaitu penilaian dari hasil ulangan harian atau 

ujian akhir semester. Sehingga penilaian secara afektif dan psikomotor belum 

diterapkan. Hal ini terlihat karena jarang mahasiswa yang aktif dalam kelas saat 

pembelajaran, maka diperlukan perbaikan strategi pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar. 

 Salah satu metode yang dapat mengubah proses pembelajaran di kelas 

yaitu dengan penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Beberapa alasan Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat berhasil dalam 

pembelajaran karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa, 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) mampu mengaitkan 

informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, sesuai dengan cara kerja 

alam (Johnson, 2006), sehingga dengan penerapan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) diharapkan pembelajaran yang terjadi dapat lebih efektif dan 

efisien.  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kompetensi menulis (sakubun) mahasiswa tingkat III Jurusan 

Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia pada ranah kognitif 

dan afektif dengan penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL). 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Contextual Teaching and Learning (CTL)  

Contexual Teaching and Learning (CTL) adalah pendekatan proses 

belajar mengajar dalam rangka mencari produktifitas pembelajaran. Standarisasi 

kurikulum sebagai acuan atau rambu-rambu pembelajaran harus dukembangkan 

dengan strategi belajar yang baik artinya CTL senantiasa berkembang mengikuti 

trend sistem pendidikan. Pendekatan CTL adalah pendekatan pembelajaran yang 

memiliki tujuh  komponen, yaitu : 

1. Konstruktivisme; 

2. Questioning; 

3.  Inquiry;  

4. Learning Community;  

5. Modelling;  

6. Reflection; 

7. Authentic Assessment.    (Kasbollah, 2002) 

Pendekatan di atas adalah landasan membangun kerangka berfikir, 

dimulai dari fakta, data dan konsep. Mahasiswa harus mampu mengkonstruksi 
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pikirannya melalui pengalaman ilmu dan pengamatan sosial terutama kegiatan 

pemecahan masalah. Peserta didik harus dapat menemukan jawaban dari setiap 

permasalahan dengan kreatif, inovatif membangun dirinya agar berguna bagi 

orang lain disekitarnya, seperangkat fakta, data dan konsep dirangkai menjadi 

kesatuan yang memiliki makna. 

Kerjasama di kelas dalam proses pembelajaran memungkinkan 

terjadinya interaksi afektif dan psikomorik karena saling berkomunikasi, 

memperoleh informasi dan memberikan alternatif pemecahan masalah sehingga 

proses belajar dan pembelajaran tercapai dengan maksimal serta 

mengoptimalkan hasil yang diperoleh dengan merespon semua hal yang 

diketahui kemudian dikaryakan dalam bentuk hasil baik catatan, jurnal maupun 

pendapat sehingga bentuk penilaian terhadap peserta didik lebih akurat.  

 Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat lima karakteristik penting 

dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) seperti dijelaskan oleh  Wina Sanjaya (2005:110), sebagai 

berikut:  

a. Pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada 

(activtinging knowledge);  

b. Pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan 

menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge); 

c. Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge);  

d. Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying 

knowledge); 

e. Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi pengembangan 

pengetahuan. 

 

2. Target Pembelajaran Sakubun 

Mata kuliah sakubun di Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang di mulai dari 

semester II yaitu Shokyu Sakubun I, semester III Shokyu Sakubun II, semester IV 

Chukyuu Sakubun I, semester V Chukyuu Sakubun II,  semester VI Jitsuyo 

Sakubun I dan semester VII Jitsuyo Sakubun II. Target pembelajaran mata 

kuliah Chuukyuu Sakubun II adalah penulisan karangan yang komunikatif 

dengan menggunakan kosa kata, pola kalimat dan ungkapan pada tingkat 

menengah dengan tata cara penulisan yang benar dan menitik beratkan pada 

penggunaan buntai, komposisi dan alur penulisannya. Dengan pengetahuan 

tersebut diharapkan mahasiswa mampu mengutarakan maksud, pikiran dan 

perasaan dalam karangan. Karangan dengan judul tertentu diberikan sebagai 

latihan yang mencakup lingkungan kehidupan dan pengalaman mahasiswa 

sehari-hari dengan lingkup yang lebih luas. Materi perkuliahan mencakup 

penulisan karangan dengan menggunakan kosakata, pola kalimat, yang 

ditentukan oleh dosen sesuai dengan buku acuan. Hal-hal yang berkaitan dengan 

kesalahan- kesalahan dalam karangan mahasiswa dikomentari oleh dosen pada 
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format khusus dan dibahas di kelas sebagai feedback. Adapun, tiga  aspek yang 

perlu dipertimbangkan dalam sakubun, yaitu:  

a. Isi karangan, yaitu hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok persoalan 

yang dibahas.  

b. Bentuk, yaitu konsep-konsep landasan teoretis yang dirujuk.  

c. Tujuan, yaitu harapan atau sasaran si penulis dengan ditulisnya karangan 

tersebut.  

 

3. Stategi Pembelajaran Sakubun  

Strategi agar pembelajar dapat menulis sakubun yang menarik, penulis 

merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Masako Taguchi (1994, 50-52) 

dalam Jurnal Nihongo, yaitu: 

a. Write down ideas as they come to mind;  

b.  Decide on a topic;  

c.  Think about the structure; and  

d.  Decide whether to write in either the dearu or the desu-masu style.  

Artinya bahwa salah satu tahapan untuk melatih diri dalam menulis 

dengan bahasa Jepang bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) mengidentifikasi ide-ide atau gagasan yang muncul dalam benak mereka. 

Dalam hal ini, tidak perlu pemikiran yang serius. Yang paling penting yaitu 

setiap ide atau topik yang teringat, itulah yang dituliskan. Kemudian dari 

identifikasi ide itu dipilih tema yang menarik menurut mereka. Kemudian, para 

mahasiswa memikirkan struktur atau format tulisan yang akan dibentuk, dan 

terakhir adalah menentukan bentuk kalimat yang akan digunakan, apakah dalam 

bentuk de aru atau dalam betuk desu-masu. Artinya, apakah tulisan itu untuk 

kepentingan ragam lisan (misalnya naskah pidato) atau untuk kepentingan ragam 

tulis, sedangkan faktor-faktor yang lainnya, yaitu penuangan ide maupun 

struktur penyajiannya sama baik dalam ragam lisan maupun ragam tulis. Lebih 

lanjut Taguchi (1994, 51)  memberikan langkah-langkah implikasi dari urutan di 

atas sebagai berikut.  

Pertama, tidak perlu memikirkan dengan serius setiap apa-apa yang akan 

dituangkan dalam tulisan. Jadi, jangan terlalu dipusingkan dengan bentuk 

kalimat yang baik dan benar. Tidak kalah pentingnya juga adalah perlu didorong 

oleh perasaan santai ketika penuangan gagasan. Kita jangan terlalu dipusingkan 

dengan diksi, atau suatu pertimbangan, apakah kalimat itu benar atau salah, yang 

penting berusaha menuangkan setiap ide yang muncul dalam kalimat-kalimat 

bahasa Jepang. Kedua, apabila terdapat tema yang menarik menurut diri sendiri 

dari hasil identifikasi tema yang sudah dituliskan itu, baru kita menentukan salah 

satu di antaranya untuk selanjutnya dituangkan lebih jauh dan rinci dalam bentuk 

karangan. Ketiga, akan lebih baik jika tema yang telah dipilih itu dibicarakan 

dengan teman, kemudian berdasarkan masukan itu dijadikan rujukan untuk 

penyempurnaan tulisan. Untuk mempermudah penuangan tulisan, perlu 
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“mensugesti diri” bahwa kita sedang berbicara atau berhadapan dengan orang 

lain atau ada keinginan dalam diri kita untuk menceriterakan ide tersebut kepada 

orang lain. Dengan cara seperti ini, disadari atau tidak disadari, dan secara 

alamiah akan terbentuk sebuah karangan yang diharapkan oleh penulisnya. 

Terakhir, perlu diputuskan, apakah bentuk-bentuk kalimat itu dalam bentuk de 

aru atau desu-masu. Jangan sampai kedua bentuk ini dicampuradukan sebab 

betapa pun ide atau tulisan itu baik dan menarik, namun jika gaya bahasa (buntai) 

ini tidak konsisten, maka karangan tersebut tergolong karangan yang kurang 

baik.  

 

4. Langkah Penerapan Pembelajaran CTL dalam mata kuliah Chukyuu 

Sakubun II 

  Untuk memahami bagaimana mengaplikasikan CTL dalam proses 

pembelajaran sakubun, di bawah ini disajikan contoh penerapannya.  

  Pengajar akan membelajarkan mahasiswa tentang prosedur atau 

mekanisme yang ada di Perpustakaan Pusat UPI. Kompetensi yang harus dicapai 

adalah kemampuan mahasiswa untuk memahami cara menulis prosedur, 

mekanisme atau tata cara yang ada di Perpustakaan UPI dengan menggunakan 

buntai yang  tepat dan pola kalimat yang sudah diajarkan oleh pengajar. Untuk 

mencapai kompetensi tersebut dirumuskan beberapa indikator hasil belajar: 

a. Mahasiswa dapat menjelaskan kondisi dan situasi perpustakaan pusat UPI; 

b. Mahasiswa dapat menjelaskan cara pencarian, peminjaman dan 

pengembalian di perpustakaan UPI; dan 

c. Mahasiswa dapat membuat karangan yang ada kaitannya dengan 

perpustakaan UPI. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Menurut Sutedi (2009; 58)  penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat 

ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara 

aktual. Sehingga  sifat penelitian ini menjabarkan, memotret segala 

permasalahan yang dijadikan pusat perhatian peneliti, kemudian dibeberkan apa 

adanya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester V Jurusan 

Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas 

Pendidikan Indonesia. Sampel penelitian adalah mahasiswa kelas 5C sebanyak 

22 orang mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Chuukyuu Sakubun II.  

Kegiatan penelitian dilaksanakan sebanyak empat kali perlakuan.  
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D. Pembahasan 

1. Perlakuan ke-1 

No. Kegiatan Peneliti Kegiatan Mahasiswa 

1. Diberikan penjelasan tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan, dan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan 

sehubungan dengan cara-cara 

penulisan karangan dalam mata 

kuliah chukyuu sakubun ini terkait 

dengan model pemelajaran CTL 

Menyimak dan memahami hal-hal 

yang dikemukakan oleh peneliti, 

serta mengerti apa yang harus 

dilakukan. 

2. Menjelaskan 

Pola-pola kalimat  

～から（近い・遠い）、～か

ら・より以内、～から・より～

くらい、～まで、～まで以内、

（東、西、南、北）向き 

Kosakata 

大変、とても、非常に（い

い）、かなり、なかなか、だい

たい、あまり～ない、全然～な

い 

Ungkapan 

（比較）～と比べると、（順

序）まず～、次に～、（添加）

また、～、（原因）そのため、

～、（逆説）だが、～、（評

価）～すぎる 

Mengerti dan memahami pola 

kalimat dan kosakata utama yang 

harus digunakan dalam penulisan 

karangan. 

3. Menjelaskan tema karangan yang 

menjadi topik penulisan karangan, 

yaitu tentang perbandingan objek 

yang dilihat di lingkungan 

universitas. 

Memahami tema karangan yang 

harus ditulis pada karangan 

pertama. 

4. Peneliti mempersilakan mahasiswa 

untuk keluar kelas melihat secara 

langsung berbagai objek sebagai 

bahan dalam penulisan karangan 

(sakubun) selama      30 menit. 

Keluar kelas menyebar di 

lingkungan kampus untuk 

menetapkan objek yang akan 

dijadikan tulisan dalam 

karangannya. 

5. Mempersilakan mahasiswa untuk 

menulis karangan menggunakan 

Menulis karangan dengan 

menggunakan pola kalimat dan 
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pola kalimat dan kosakata yang 

telah ditentukan dan telah dijelaskan 

sebelumnya berdasarkan objek yang 

telah dilihatnya secara langsung di 

luar kelas. Waktu mengarang di 

kelas 100 menit  

kosakata yang telah ditentukan 

berdasarkan objek yang telah 

dilihat dan diamati secara langsung 

di luar kelas. 

  

Identifikasi hasil karangan (sakubun) mahasiswa sebagai berikut1: 

No. Responden Isi karangan (sakubun) 

1 R. 1 Membandingkan jarak dari tepat kos ke universitas, serta 

membandingkan harga sewa. 

2 R. 2 Membandingkan antara BPU dan FPBS mengenai keadaan 

kebersihannya, luas, suhu udara hinggga penghijauan. 

Selain itu dibandingkan pula penggunaan bangunan, 

banyak tidaknya kendaraan, keadaan toilet, kantin serta 

kedekatan BPU dan FPBS ke mesjid. 

3 R. 3 Membandingkan keadaan halaman FPBS bagian depan dan 

belakang baik tentang luasnya, kebersihannya maupun 

kegunaannya bagi mahasiswa. 

4 R. 4 Membandingkan Isola dan Al-Furqon tentang 

keunikannya, tinggi bangunan, luas, kebersihan, keindahan 

dan kegunaan tempat tersebut. 

5 R. 5 Membandingkan FPBS dan FIP tentang kedekatan dari 

pintu masuk, fasilitas bangunan seperti penggunaan tangga, 

kantin sampai keadaan style berpakaian para 

mahasiswanya. 

6 R. 6 Membandingkan FPBS dan MIPA tentang kedekatan dari 

tempat kos, kedekatan dengan Isola dan Al-Furqon, luas 

dan bentuk bangunan, penggunaan lift dan tangga, 

penggunaan papan tulis serta kebersihan toilet.  

7 R. 7 Membandingkan FPEB dan FPBS tentang letak bangunan, 

penggunaan dan jumlah kelas, keadaan toilet,taman, kantin 

dan lift. 

8 R. 8 Membandingkan kendaraan yang ada di tempat parkir yang 

ada di halaman dengan yang ada di basement 

9 R. 9 Membandingkan FPBS dan FPIPS tentang suasana di 

dalam kampus, penggunaan wifi, luas dan tinggi bangunan, 

tempat parkir, penggunaan lift dan kedekatan dengan bank. 

                                                 
1 Hasil identifikasi yang ditampilkan pada setiap perlakuan hanya 10 karangan 

mahasiswa yang diambil secara acak dari  22 karangan yang ada. 
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10 R. 10 Membandingkan kantin mahasiswa, tentang kedekatannya 

dengan FPBS, luasnya dan toiletnya, keadaannya, harga 

makanan serta rasa makanannya. 

 

2. Perlakuan ke-2 

No. Kegiatan Peneliti Kegiatan Mahasiswa 

1. Pada pertemuan sebelumnya 

diinformasikan mengenai tema 

karangan berupa buku harian, oleh 

karena itu mahasiswa diharuskan 

melakukan kegiatan secara individu 

maupun bersama-sama. 

Mahasiswa mengerti dan 

memahami pola kalimat dan 

kosakata utama yang harus 

digunakan dalam penulisan 

karangan. 

2. Menjelaskan  

Pola kalimat:  

（～している）あいだ、（～し）

ながら、（～する）前（に）（～

した）あと（で）、（～して）か

ら （～し）たら、そのあと

（で）～、その前（に）～ 、（～

し）ないうちに、 ～までに 

Kosakata : まず、次に、そのあと、    

最後に 

Ungkapan-ungkapan:（開始時点）

～て以来、（変化）（動詞）よう

になる、（意思・意図）～つもり

だ、～（よ）うと思う、（予定）

～ことになっている、（推測）～

はずだ、（意外な展開）ところ

が、～ 

 

Mahasiswa mengerti tema 

karangan yang harus ditulis pada 

karangan kedua. 

3. Mempersilakan mahasiswa untuk 

menulis karangan menggunakan pola 

kalimat dan kosakata yang telah 

ditentukan dan telah dijelaskan. Waktu 

menulis karangan adalah 100 menit. 

Menulis karangan berupa diari 

dengan menggunakan pola 

kalimat dan kosakata yang telah 

ditentukan berdasarkan kegiatan 

yang telah dilakukan beberapa 

hari sebelumnya.  
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Identifikasi hasil karangan (sakubun) mahasiswa sebagai berikut: 

No. Responden Isi karangan (sakubun) 

1. R. 1. Menceritakan tentang kondisi badan yang kurang sehat 

sehingga tidak hadir kuliah, serta mimpi ketika sedang 

sakit. 

2. R. 2. Menceritakan tentang kelelahan setelah mengikuti LDKM 

dan ketakutan setelah mendengar cerita tentang hantu. 

3. R. 3. Menceritakan tentang kesenangan setelah menonton konser 

grup band idolanya. 

4. R. 4. Menceritakan tentang kesenangan ketika berwisata 

mengunjungi kota garut diantaranya mengunjungi candi 

cangkuang dan pemandian air panas. 

5. R. 5. Menceritakan tentang kegiatan keseharian sejak bangun 

tidur. 

6. R. 6. Menceritakan tentang kegiatan keseharian sejak bangun 

tidur, kegiatan di kampus, kegiatan sepulang dari kampus 

hingga kegiatan sebelum tidur. 

7. R. 7. Menceritakan tentang kegiatan bersepeda bersama teman 

ke dago. 

8. R. 8. Menceritakan tentang kegiatan ber-aerobic, makan dan 

nonton film  bersama teman, mencuci baju, mengerjakan pr 

(pekerjaan rumah) dan lain-lain. 

9. R. 9. Menceritakan tentang kegiatan keseharian sejak bangun 

tidur, kegiatan di kampus, hingga kesenangan karena 

menonton film bersama teman di bioskop. 

10. R. 10. Menceritakan tentang batalnya pemotretan dikarenakan 

matinya lampu.   

 

3. Perlakuan ke-3 

No. Kegiatan Peneliti Kegiatan Mahasiswa 

1. Menjelaskan  

Pola kalimat  

 Aして、Bする。Aしてから、B

する。 

Aする。そのあと、Bする。 

まず、Aする。次に、Bする。

（そして、Cする。）それか

ら、Dする 

Ungkapan-ungkapan:  

（条件）なら、（目的）～ため

Mengerti dan memahami pola 

kalimat dan kosakata utama yang 

harus digunakan dalam penulisan 

karangan. 
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に 

Kosakata  

 ～場合   ～とき（に） 

 

2. Menjelaskan jenis karangan yang 

menjadi topik penulisan karangan 

yakni tentang prosedur dengan tema  

perpustakaan pusat UPI 

Mahasiswa mengerti tema 

karangan yang harus ditulis pada 

karangan ketiga. 

3. Mempersilakan mahasiswa untuk 

keluar kelas yaitu ke perpustakaan 

pusat UPI untuk melihat secara 

langsung berbagai objek selama 30 

menit 

Mahasiswa keluar kelas menyebar 

di lingkungan kampus untuk 

menetapkan objek yang akan 

dijadikan tulisan dalam 

karangannya. 

4. Mempersilakan mahasiswa untuk 

menulis karangan menggunakan 

pola kalimat dan kosakata yang 

telah ditentukan dan telah dijelaskan 

sebelumnya berdasarkan objek yang 

telah dilihatnya secara langsung di 

luar kelas. 

Mahasiswa mulai menulis 

karangan dengan menggunakan 

pola kalimat dan kosakata yang 

telah ditentukan berdasarkan objek 

yang telah dilihat dan diamati 

secara langsung di luar kelas. 

Waktu mengarang yaitu 100 menit 

 

Identifikasi hasil karangan (sakubun) mahasiswa sebagai berikut: 

No. Responden Isi karangan (sakubun) 

1. R. 1. Menceritakan tentang tahap atau prosedur memasuki 

perpustakaan, cara mencari buku dengan komputer dan 

cara meminjam buku. 

2. R. 2. Menceritakan tentang jarak tempuh dari Jurusan 

Pendidikan Bahasa Jepang ke perpustakaan UPI, keadaan 

perpustakaan. Selain itu juga menceritakan prosedur 

memasuki perpustakaan, cara mencari buku, cara 

pengembalian buku serta denda keterlambatan 

pengembaliannya. 

3. R. 3. Menceritakan tentang jarak tempuh dari FPBS, kondisi 

perpustakaan terdiri dari empat lantai, luas dan jenis-jenis 

buku yang ada. Kemudian menceritakan prosedur 

memasuki perpustakaan, cara peminjaman dan 

pengembalian buku serta denda keterlambatan 

pengembalian buku. 

4. R. 4. Menceritakan tentang jarak tempuh dari FPBS, prosedur 

memasuki perpustakaan, cara mencari, cara peminjaman, 

cara pengembalian dan denda apabila terlambat 
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mengembalikan. 

5. R. 5. Menceritakan tentang jarak tempuh dari FPBS, jenis buku 

yang tersedia, prosedur memasuki perpustakaan, cara 

peminjaman, cara pengembalian serta besaran denda yang 

harus dibayarkan apabila terlambat mengembalikan. 

6. R. 6. Menceritakan tentang jarak tempuh dari FPBS,  kondisi 

setiap lantai perpustakaan, jenis buku yang ada, dan cara 

peminjaman buku.  

7. R. 7. Menceritakan tentang jarak tempuh dari fakultas, prosedur 

memasuki perpustakaan, cara mencari, cara peminjaman, 

cara perpanjangan serta pengembalian buku, yaitu adanya 

kotak pengembalian yang dapat digunakan ketika 

perpustakaan tutup. 

8. R.8. Menceritakan tentang jarak tempuh, prosedur memasuki 

perpustakaan, cara peminjaman, dan waktu operasional 

perpustakaan. 

9. R. 9. Menceritakan tentang cara peminjaman buku. 

10. R. 10. Menceritakan tentang cara pencarian buku perpustakaan 

dengan cara online, jenis buku yang tersedia, cara 

pencarian dan peminjaman buku. 

 

4. Pertemuan ke-4 

No. Kegiatan Peneliti Kegiatan Mahasiswa 

1. Menjelaskan  

Pola kalimat : A（の）ため

（に）、B。 A（の）おかげ

で、B。 

B（の）は Aした ためだ。 

B（の）は Aした おかげだ。 

    

   A（の）せい

で、B。 

  B（の）は Aした せ

いだ。 

Kosakata  

 ～から～まで 

Ungkapan-ungkapan: 

その上、～、 それに、～、 

～くなる、 ～ようになる 

Mengerti dan memahami pola 

kalimat dan kosakata utama yang 

harus digunakan dalam penulisan 

karangan. 

3. Peneliti menjelaskan jenis karangan Mengerti tema karangan yang 
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pada penelitian ini yakni tentang 

hubungan sebab akibat dengan tema 

convenience store. 

harus ditulis pada karangan 

keempat. 

4. Peneliti mempersilakan mahasiswa 

untuk keluar kelas melihat secara 

langsung berbagai objek sebagai 

bahan dalam penulisan karangan 

(sakubun).  

Penulisan karangan dijadikan 

pekerjaan rumah. 

keluar kelas menyebar di 

lingkungan sekitar tempat tinggal 

masing-masing untuk menetapkan 

objek yang akan dijadikan tulisan 

dalam karangannya. 

 

Identifikasi hasil karangan (sakubun) mahasiswa sebagai berikut: 

No. Responden Isi karangan (sakubun) 

1. R. 1. Menceritakan tentang toko waralaba yang ada di sekitar 

tempat tinggal responden yaitu Indomaret dan Yomart. Di 

depan Indomaret terdapat tukang jualan tahu jeletot, lumpia 

basah dan lain-lain, sedangkan di depan Yomart terdapat 

tukang kue dan tukang sepatu serta martabak mini. Dengan 

adanya toko seperti ini membuat responden merasa praktis 

karena beroperasi selama 24 jam. 

2. R. 2. Menceritakan tentang toko waralaba “SB Mart” yang 

akhir-akhir ini hadir ditengah masyarakat selain, Indomaret 

dan Alfamart. “SB Mart” selalu menjaga kebersihan serta 

harganya pun lebih murah dibandingkan dengan kedua 

toko waralaba yang ada. Keistimewaan dari “SB Mart” 

yaitu tidak menjual minuman beralkohol. 

3. R. 3. Menceritakan tentang jam operasional, barang-barang yang 

dijual, keuntungan dari adanya mini market Al Huda yang 

ada di dekat tempat tinggalnya. 

4. R. 4. Menceritakan tentang keuntungan dan kerugian, jam 

operasional, barang-barang yang tersedia dari adanya 

Yomart di sekitar tempat tinggalnya. 

5. R. 5. Menceritakan tentang barang-barang yang tersedia, 

keuntungan bagi responden, harga dan jam operasional 

“DDS Mart” yang ada di sekitar tempat tinggalnya. 

6. R. 6. Menceritakan tentang SMM yang dikelola oleh Darut 

Tauhid, barang-barang yang tersedia, fasilitas yang ada 

(ATM) serta penggunaan uang kembalian dari pembeli 

dengan memberikan infaq 

7. R. 7. Menceritakan tentang Indomaret. Toko ini luas jika 

dibandingan dengan toko waralaba yang ada disekitar 
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tempat tinggalnya. Karena beroperasi 24 jam, barang yang 

lengkap, fasilitas yang tersedia(ATM, dapat membeli pulsa 

HP, listrik) yang menjadikan kehidupan orang-orang di 

sekitarnya menjadi praktis. Selain dari menceritakan juga 

dampak negatifnya yaitu jalan menjadi macet karena 

tempat parkir yang sempit.  

8. R. 8. Menceritakan tentang Alfamart yang ada disekitar tempat 

tinggalnya. Bangunan sempit, barang-barang yang tidak 

lengkap, jam operasional yang pendek merupakan 

kekurangan dari toko ini. Selain itu menceritakan tentang 

toko waralaba lainnya yang pelayanannya ramah, serta 

adanya pedagan jus buah yang dianggap praktis oleh 

responden. 

9. R. 9. Menceritakan tentang jam operasional, barang yang 

tersedia, keuntungan dan kerugian dengan adanya 

Indomart. Kekurangan toko ini yaitu tidak tertempelnya 

harga di barang serta pelayan yang kurang ramah. 

10. R. 10. Menceritakan tentang perkembangan toko waralaba yang 

ada di Indonesia. Selain itu menceritakan tentang barang 

yang tersedia, serta dampak negatif dari adanya toko ini, 

yaitu anak-anak bebas membeli rokok. 

 

        Berdasarkan hasil tulisan mahasiswa dalam empat sesi perlakuan 

diketahui bahwa ide dan gagasan menulis dengan menggunakan model 

Contextual Teaching & Learning (CTL) ini meningkat, gagasan yang 

dituangkannya sudah tepat sesuai sasaran, ini terbukti dari hasil tulisan 

mahasiswa tersebut isinya lebih bervariasi sesuai dengan apa yang dilihat secara 

langsung maupun sesuai dengan apa yang telah dialaminya secara langsung.  

        Dalam penulisan karangan yang menitikberakan pada penulisan 

perbandingan dalam karangan pertama, objek yang dibandingkan sangat 

bervariasi, tidak hanya membandingkan satu tempat dengan tempat yang lain 

tapi juga mampu membandingkan berbagai hal seperti fasilitas, kegunaan, 

keindahan kebersihan dan lain-lain. Dalam penulisan karangan kedua terdapat 

hal-hal yang di luar dugaan yakni banyaknya kesamaan dalam aktifitas yang 

dituangkan dalam karangan berupa diari yakni sebagian besar mahasiswa 

melakukan aktifitas menonton bersama. Dalam penulisan karangan ketiga 

mahasiswa mampu mengungkapkan prosedur dan cara peminjaman buku di 

perpustakaan UPI, selain itu mereka mampu mengungkapkan kondisi 

perpustakaan secara lebih mendetail karena mereka melihat dan mengalami 

langsung kondisi tersebut. Dalam penulisan karangan keempat, mahasiswa 

mampu mengungkapkan kondisi combini (toko kecil serba ada) yang ada di 
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sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu mahasiswa mampu pula menilai 

kelebihan dan kekurangan atas keberadaan toko waralaba tersebut. 

 

E. Penutup 

 Kemampuan mahasiswa dengan menggunakan model Contextual 

Teaching & Learning (CTL) ini ternyata tidak hanya dalam peningkatan 

menuangkan ide dan gagasan, juga mahasiswa mampu menggunakan kosakata, 

pola kalimat dan ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari sebelumnya, 

sehingga hasil karangan tersebut lebih baik dan sempurna sesuai dengan target 

pembelajaran yang diharapkan. Namun demikian dalam hasil karangan tersebut 

masih terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki dalam 

penelitian selanjutnya. Diantaranya masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam 

penggunaan tatabahasa dan kosakata yang tidak dijelaskan pada saat 

pembelajaran tersebut berlangsung. Selain itu terdapat pula kesalahan berupa 

sistem penulisan gaya bahasa (buntai), serta alur penulisan yang tidak runtun.  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan pembelajaran bahasa Jepang, terutama mengenai pendekatan 

CTL dalam pembelajaran Sakubun. 
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PENGGUNAAN POWERPOINT DENGAN TEMA 

KEARIFAN LOKAL PADA PEMBELAJARAN KAIWA 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

BERKOMUNIKASI BAHASA JEPANG 
 

Juju Juangsih, M.Pd. 

 

 
Abstract 

Kaiwa teaching using text book containing illustration and story pictures 

in the form of comic has weaknesses which are the students’ difficulties on 

imaging provided pictures and their misconception toward the situations, 

conditions, cultures, and habits in Japan. Therefore the imagination and 

understanding toward the material taught are lessening. Related the 

statements mentioned-above, one of the efforts to make the students able 

to use correct expressions is by using Power Point (PP) containing 

illustrations of Indonesian condition, situation, and culture (local wisdom) 

which is aimed to lead the students to understand the delivered material. 

From the result of this PP usage, it can be known that the respondents’3 

ability in communication Japanese is improved. That can be seen from the 

students’ ability in composing conversation by using correct expressions 

as the situation/condition which is based on the ‘role play’ determined by 

the lecturer. From the result of questionnaire4 after the implementation of 

PP adjusted with the local wisdom, it is figured out that (1).  100% of the 

respondents feel so pleased; (2). 69% of all respondents agree that they 

could think better in arranging sentences in Japanese; (3). 88% of the 

total respondents argue that they get more understand in applying the new 

expressions and vocabularies which is related to the theme taught; (4) 

94% of respondents take pleasure because the story background related to 

the daily life; (5). 88% of respondents notice that the use of PP is very 

effective to be implemented in the course of chuukyuu kaiwa. 

 

 Key Word : Power Point, communicating, kaiwa, local wisdom 

 

A. Pendahuluan 

 Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui pada saat berbicara, yaitu 

memikirkan isi pembicaraan yang ingin diungkapkan, memilih ungkapan serta 

kalimat, mengeluarkan suara, dan menyampaikannya kepada lawan bicara. 

Menurut Kida, at.all (2009:18) bahwa berbicara, tidak hanya mengeluarkan satu 

kalimat saja, tetapi ada banyak kalimat yang berkumpul yang mempunyai satu 

kesatuan arti. Satu kesatuan tersebutlah yang dinamakan berbicara. Proses ini 

pun dialami oleh pembelajar bahasa Jepang ketika berkomunikasi dalam bahasa 

Jepang. Kemampuan yang diperlukan dalam berkomunikasi dibagi menjadi 4 
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kemampuan, yaitu: (1) kemampuan tata bahasa; (2) kemampuan sosioliguistik; 

(3) kemampuan discourse; (4) kemampuan strategi (Canal 1983 dalam Kida at. 

all, 2009: 17)  

Pada pembelajaran Kaiwa untuk tingkat pemula, para pembelajar masih 

menggunakan ungkapan-ungkapan sederhana. Sedangkan pada tingkat 

menengah, para pembelajar diharuskan untuk berfikir menggunakan ungkapan-

ungkapan yang sudah mereka pelajari menjadi suatu percakapan yang 

komunikatif.  Berdasarkan pengalaman sebagai pengajar mata kuliah Kaiwa 

tingkat menengah atau Chuukyuu Kaiwa,  bahwa 80% pembelajar dapat 

memahami materi serta ungkapan yang diajarkan tetapi hanya 60% yang dapat 

menggunakannya secara komunikatif.  

Untuk meningkatkan kemampuan berbicara tersebut, berbagai macam 

model pengajaran dan latihan sudah coba diaplikasikan oleh pengajar dalam 

pembelajaran Kaiwa, terutama mata kuliah Chuukyuu Kaiwa . Akan tetapi 

hamper setengah dari jumlah mahasiswa di kelas belum dapat menggunakan 

ungkapan yang tepat  sesuai dengan situasi yang diharapkan .    

  Pengajaran kaiwa, terutama pengajaran Chuukyuu Kaiwa di jurusan 

bahasa Jepang saat ini, menggunakan buku 『日本語集中トレーニング 初

級から中級へ』yang diterbitkan oleh  Aruku. Secara umum struktur buku ini 

terdiri dari:1. Bamen yang berisi storypicture, kaiwa dan narasi; 2. Intaabyuu; 3. 

Kotobano Seiri yang didalamnya terdapat bunpou, hyougen; 4. Akutibitii.  

Pada saat pelaksanaan pengajaran di kelas, tidak semua materi yang ada 

di buku ini dipakai. Materi yang diajarkan biasanya bagian bamen dan kotobano 

seiri saja.  Materinyapun tidak diajarkan sekaligus, tapi dibagi menjadi dua kali 

pertemuan, yaitu 場面‘ yang berisiストーリーピクチャー dan  会話 diajarkan  

pada pertemuan pertama, sedangkan ことばの整理 yang berisi 会話表現 

diajarkan pada  pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua,  biasanya penulis 

menyediakan waktu bagi mahasiswa untuk mempresentasikan materi yang 

dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Apabila  masih ada waktu,  digunakan 

untuk membaca ナレーション sebagai latihan membaca. 

Pengajaran Kaiwa yang menggunakan buku ajar yang berisikan ilustrasi 

serta story picture dalam bentuk komik ini memiliki kelemahan yaitu kesulitan 

mahasiswa mengimajinasikan gambar yang ada dan ketidakpahaman mahasiswa 

terhadap situasi, kondisi, budaya, serta kebiasaan di Jepang sehingga imajinasi 

serta pemahaman terhadap materi yang diajarkan berkurang.  

Di bawah ini beberapa contoh kesulitan mahasiswa dalam 

mengimajinasikan gambar pada buku ajar sebagai berikut: 
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a. Ketika diperlihatkan gambar seperti ini terjadilah dialog di dalam kelas 

sebagai berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T : Kono e wo mite, risa san wa nani ni tsuite hanashite imasuka. 

S1 : Risa san wa chuugokugo ga deskimasu. 

S2 : CTB no hata wo motte imasu. 

S3 : Risa san wa ryokou shite imasu.  

S4 dst 

 

Dari jawaban mahasiswa di atas dapat disimpulkan bahwa mereka sulit untuk 

mengimajinasikan gambar tersebut. Sebenarnya pada gambar ini menceritakan 

bahwa  Risa bekerja di CTB yang merupakan perusahaan perjalanan. Bahkan ada 

mahasiswa yang bertanya mengenai gambar mon. Kesulitan untuk 

mengimajinasikan gambar tersebut, salah satunya adalah karena mahasiswa tidak 

mempunyai pemahaman awal mengenai budaya Jepang. 

 

b. Ketika diperlihatkan gambar di bawah ini, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T  : Kono e wo mite, nani ga wakarimasuka. 

S1  : Tabemono no nedan wa sen en desu. 

S2 :  Jibun no okane ga gosen en desu. 

S3 :  Okane ga tonde imasu. 

Dari beberapa jawaban yang dikemukan, jawaban dari S3 yang 

mendekati teks yang ada, bahwa okane ga tonde imasu sama artinya dengan 

takai. 
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Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, team pengajar 

chuukyuu kaiwa dengan dibantu oleh expert bahasa Jepang, memikirkan untuk 

mencari solusi agar mahasiswa dapat menggunakan ungkapan yang tepat sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan. Upaya yang dilakukan adalah membuat  Power 

Point yang berisikan ilustrasi dengan kondisi, situasi, dan budaya Indonesia yang 

bertujuan agar mahasiswa paham akan materi yang disampaikan. Dengan kata 

lain, cerita yang dipakai dalam pengajaran kaiwa menggunakan tema yang sama 

dengan yang ada di buku ajar, tetapi isi ceritanya dibuat lagi berdasarkan pada 

kondisi budaya setempat/ lokal. 

 

B. Buku Ajar 

Mata kuliah Chuukyuu Kaiwa di Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang 

FPBS UPI menggunakan buku 『日本語集中トレーニング 初級から中級へ

』yang diterbitkan oleh  アルク. Secara umum struktur buku ini terdiri dari: 

I. 場面 

1.1． ストリー・ピクチャー 

1.2． 会話 

1.3． ナレーション 

II. インタービュー 

III. 言葉の整理 

3.1． 文法 

3.2． 表現 

IV. アクテイビテイー 

4.1． 読む練習 

4.2． 書く練習 

4.3． 漢字で試し  

 

Tema yang dipilih dari buku tidak secara berurutan, team pengajar 

memilih tema yang dapat diaplikasikan dengan kondisi dan budaya Indonesia. 

Dalam satu semester, kami hanya mengajarkan tujuh tema saja diantaranya: 「

第１課 日本人の家を訪問する」、「第３課 寄り道の提案する」「第

４課 店で注文する」「第６課不動産屋でマンションを探す」「第７課 

体験を話す」「第８課 日本の習慣を尋ねる」 . Pada saat pelaksanaan 

pengajaran di kelas, tidak semua materi yang ada di setiap tema dipakai. Materi 

yang diajarkan untuk mata kuliah Chukyu Kaiwa hanya bagian 場面 dan 言葉の

生理.  Materinyapun tidak diajarkan sekaligus, tetapi dibagi menjadi dua kali 

pertemuan, yaitu ストーリーピクチャー  sampai 会話  diajarkan  pada 

pertemuan pertama, sedangkan 会話表現  diajarkan pada  pertemuan kedua. 

Pada pertemuan kedua, biasanya penulis menyediakan waktu bagi mahasiswa 
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untuk mempresentasikan materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

Apabila  masih ada waktu,  digunakan untuk membaca ナレーション sebagai 

latihan membaca. 

Adapun keistimewaan dari buku ini sebagai berikut, 

a. Silabus yang menitikberatkan pada fungsi komunikasi 

Buku ini disusun dengan silabus yang disesuaikan dengan kondisi serta 

tema yang dianggap perlu oleh pembelajar bahasa Jepang yang akan tinggal 

di Jepang dengan menitikberatkan pada discourse (wacana) bukan pada 

pola kalimat dan tata bahasa dalam satuan-satuan kalimat. Selain itu, 

menitikberatkan juga pada aspek sosioliguistik, dapat memahami 

penggunaan ungkapan yang disesuaikan dengan situasi, kedudukan, 

keinginan si pembicara, hubungan antar manusia. 

b. Penggunaan ilustrasi, story picture yang banyak 

Setiap tema terdiri dari 10 kotak gambar yang berisikan ilustrasi dengan 

bentuk komik. Pada bagian story picture ini dilakukan dengan cara 

menceritakan story secara obyektif sambil melihat ilustrasi, menjadi salah 

seorang dari tokoh yang ada pada percakapan tersebut, menjelaskan 

situasinya. Untuk latihan berbicara, dilakukan latihan yang berharga yang 

mengembangkan ketrampilan praktis dengan menggunakan ungkapan 

dengan mengetahui kedudukan dan sudut pandang yang berbeda.  

c. Adanya aktifitas 

Pembelajar skrip percakapan dengan peran dan situasi yang ditetapkan oleh 

pengajar, berlatih percakapan tersebut lalu mempresentasikannya. (Hoshino 

at. all, 2004) 

Masalah yang dihadapi selama mengajar dengan  menggunakan buku ini 

yaitu isi percakapan berdasarkan budaya Jepang, sehingga banyak hal yang tidak 

sesuai dengan budaya Indonesia. Untuk  menanggulangi masalah ini, penulis dan 

team pengajar yang mengampu mata kuliah ini juga dibantu oleh expert yang 

ada di jurusan, melakukan beberapa perubahan isi percakapannya. Karena isi 

percakapannya diubah, maka gambar yang ada pada bagian ストリー・ピクチ

ャーjuga mengalami perubahan.  

Perubahan isi percakapan berdasarkan hasil kesepakatan bersama, 

gambar diubah dengan merujuk pada kearifan lokal budaya setempat seperti 

pada percakapan berikut, contoh asli percakapannya adalah seperti dan 

gambarnya seperti ini, 
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Buku ajar                                     Mengikuti kearifan lokal 

 

                                         

                                      

 

 

 

 

 

Contoh di atas, pada buku ajar terdapat gambar bir, pada proses belajar 

mengajar, kami mengubah gambar tersebut menjadi gambar es teler. 

 

C. Bentuk Pengajaran 

Tahapan-tahapan yang digunakan pada saat pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Pengajar memperlihatkan Power Point .  

2. PP diperlihatkan slide per slide. Setiap slide mahasiswa diminta untuk 

mengimajinasikan gambar yang ada lalu mengungkapkannya dalam 

bahasa Jepang. 

3. Setelah semua slide diperlihatkan, pengajar membagikan skrip dan 

membacakannya  lalu diikuti oleh mahasiswa sebanyak dua kali. Yang 

pertama mahasiswa mengucapkan kembali apa yang sudah diucapkan 

pengajar sambil melihat skrip sedangkan yang kedua melihat PP. 

4. Pengajar memperlihatkan PP kembali, mahasiswa disuruh untuk 

mengimajinasikan ungkapan yang digunakan pada setiap slide PP 

5. Pengajar menanyakan bagian yang tidak dipahami oleh mahasiswa 

kemudian menjelaskannya. 

6. Mahasiswa secara berkelompok membuat skrip sesuai dengan tema yang 

sudah dibahas. 

Berikut ini  adalah contoh story picture yang sudah dimodifikasi disesuaikan 

dengan kearifan lokal. 

a. Bab 3 dengan tema  

b. Bab 6 dengan tema fudousanya de manshon wo sagasu. 

 

 

Buku ajar   

 

 

Mengikuti kearifan lokal 
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1.     

 
 

2.                 
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3.                  

 
 

Dari tema di atas, penulis memodifikasi beberapa bagian dari story 

picture yang ada yaitu: (1) manshon dirubah menjadi kost-kostan dikarenakan di 

Indonesia jarang sekali mahasiswa yang tinggal di mashon maupun apartemen; 

(2) densha dirubah menjadi angkot, karena transportasi yang digunakan 

mahasiswa adalah sepeda motor, mobil atau angkot; (3) ukuran apartemen atau 

manshon (one room manshon) diganti menjadi kamar yang ada kamar mandinya; 

(4) harga sewa manshon dirubah menjadi harga sewa kost-kostan dalam nilai 

rupiah. Tujuan dari perubahan story picture ini adalah agar mahasiswa lebih 

mudah mengimajinasikannya karena sesuai dengan keadaan sehari-hari yang 

dialami mereka. Setelah mahasiswa memahami ungkapan tersebut, pengajar 

menginformasikan kondisi atau situasi di Jepang terutama manshon dan 

apartemen sebagai pengajaran Nihon Bunka dan Nihon Jijo. Selanjutnya untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa dalam penggunaan ungkapan 

tersebut sebagai pekerjaan rumah, mahasiswa dalam bentuk kelompok membuat 

skrip sesuai dengan gambar yang diberikan oleh pengajar, yaitu gambar rumah 

dan apartemen di Jepang. Pada pertemuan selanjutnya pengajar membagikan 

gambar-gambar jenis rumah di Jepang pada setiap kelompok, kemudian 3 

kelompok diharuskan mempresentasikan dialog yang mereka buat, dan kelompok 

lainnya menebak gambar yang sedang dibicarakan.   
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Simpulan 

Hasil dari penggunaan Power Point ini dapat diketahui bahwa 

kemampuan responden1 dalam berkomunikasi bahasa Jepang meningkat. Hal ini 

dapat dilihat dari kemampuan mahasiswa dalam membuat percakapan dengan 

menggunakan ungkapan yang tepat sesuai dengan situasi/kondisi berdasarkan 

roleplay yang ditentukan pengajar.  

Dari hasil angket2 diketahui bahwa (1). 100% responden sangat senang 

dengan penggunaan media Power Point  dengan tema yang disesuaikan dengan 

budaya kearifan lokal pada saat belajar chuukyuu kaiwa; (2). Responden yang 

setuju bahwa penggunaan model pengajaran dengan media Power Point dan 

materi hasil modifikasi dengan tema kearifan lokal lebih membuat mereka dapat 

berfikir untuk membuat kalimat dalam bahasa Jepang sebanyak 69%; (3). 88% 

responden berpendapat bahwa penggunaan media Power Point dengan tema 

kearifan lokal, membuat mereka lebih faham dalam menggunakan ungkapan-

ungkapan dan kosa kata baru yang berkenaan dengan tema yang diajarkan; (4). 

94% responden berpendapat bahwa penggunaan media power point dengan tema 

kearifan lokal lebih menyenangkan karena latar ceritanya berdekatan dengan 

kehidupan sehari-hari di Indonesia; (5). 88% responden berpendapat bahwa 

penggunaan media power point dengan tema kearifan lokal sangat efektif untuk 

digunakan pada MK chuukyuu kaiwa.  
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1 Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bhs Jepang UPI Bandung semester III tahun 2011/2012 
2 Tanggapan responden terhadap penggunaan Power Point selama satu semester 
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REPRESENTASI KEKUASAAN DALAM NARASI 

KACA PATRI DI MUSEUM BANK INDONESIA 
  

Mesiyarti S.Pd, S.Sos. 

 
Abstrak 

Museum adalah monumen negara yang menyimbolkan kekuasaan karena 

di dalamnya memuat pesan yang melanggengkan kekuasaan. Tulisan ini 

berpijak bahwa narasi dalam museum memuat  pesan kekuasaan tersebut 

merupakan mitos yang bermakna konotasi. Barthes dalam Mythologies 

(1972) menyatakan bahwa  museum sering menggunakan bahasa (teks 

verbal) yang menyertai objek pameran atau terpisah yang menyampaikan 

kepentingan sebuah museum. Tulisan ini menjelaskan bagaimana bahasa 

digunakan oleh Museum Bank Indonesia untuk menyampaikan mitos 

kekuasaan ekonomi VOC pada narasi “Di Bawah Lindungan Dewa-Dewi” 

dengan menggunakan teori mitos Barthes dan menggunakan teori naratif 

Danesi dan Perron mendeskripsikan narasi tersebut. 

 

 

A. Fungsi Museum 

VOC di Jawa pada tahun 1746 mendirikan De Bank van Leening yang 

kemudian menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada 1752. Bank itu 

adalah bank pertama yang lahir di nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan 

pada masa selanjutnya. Pada 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda 

mendirikan bank sirkulasi dengan nama De Javasche Bank (DJB). Selama 

berpuluh-puluh tahun bank tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan 

suatu oktroi dari penguasa Kerajaan Belanda, hingga akhirnya diundangkan DJB 

Wet 1922.  

Museum Bank Indonesa dikembangkan oleh para pedagang dari 

Belanda (VOC), wajah museum ini hampir mirip dengan  museum-museum di 

Belanda maupun Eropa. Lengkap dengan arsitektur maupun benda-benda yang 

ada di dalamnya yang melambangkan kepentingan ekonomi VOC sebagai 

penguasa ekonomi pada waktu itu. Hingga kini, Indonesia masih 

mempertahankan sudut pandang kolonial dalam melihat segala sesuatu yang 

menyimbolkan negara. Maka museum pun dilihat sebagai monumen negara 

yang menyimbolkan kekuasaan. Pertama kali didirikan museum berfungsi 

sebagai lembaga yang mendukung kepentingan Belanda, baik kepentingan 

politik maupun ekonomi. Setelah masa kemerdekaan, konsep museum sebagai 

sebuah institusi yang didasari oleh pengetahuan dan kebudayaan publik. 

Direktorat Permuseuman di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

mulai membuat narasi sejarah benda-benda yang ada di museum. Museum Bank 

Indonesia berperan sebagai pusat ekonomi VOC yang menguasai  perdagangan 
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zaman kolonial pada waktu itu. Kekuasaaan ekonomi direpresentasikan dalam 

simbol-simbol arsitektur pada bangunan ini. Kepercayaan pada mitologi yunani 

dalam hal perdagangan sangat terlihat dalam interior gedung ini. 

Seni kaca patri merupakan ornamen arsitektur yang berasal dari Eropa 

yang digunakan VOC untuk melestarikan mitos dan budaya mereka. 

Penggunaan kaca warna pada jendela terutama untuk rumah ibadah (gereja) 

dimulai pada pertengahan abad ke-12. Seluruh jendela kaca patri di museum 

Bank Indonesia dibuat oleh  seniman Belanda bernama Ian Sihouten Frinsenhouf 

dari Delft. Ornamen yang ada dalam kaca patri tersebut menggambarkan  

kekuasaan ekonomi VOC pada saat itu yang dilindungi oleh Dewa Hermes, 

Dewa Artemis, dan Dewi Demeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poto 1. Salah satu kaca patri di Museum Bank Indonesia 

 

 Ornamen kaca patri ini tepat berada di depan ruang kerja direksi  yang 

menggambarkan Dewa-Dewi Yunani yang membawa pesan agar aura dan 

kekuatan dapat terpancar dari para dewa ini, khususnya saat cahaya matahari 

menembus kaca ini mampu meningkatkan kinerja pimpinan De Javasche Bank. 

Dengan kata lain dapat dimaknai pula, bahwa kekuatan yang bersumber dari 

ketiga dewa-dewi ini mampu mempertahankan kekuasaan VOC. 

 Barthes dalam Mythologies (1972) menyatakan bahwa penandaan 

primer dapat menjadi penanda dalam penandaan sekunder (konotasi) Pada level 

konotasi inilah mitos diproduksi dan dipakai banyak orang. Begitu juga halnya 

dengan mitos yang ada dalam kaca patri ini yang dilestarikan secara legitimasi 
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oleh Museum sehingga dipercaya oleh banyak orang. Mitos ini akan menjadi 

ideologi jika dipahami dan dipercayai oleh  masyarakat dalam kurun waktu 

tertentu. 

 Agar pengunjung museum ini percaya akan mitos yang ada dalam kaca 

patri ini, maka pihak museum membuat narasi yang mengarahkan pemahaman 

pengunjung pada mitos dan ideologi yang akan disampaikan. Gambar ketiga 

Dewa-Dewi Yunani dalam kaca patri yang ada di Museum Bank Indonesia dari 

kiri ke kanan merupakan urutan dan tahapan sebuah peristiwa tertentu. Dewa 

Artemis yang merupakan Dewi pelindung alam berada pada posisi paling kiri 

kemudian diikuti oleh Dewi Hermes yang dikenal sebagai Dewi pelindung 

perdagangan, dan berada paling kanan adalah Dewi Demeter yang dikenal 

sebagai dewi kesuburan. Rangkaian posisi ini merupakan rangkaian peristiwa 

yang menggambarkan kegiatan kolonial VOC pada saat itu. 

 

 
Poto 2. Narasi kaca patri “Di Bawah Lindungan Dewa-Dewi” 

 

 Tulisan akan akan menjelaskan representasi kekuasaan ekonomi VOC 

dalam narasi kaca patri “ Di Bawah Lindungan Dewa-Dewi” dengan 

menggunakan teori mitos yang dikembangkan ole Barthes dan menguraikan 

secara naratif mitos yang terkandung dalam teks verbal seperti yang 

disampaikan oleh Danesi dan Peron (1999). 

 

B. Kekuasaan Dalam Mitos Barthes 

Konotasi yang mantap dapat berkembang menjadi mitos, yaitu makna 

yang tersembunyi yang secara sadar disepakati oleh sebuah komunitas. Mitos 

yang mantap dapat berkembang menjadi ideologi, yaitu sesuatu yang mendasari 

pemikiran sebuah komunitas sehingga secara tidak sadar pandangan mereka 
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dipengaruhi oleh ideologi tersebut. Selanjutnya, konotasi, mitos, dan ideologi 

dapat berubah seiring dengan perubahan karena ketiga konsep tersebut 

berkembang di dalam sebuah kebudayaan (Barthes 1972:109). Mitos dan 

ideologi merupakan makna konotatif sekunder sebuah ujaran yang 

dikomunikasikan melalui wacana sebagai produk budaya massal seperti 

pertunjukkan ( show), film, iklan, karya sastra, bahkan mainan ( toy) (Barthes 

1972:109).  Makna di balik wacana tersebut, yang naturalitasnya dibangun di 

atas rekayasa realitas untuk memuaskan manusia, secara sadar ditangkap sebagai 

sesuatu yang natural dan nyata (“what goes without saying”), berdasarkan apa 

yang selama ini mereka yakini bersama. Pengungkapan makna wacana 

menunjukkan ideologi yang terdapat di dalam wacana tersebut (Barthes 

1972:11). Untuk memahami mitos, Barthes memberikan tiga cara, yaitu fokus 

kepada pembuat mitos, kemudia menemukan konsep yang membentuk sebuah 

mitos dan memandang makna dan mitos sebagai satu bentuk kesatuan. 

Secara denotatif kekuasaan menurut KBBI Edisi berarti III, n 1 kuasa 

(untuk mengurus,mernerintah, dsb): dia telah mempergunakan ~nya secara 

sewenang-wenang;2 kemampuan; kesanggupan; tiada ~selain ~ Allah untuk 

menciptakan dunia;3 daerah (tempat dsb) yg dikuasai: bekas raja itu tidak mau 

pergi dr daerah bekas ~nya meskipun sudah kalah perang;. Sedangkan Dewa 

menuurt KBBI edisi III déwata/ kl n 1 dewa; 2 sifat dewa; mempunyai sifat 

kedewaan. Kedewaan yang dimaksud adalah memimpin, menguasai, dan 

mengarahkan. 

Makna konotasi kaca patri tersebut adalah gambaran kolonialisme VOC 

pada saat menguasai Hindia Belanda. Dewa Artemis dilambangkan sebagai 

Dewa Lebah yang mengumpulkan lebah berupa tujuh macam yang mmpunyai 

makna konotasi bahwa lebah ini adalah kekayaan bangsa Hindia Belanda berupa 

produk alam itu merupakan komoditi yang diperdagangkan Belanda pada masa 

itu, seperti kopi, lada, timah, emas, kapas, karet, tebu. VOC menguasai produk-

produk alam tersebut hingga habis dan mengakibatkan kesengsaraan pada 

bangsa Hindia Belanda. Belanda melalui VOC menguasai kekayaan alam bangsa 

Hindia Belanda untuk kemakmuran bangsanya dan diyakini sebagai tindakan 

yang dilindungi oleh Dewa Hermes sebagai pelindung perdagangan Belanda. 

Bangsa Belanda menyakini bahwa Dewa Hermes memberikan perlindungan 

perdagangan agar hasil kekayaan alam yang ada di Hindia Belanda dapat dibawa 

dan memakmurkan koloni Hindia Belanda maupun masyarakat yang ada di 

Belanda. Dewi Demeter yang merupakan dewi pelindung kesuburan diharapkan 

terus memberikan kesuburan pada tanah-tanah yang dijadikan tanam paksa oleh 

Belanda. Hal ini dimaksudkan agar hasil alam terus dapat dihasilkan. Ketiga 

Dewi ini menggambarkan sebuah rangkaian peristiwa. Jika dikaitkan dengan 

tempat kaca patri ini berada yaitu Museum Bank Indonesia, maka dapat 

dimaknai bahwa De Javasche Bank mempunyai tugas mengumpulkan lebah 

yang berkonotasi pada hasil kekayaan alam bangsa Hindia Belanda yang 
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kemudian oleh Dewa Hermes dibawa ke Belanda untuk memakmurkan 

masyarakat Belanda. Kemudian bank ini juga dilindungi oleh Dewi Demeter 

yang menjamin kesuburan, yang berarti pula De Javasche Bank dapat terus 

mengumpulkan hasil kekayaan alam yang ada di Hindia Belanda. 

 

C. Naratif Menurut Danesi dan Peron 

Danesi dan Perron (1999: 249) menyatakan bahwa naratif biasanya 

terdiri dari tiga lapis, yaitu teks utama, subteks, dan interteks. Teks utama adalah 

teks yang terlihat/terdengar sementara subteks merupakan pesan tersirat yang 

harus ditafsirkan dulu oleh penerima teks utama. Pada lapis berikutnya, teks dan 

subteks ini bisa dihubungkan dengan teks-teks di luar teks utama untuk 

memahami pengaruhnya terhadap subteks.  

Tiga unsur yang dimiliki oleh naratif adalah adanya plot, tokoh, dan 

latar. Plot merupakan jalan ceritanya. Perwujudan kepribadian pelaku dan 

peserta di dalam plot disebut tokoh. Kapan dan di mana menjadi latar bagi plot 

dan tokoh. Ketiga unsur ini menjadi perhatian saat ketiga lapis naratif dianalisis. 

Data diperoleh adalah narasi kaca patri “Di Bawah Lindungan Dewa-Dewi” 

yang ada di Museum Bank Indonesia. 

 

Di Bawah Lindungan Dewa-Dewi 

Di hadapan kita ini terdapat tiga kaca patri yang melambang Dewa-

Dewi Yunani. Letak kaca patri ini strategis, berhadapan langsung 

dengan ruang kerja direksi. Tujuannya agar aura mereka terpancar 

mampu meningkatkan kinerja para pucuk pimpinan De Javasche Bank 

ini. Dewa-Dewi tesebut berwajah Eropa, namun mengenakan kain 

dengan motif khas nusantara. Berjajar dari kiri ke kana adalah: 

1. Dewa Artemis yang dikenal sebagai Dewa alam. Ia juga sering 

disimbolkan sebagai Dewi Lebah (Ratu Lebah). Di kaca patri tampak 

Dewi Artemis membawa sebuah piring yang berhiaskan tujuh lebah 

di sisinya dan berisi sarang lebah ditengahnya. Sosok Dewa Artemis 

diharapkan mampu berperan menghidupi sendiri kebutuhan Belanda 

di daerah koloninya, yaitu Hindia Belanda serta mensejahterakan 

masyarakatnya. 

2. Dewa Hermes yang dikenal sebagai Dewa Pelindung Perdagangan 

yang juga menjabat sebagai Dewa Perjalanan. Berbagai atribut yang 

dikenakan seperti tas, topi, jaket, sepatu, dan tongkat yang semuanya 

bersayap, snagat memudahkanya untuk segera melesap dalam 

sekejap untuk menjalankan beberapa tugas di beberapa tempat. 

3. Dewi Demeter dikenal sebagai Dewa Kesuburan. Kehadiran Dewa 

Demeter diharapkan untuk senantiasa menjaga di bumi nusantara. 

Diharapkan agar setiap biji yang jatuh ke tanah “gemah ripah loh 

jinawi” akan tumbuh subur dan menghasilkan panenan yang 
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melimpah terutama komoditi dagang primadona tingkat dunia yang 

kelak menggemukkan pundi uang Belanda. 

 

  Tokoh dari teks naratif diatas adalah Dewa Artemis, Dewa Hermes, dan 

Dewi Demeter. Ketiganya dilambangkan sebagai dewa yang mempunyai kuasa 

dalam mengatur dan melindungi perdagangan Belanda. Ketiga Dewa-Dewi 

dalam kaca patri ini mempunyai peranan penting dalam filosofis Belanda 

sehingga diletakkan di depan ruangan pimpinan De Javasche Bank. Latar tahun 

tidak disebutkan dengan jelas tetapi mengisyaratkan ketika Belanda menguasai 

Hindia Belanda. 

 Subteks yang dapat dipahami dari teks naratif ini adalah bahwa ketiga 

Dewa-Dewi yang ada dalam kaca patri ini dihadirkan untuk menguatkan mitos 

kekuasaan ekonomi Belanda terhadap bangsa Hindia Belanda pada saat zaman 

penjajahan terjadi. Dalam teks disebutkan pula bahwa, Dewa-Dewi tidak dikenal 

dalam kepercayaan Indonesia tetapi lebih dikenal dalam kepercayaan Eropa, dan 

Belanda termasuk didalamnya. Namun, disebutkan bahwa ketiga Dewa-Dewi ini 

mengenakan pakaian yang bercorak khas nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa 

Belanda juga sedang menguasai budaya daerah jajahannya dengan memasukkan 

unsur kepercayaan mitologi Yunani dalam Nusantara. 

 Dalam naratif ini digambarkan bahwa Belanda mempunyai kekuasan 

penuh untuk mengeksploitasi kekuasaan Nusantara, sedangkan Hindia Belanda 

berada dalam posisi bangsa yang dikuasai baik secara ekonomi maupun 

kebudayaan. Ketiga Dewa-Dewi secara jelas memberikan keuntungan kepada 

bangsa Belanda, sedangkan bangsa Hindia Belanda waktu sebagai bangsa 

inferior adalah bangsa yang dirugikan.  

 Interteks dalam naratif dapat diambil dari teks-teks yang ada diluar teks 

tersebut. Dewa Artemis merupakan dewa yang membawah lebah beruba tujuh 

macam. Jika dikaitkan dengan kekayaan alam nusantara pada saat itu, maka 

dapat dikatakan bahwa lebah itu menggambarkan kekayaan alam yang sedang 

dikuasai oleh Belanda. Komoditi perdagangan pada saat itu adalah rempah-

rempah yang lebih mahal harganya daripada emas. Bangsa Belanda  tidak 

pernah menemukan rempah-rempah di negara mereka sehingga penguasaan atas 

komoditas ala mini dianggap sangat penting sehingga Belanda memerlukan 

perlindungan Dewa Artemis agar agar alam terus menghasilkan komoditas yang 

dapat mensejahterakan rakyat Belanda. De Javasche Bank sebagai tempat 

mengumpulkan kekayaan alama nusantara terlihat pula dari diorama yang ada di 

dalam Museum Bank Indonesia ini, 
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Poto 3. Diorama Penduduk Pribumi 

 

Diorama ini menggambarkan keadaa orang pribumi yang bersusah payah 

menjadi budak Belanda untuk memenuhi komiditas alam yaitu beras untuk 

kemakmuran bangsa Belanda.  Sistem tanam paksa akan komoditas yang 

menguntungkan Belanda membuat orang pribumi pada waktu itu tidak dapat 

menanam beras sebagai bahan pagan mereka. Sehingga sistem tanam paksa ini 

merupakan penguasaan dan ekploitasi Belanda terhadap perekonomian 

Nusantara pada saat itu. Kekuasaan ini terjelas dalam teks bahwa Dewa Artemis 

memberikan perlindungan terhadap eksploitasi kekayaan alam maupun sumber 

daya manusia sehingga menjadikan penduduk pribumi kelaparan. 

 Dewa Hermes dijadikan sebagai dewa pelindung perdagangan yang 

melindungi segenap cakupan kekuasaan ekonomi Belanda pada saat itu. Narasi 

teks dibawah ini menjelaskan bahwa ada tiga kota yang menjadi sentral 

perdagangan Belanda, yaitu Kota Batavia, Kota Semarang, dan Kota Surabaya. 

Di ketiga kota ini Belanda membuka kantor cabang untuk menempatkan 

kekayaan yang di dapat. Dewa Hermes dikatakan adalah Dewa yang mempu 

melesap digunakn untuk mengatur dan menggairahkan kota-kota potensial 

penghasil kekayaan alam tersebut. 
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Poto 4. Teks Naratif Kaca Patri Dewa Hermes 

 

 Narasi teks diatas  memperjelas tugas Dewa Hermes dalam menguasai 

sentra perdagangan di Nusantara. 

 Dewa Demeter dijadikan Dewa Kesuburan Alam. Setelah mengambil 

kekayaan alam kemudian membawanya ke negeri Belanda, maka tanah-tanah 

yang telah ditanami memerlukan kesuburan terus menerus agar keberlangsungan 

eksploitasi kekayaan alam tetap terjamin. Pada hakikatnya bangsa penjajah tetap 

akan terus menguasai dan mengeksploitasi kekayaan alama negeri koloninya. 

Hal ini tergambar jelas dari urutan ketiga Dewa-Dewi ini sebagai suatu proses 

penguasaan ekonomi Belanda atas Nusantara. 

 

D. Kesimpulan  

 Bahasa dapat digunakan untuk menunjang mitos dan naratif untuk 

mendukung pesan atau ideologi yang akan disampaikan. Teks naratif seringkali 

sudah mengarahkan pemahaman  pembacanya untuk menyampaikan maksud 

dan kepentingan dari teks tersebut. Teks naratif tersebut kebanyakan ditulis oleh 

bukan orang Belanda sehingga perspektif yang digunakan adalah perspektif 

individu dari negeri yang terjajah. Secara umum, naratif “Di Bawah Lindungan 

Dewa-Dewi” belum dapat menyampaikan mitos secara detail dalam simbol kaca 

patri tersebut. Banyak makna yang terkandung yang tidak dapat ditangkap secara 

langsung oleh pembaca naratif tersebut. Secara praktis, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat membantu masyarakat umum untuk memahami mitos yang 

disampaikan oleh obyek dan narasi yang ada di museum secara kritis. Naratif 

dalam kaca patri merepresentasikan dominasi dan kekuasaan Belanda pada saat 
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penjajahan yang ditunjukkan dalam makna konotasi dalam naratif dan di dukung 

oleh pemaknaan simbol Dewa-Dewi dalam kaca patri tersebut. 
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