
II. LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Bahasa

Konsep dasar bahasa terdiri atas pengertian bahasa, hakikat bahasa, fungsi bahasa,

variasi bahasa, unsur-unsur konteks pengertian kosakata, kegunaan kosakata, dan

klasifikasi kosakata.

1. Pengertian Bahasa

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi berartikulasi (yang dihasilkan alat-alat

ucap) yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat

komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. (KBBI. 1990: 66)

Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi, bahasa merupakan rangkaian bunyi yang

dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar, dan bahwa bahasa diatur dalam

suatu sistem. Sebagai alat untuk berkomunikasi, bahasa harus mampu

menampung perasaan dan pikiran pemakainya, serta mampu menimbulkan adanya

saling mengerti antara penutur dengan pendengarnya atau antara penulis dengan

pembacanya (Santoso, 1990: 1-2).

Bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. bahasa adalah sistem komunikasi yang

mempergunakan simbol-simbol vokal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer (Keraf

dalam Smarapradhipa, 2005:1).
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Definisi bahasa yaitu language can be defined as a socially shared combinations

of those symbols and rule governed combinations of those symbols (bahasa dapat

didefenisikan sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional

untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki

dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan) (Owen dalam Setiawan,

2006:1).

2. Hakikat Bahasa

Arti kata 'hakikat' bila merujuk pada KBBI memiliki pengertian intisari atau

dasar. Hakikat bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendasar dari bahasa.

Sedangkan, hakikat bahasa menurut Chaer (1994:33) sama pengertiannya dengan

ciri atau sifat hakiki terhadap bahasa yang merupakan hakikat bahasa itu, antara

lain adalah Bahasa itu sebuah sistem lambang, berupa bunyi, bersifat arbiter,

produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Berikut ciri-cirinya menurut

Alwasilah (1993: 82-89) yang disebut dengan hakikat bahasa, sebagaimana akan

dijelaskan dalam uraian berikut ini.

a. Bahasa itu sistematik

Sistematik artinya beraturan atau berpola. Bahasa memiliki sistem bunyi dan

sistem makna yang beraturan. Dalam hal bunyi, tidak sembarangan bunyi bisa

dipakai sebagai suatu simbol dari suatu rujukan (referent) dalam berbahasa.

Bunyi mesti diatur sedemikian rupa sehingga terucapkan. Kata pnglln tidak

mungkin muncul secara alamiah, karena tidak ada vokal di dalamnya. Kalimat

Pagi ini Faris pergi ke kampus, bisa dimengarti karena polanya sitematis, tetapi
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kalau diubah menjadi Pagi pergi ini kampus ke Faris tidak bisa dimengarti

karena melanggar sistem.

Bukti lain, dalam struktur morfologis bahasa Indonesia, prefiks me- bisa

berkombinasi dengan dengan sufiks kan dan i seperti pada kata membetulkan

dan menangisi. Akan tetapi tidak bisa berkombinasi dengan ter-. Tidak bisa

dibentuk kata mentertawa, yang ada adalah mentertawakan atau tertawa.

Mengapa demikian ? Karena bahasa itu beraturan dan berpol

b. Bahasa itu manasuka (arbitrer)

Manasuka atau arbiter adalah acak, bisa muncul tanpa alasan. Kata-kata (sebagai

simbol) dalam bahasa bisa muncul tanpa hubungan logis dengan yang

disimbolkannya. Mengapa makanan khas yang berasal dari Garut itu disebut

dodol bukan dedel atau dudul ? Mengapa binatang panjang kecil berlendir itu kita

sebut cacing ? Mengapa tumbuhan kecil itu disebut rumput, tetapi mengapa dalam

bahasa Sunda disebut jukut, lalu dalam bahasa Jawa dinamai suket ? Tidak adanya

alasan kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas atau yang sejenis

dengan pertanyaan tersebut.

Bukti-bukti di atas menjadi bukti bahwa bahasa memiliki sifat arbitrer, mana suka,

atau acak semaunya. Pemilihan bunyi dan kata dalam hal ini benar-benar sangat

bergantung pada konvensi atau kesepakatan pemakai bahasanya. Orang Sunda

menamai suatu jenis buah dengan sebutan cau, itu terserah komunitas orang

Sunda, biarlah orang Jawa menamakannya gedang, atau orang Betawi

menyebutnya pisang.
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Ada memang kata-kata tertentu yang bisa dihubungkan secara logis dengan benda

yang dirujuknya seperti kata berkokok untuk bunyi ayam, menggelegar untuk

menamai bunyi halilintar, atau mencicit untuk bunyi tikus. Akan tetapi, fenomena

seperti itu hanya sebagtian kecil dari keselurahan kosakata dalam suatu bahasa.

c. Bahasa itu vokal

Vokal dalam hal ini berarti bunyi. Bahasa mewujud dalam bentuk bunyi.

Kemajuan teknologi dan perkembangan kecerdasan manusia memang telah

melahirkan bahasa dalam wujud tulis, tetapi sistem tulis tidak bisa menggantikan

ciri bunyi dalam bahasa. Sistem penulisan hanyalah alat untuk menggambarkan

arti di atas kertas, atau media keras lain. Lebih jauh lagi, tulisan berfungsi sebagai

pelestari ujaran. Lebih jauh lagi dari itu, tulisan menjadi pelestari kebudayaan

manusia. Kebudayaan manusia purba dan manusia terdahulu lainnya bisa kita

prediksi karena mereka meninggalkan sesuatu untuk dipelajari. Sesuatu itu antara

lain berbentuk tulisan.

Realitas yang menunjukkan bahwa bahwa bahasa itu vokal mengakibatkan

telaah tentang bahasa (linguistik) memiliki cabang kajian telaah bunyi yang

disebut dengan istilah fonetik dan fonologi.

d. Bahasa itu simbol

Simbol adalah lambang sesuatu, bahasa juga adalah lambang sesuatu. Titik-titik

air yang jatuh dari langit diberi simbol dengan bahasa dengan bunyi tertentu.
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Bunyi tersebut jika ditulis adalah hujan. Hujan adalah simbol linguistik yang bisa

disebut kata untuk melambangkan titik-titik air yang jatuh dari langit itu. Simbol

bisa berupa bunyi, tetapi bisa berupa goresan tinta berupa gambar di atas kertas.

Gambar adalah bentuk lain dari simbol. Potensi yang begitu tinggi yang dimiliki

bahasa untuk menyimbolkan sesuatu menjadikannya alat yang sangat berharga

bagi kehidupan manusia. Tidak terbayangkan bagaimana jadinya jika manusia

tidak memiliki bahasa, betapa sulit mengingat dan menkomunikasikan sesuatu

kepada orang lain.

e. Bahasa itu mengacu pada dirinya

Sesuatu disebut bahasa jika ia mampu dipakai untuk menganalisis bahasa itu

sendiri. Binatang mempunyai bunyi-bunyi sendiri ketika bersama dengan

sesamanya, tetapi bunyi-bunyi yang meraka gunakan tidak bisa digunakan untuk

membelajari bunyi mereka sendiri. Berbeda dengan halnya bunyi-bunyi yang

digunakan oleh manusia ketika berkomunikasi. Bunyi-bunyi yang digunakan

manusia bisa digunakan untuk menganalisis bunyi itu sendiri. Dalam istilah

linguistik, kondisi seperti itu disebut dengan metalaguage, yaitu bahasa bisa

dipakai untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Linguistik menggunakan bahasa

untuk menelaah bahasa secara ilmiah.

f. Bahasa itu manusiawi

Bahasa itu manusiawi dalam arti bahwa bahwa itu adalah kekayaan yang hanya

dimiliki umat manusia. Manusialah yang berbahasa sedangkan hewan dan

tumbuhan tidak. Para hali biologi telah membuktikan bahwa berdasarkan sejarah
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evolusi, sistem komunikasi binatang berbeda dengan sistem komunikasi

manusia, sistem komunikasi binatang tidak mengenal ciri bahaya manusia sebagai

sistem bunyi dan makna. Perbedaan itu kemudian menjadi pembenaran menamai

manusia sebagai homo loquens atau binatang yang mempunyai kemampuan

berbahasa. Karena sistem bunyi yang digunakan dalam bahasa manusia itu

berpola makan manusia pun disebut homo grammaticus, atau hewan yang bertata

bahasa.

g. Bahasa itu komunikasi

Fungsi terpenting dan paling terasa dari bahasa adalah bahasa sebagai alat

komunikasi dan interakasi. Bahasa berfungsi sebagai alat memperaret antar

manusia dalam komunitasnya, dari komunitas kecil seperti keluarga, sampai

komunitas besar seperti negara. Tanpa bahasa tidak mungkin terjadi interaksi

harmonis antar manusia, tidak terbayangkan bagaimana bentuk kegiatan sosial

antar manusia tanpa bahasa.

Komunikasi mencakup makna mengungkapkan dan menerima pesan, caranya

bisa dengan berbicara, mendengar, menulis, atau membaca. Komunikasi itu bisa

beralangsung dua arah, bisa pula searah. Komunikasi tidak hanya berlangsung

antar manusia yang hidup pada satu jaman, komunikasi itu bisa dilakukan antar

manusia yang hidup pada jaman yang berbeda, tentu saja meskipun hanya satu

arah. Nabi Muhammad SAW telah meninggal pada masa silam, tetapi ajaran-

ajarannya telah berhasil dikomunikasikan kepada umat manusia pada masa

sekarang. Melalui buku, para pemikir sekarang bisa mengkomunikasikan

pikirannya kepada para penerusnya yang akan lahir di masa datang. Itulah bukti

bahwa bahasa menjadi jembatan komunikasi antar manusia.
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3.  Fungsi Bahasa

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fungsi bahasa sebagai alat untuk

berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi antar anggota masyarakat. Namun

lebih dari itu bahasa juga memiliki beberapa fungsi lain. Chaer (2004: 15-17)

seperti yang dikemukakan bahwa bahasa dapat berfungsi sebagai berikut :

a) Dilihat dari segi penutur, maka bahasa itu berfungsi personal atau pribadi.

Maksudnya si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya, si

penutur bukan hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga

memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturannya. Dalam hal ini

pihak si pendengar juga dapat menduga apakah si penutur sedih, marah, atau

gembira.

b) Dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara, maka bahasa itu berfungsi

direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar. Disini bahasa itu tidak hanya

membuat pendengar melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan sesuai

dengan yang dimau si pembicara. Hal ini dapat dilakukan penutur dengan

menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan perintah, himbauan,

permintaan, maupun rayuan.

Contoh :

Harap tenang. Ada Ujian

Sebaiknya anda menelepon dulu

Anda tentu mau membantu kami

c) Bila dilihat dari segi kontak antara penutur dan pendengar maka bahasa disini

berfungsi fatik, yaitu menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan

perasaan bersahabat, atau solidaritas sosial. Ungkapan-ungkapan yang

digunakan biasanya sudah berpola tetap, seperti pada waktu berjumpa, pamit,
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membicarakan cuaca, atau menanyakan keadaan keluarga. Oleh karena itu

ungkapan-ungkapannya tidak dapat diartikan secara harfiah. Dalam bahasa

Indonesia ada ungkapan seperti Apa kabar, Bagaimana anak-anak, Mau

kemana nih, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan fatik ini biasnya juga

disertai dengan unsur paralinguistik, seperti senyuman, gelengan kepala,

gerak-gerik tangan, air muka, dan kedipan mata. ungkapan-ungkapan tersebut

yang disertai unsur paralinguistik tidak mempunyai arti, dalam arti

memberikan informasi, tetapi membangun kontak sosial antara para partisipan

dalam pertuturan itu.

d) Bila dilihat dari segi topik ujaran, maka bahasa itu berfungsi referensial, ada

juga yang menyebutnya fungsi denotatif atau fungsi informatif. Di sini bahasa

itu berfungsi sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada

disekeliling penutur atau yang ada dalam budaya pada umumnya. Fungsi

referensial inilah yang melahirkan paham tradisional bahwa bahasa itu adalah

alat untuk menyatakan pikiran, untuk menyatakan bagaimana pendapat si

penutur tentang dunia di sekelilingnya. Ungkapan-

contoh penggunaan bahasa yang berfungsi referensial.

e) Dilihat dari segi kode yang digunakan, maka bahasa itu berfungsi metalingual

atau metalinguistik, yakni bahasa itu digunakan untuk membicarakan bahasa

itu sendiri. Dalam fungsinya di sini bahasa itu digunakan untuk membicarakan

atau menjelaskan bahasa. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembelajaran

bahasa dimana kaidah-kaidah atau aturan-aturan bahasa dijelaskan dengan

bahasa.
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f) Dilihat dari segi amanat yang akan disampaikan maka bahasa itu berfungsi

imajinatif. Fungsi imajinatif ini biasanya berupa karya seni (puisi, cerita,

dongeng, lelucon) yang digunakan untuk kesenagan penutur, maupun para

pendengarnya.

Bahasa Indonesia sendiri yang mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional

dan bahasa resmi negara di tengah-tengah berbagai macam bahasa daerah,

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Alat untuk menjalankan administrasi negara. Ini berarti, segala kegiatan

administrasi kenegaraan, seperti surat-menyurat dinas, rapat-rapat dinas,

pendidikan dan sebagainya harus diselenggarakan dalam bahasa indonesia.

b) Alat pemersatu berbagai suku bangsa di Indonesia. Komunikasi di antara

anggota suku bangsa yang berbeda kurang mungkin dilakukan dalam salah

satu bahasa daerah dari anggota suku bangsa itu. Komunikasi lebih mungkin

dilakukan dalam bahasa indonesia. Karena komunikasi antar suku ini

-anggota suku-suku bangsa itu.

c) Media untuk menampung kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah dapat

ditampung dengan media bahasa daerah; tetapi kebudayaan nasional indonesia

dapat dan harus ditampung dengan media bahasa Indonesia.

4.  Variasi Bahasa

Sebagai sebuah langue sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang

dipahami sama oleh semua penutur bahasa itu. Namun, penutur bahasa tersebut

meski berada dalam masyarakat tutur, tidak merupan kumpulan manusia yang
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homogen, maka wujud bahasa menjadi tidak seragam `atau bervariasi. Selain itu

adanya interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat juga membuat bahasa

memiliki keragaman.

Chaer (2004: 62-68) membagi variasi bahasa sebagai berikut

(a)  Variasi dari segi penutur

1. Idiolek yakni variasi bahasa yang bersifat perorangan. Variasi idiolek ini

kalimat, dan sebagainya.

2. Dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya

relatif, yang berada pada satu tempat, wilayah atau area tertentu. Para

penutur dalam suatu dialek, meskipun mereka mempunyai idioleknya

masing-masing, memiliki kesamaan ciri yang menandai bahwa mereka

berada pada satu dialek, yang berbeda dengan kelompok penutur lain.

3. Kronolek atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digukan oleh

kelompok sosial pada masa tertentu.

4. sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan

status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Sosiolek dapat

dibedakan menjadi,

a) Akrolek, variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi

dari Variasi. Sosial lainnya. Sebagai contoh akrolek ini adalah bahasa

bagongan yaitu variasi Bahasa jawa yang khusus digunakan oleh para

bangsawan kraton jawa.

b) Basilek, variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi, atau bahkan

dianggap Rendah. Bahasa inggris yang digunakan oleh para cowboy
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dan kuli tambang dapat dikatakan sebagai basilek. Begitu juga bahasa

c) Vulgar, variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pemakaian bahasa oleh

mereka yang Kurang terpelajar, atau dari kalangan tidak

berpendidikan.

d) Slang, variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Slang bersifat

temporal; dan lebih umum digunakan oleh kaula muda, meski kaula

tua pun ada yang Menggunakannya. Contoh: Malvinas (Malu-malu

tapi ganas), Mana tahan, OK bos. (Alwasilah: 1985. 58)

e) Kolokial, variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Dalam Bahasa indonesia percakapan banyak digunakan bentuk-bentuk

kolokial, seperti Dok (=dokter), prof (=profesor), let (=letnan), dan

sebagainya.

f) Jargon, variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-

kelompok Sosial tertentu. Umpamanya, dalam kelompok montir atau

perbengkelan ada Ada ungkapan seperti roda gila, didongkrak, dices,

dibalans, dan dipoles.

g) Argot, variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi-

profesi tertentu dan bersifat rahasia. Letak kekhususan argot adalah

pada kosakata. Misalnya, dalam dunia kejahatan (pencuri, tukang

copet) seperti barang kacamata dalam arti

daun tape

(b) Variasi dari Segi Pemakaian
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Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa

itu  digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya bidang sastra,

jurnalistik, militer, dan kegiatan keilmuan.

1. Variasi bahasa atau ragam bahasa sastra biasanya menekankan

penggunaan bahasa dari segi estetis, sehingga dipilihlah dan digunakanlah

kosakata yang secara estetis memiliki ciri eufoni serta daya ungkap yang

paling tepat. Struktur morfologi dan sintaksis yang normatif seringkali

dikorbankan dan dihindarkan untuk mencapai efek keeufonian dan

kedayaungkapan yang tepat atau paling tepat.

2. Ragam bahasa jurnalistik mempunyai ciri bersifat sederhana, komunikatif

dan ringkas. Sederhana karena harus dipahami dengan mudah,

komunikatif karena jurnalistik harus menyampaikan berita secara tepat,

dan ringkas karena keterbatasan ruang (dalam media cetak) dan

keterbatasan waktu (dalam media elektronik). Dalam bahasa indonesia

ragam jurnalistik ini dikenal dengan seringnya ditanggalkannya awalan

me- atau ber- yang didalam ragam bahasa baku harus digunakan.

Gubernur tinjau daerah banjir (dalam bahasa

Gubernur meninjau daerah banjir

3. Ragam bahasa militer dikenal dengan cirinya yang ringkas dan bersifat

tegas yang dipenuhi berbagai singkata dan akronim. Bagi orang di luar

kalangan militer, singkatan, dan akronim itu memang seringkali sukar

dipahami, tetapi bagi kalangan militer itu sendiri tidak menjadi persoalan.

4. Ragam bahasa ilmiah yang juga dikenal dengan cirinya yang lugas, jelas,

dan bebas dari  keambiguan, serta segala macam metafora dan idiom.

Bebas dari segala keambiguan karena bahasa ilmiah harus memberikan
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informasi keilmuan secara jelas, tanpa keraguan akan makna, dan terbebas

dari kemungkinan tafsiran makna yang berbeda.

(c)  Variasi dari segi keformalan

Variasi dari segi keformalan adalah variasi bahasa dilihat dari situasi

penggunaanya. Variasi ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Ragam baku adalah variasi bahasa yang paling formal, yang digunakan

dalam situasi-situsi khidmat, dan upacara resmi. Misalnya, dalam upacara

kenegaraan, tata cara pengambilan sumpah; kitab undang-undang, akte

notaris, dan surat-surat keputusan. Disebut ragam beku karena pola dan

kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap, tidak boleh diubah. Susunan

kalimat dalam ragam beku biasanya panjang, bersifat kaku; kata-katanya

lengkap. Dengan demikian para penutur dan pendengar ragam beku

dituntut keseriusan dan perhatian yang penuh.

2. Ragam resmi atau formal adalah variasi bahasa yang digunakan dalam

pidato kenegaraan, rapat dinas, surat-menyurat dinas, dan sebagainya. Pola

dan kaidah ragam resmi sudah ditetapkan secara mantap sebagai suatu

standar. Ragam resmi ini pada dasarnya sama dengan ragam bahasa baku

atau standar yang hanya digunakan dalam situasi resmi dan tidak dalam

situasi tidak resmi.

3. Ragam usaha atau ragam konsultatif adalah variasi bahasa yang lazim

digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, atau pembicaraan yang

berorientasi kepada hasil atau produksi. Jadi, dapat dikatakan ragam usaha

ini adalah ragam bahasa yang paling operasional. Wujud ragam usaha ini

berada diantara ragam formal dan informal.
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4. Ragam santai atau ragam kasual adalah variasi bahasa yang digunakan

dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau

teman karib pada waktu beristirahat, berolahraga, berekreasi, dan

sebagainya. Ragam santai ini banyak menggunakan bentuk alegro, yakni

bentuk kata atau ujaran yang dipendekkan. Demikian juga dengan struktur

morfologi dan sintaksis yang normatif seringkali tidak digunakan. Contoh

ragam santai ini seperti kalimat,

5. Ragam akrab atau ragam intim adalah variasi bahasa yang biasa digunakan

oleh penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antaranggota

keluarga, atau antarteman yang sudah karib, ragam ini ditandai dengan

penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan dengan

artikulasi yang tidak jelas. Contoh kalimat dari ragam akrab seperti,

Dilihat dari bentuk dan fungsinya maka bahasa slang dalam tataran

sosiolinguistik termasuk ke dalam variasi bahasa dari segi dialek sosial atau

sosiolek.

5.Unsur-unsur konteks

Dalam setiap peristiwa tutur selalu terdapat unsur-unsur yang melatar belakangi

terjadinya berkomunikasi antar penutur dan mitra tutur. Unsur-unsur tersebut,

yang sering juga disebut sebagai ciri-ciri konteks, meliputi segala sesuatu yang

berada di sekitar penutur dan mitra tutur ketika peristiwa tutur sedang

berlangsung.
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Hymes (1974) menyatakan bahwa unsur-unsur konteks mencakup berbagai

komponen yang disebutnya dengan akronim SPEAKING. Akronim ini dapat

diuraikan sebagai berikut.

(1) Setting, yang meliputi waktu, tempat, atau kondisi, fisik lain yang berada

disekitar tempat terjadinya peristiwa tutur.

(2) Participannts,yang meliputi penutur dan mitra tuturyang terlibat dalam

peristiwa tutur.

(3) Ends, yaitu tujuan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai dalam

peristiwa tutur yang sedang terjadi.

(4) Act sequences, yaitu bentuk dan isi pesan yang ingin disampaikan

(5) Keys, yaitu cara yang berkenaan dengan sesuatu yang harus dikatakan

oleh penutur (serius, kasar, atau main-main).

(6) Instrumentalities, yaitu saluran yang digunakan dan bentuk tuturan yang

dipakai oleh penutur dan mitra tutur.

(7) Norms, yaitu norma-norma yang digunakan dalam interaksi yang sedang

berlangsung.

(8) Genres, yaitu register khusus yang dipakai dalam peristiwa tutur.

6.   Pengertian Kosakata

Kosakata berasal dari bahasa Sansekerta koca

dimajemukkan dengan kata khata

Indonesia kata kosakata didaftarkan sebagai sebuah enyang ditulis serangkai dan

Pengertian kosakata yang dikemukakan pakar disini hanya dijelaskan tiga saja.



21

a. Sudaryat (2009:65) Leksikon yang biasa disebut juga kosakata dapat

diartikan sebagai berikut: (a) kekayaan kata yang dimiliki oleh suatu

bahasa, (b) semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa, (c) idiolek,

kata-kata yang dikuasai seseorang atau dialek, kata-kata yang dipakai

orang di lingkungan yang sama, (d) istilah, kata-kata yang dipakai di suatu

bidang ilmu pengetahuan, (e) glisarium, kamus sederhana, daftar kata-kata

dibidang tertentu dengan penjelasannya, (f) komponen bahasa yang

memuatsemua informasi tentang makna dan pemakaiannya, (g) kamus,

daftar sejumlah kata atau frasa dari dari suatu bahasa yang disusun secara

alfabetis disertai batasan dan keterangan lainnya, (h) ensiklopedi, karya

universal yang menghimpun uraian tentang berbagai ilmu atau bidang

ilmu tertentu dalam artikel-artikel terpisah dan tersusun menurut abjad.

Dengan demikian leksikon merupakan kumpulan leksem, makna leksem

disebut makna leksikal.

b. Chaer (2007) menuliskan lima batasan kosakata yang senada dengan

tulisan sudaryat, hanya satu yang berbeda yakni kosakata adalah semua

morfem yang ada dalam suatu bahasa. Konsep ini memberi pengertian

bukan hanya yang secara gramatikal disebut kata (morfem dasar bebas

atau bentuk bebas lainnya seperti didefinisikan bloomfield), tetapi juga

termasuk morfem-morfem terikat lainnya. Jika konsep ini diterima , maka

apa yang dikemukakan kridalaksana (1989) yang disebut afiks, proleksem,

partikel, dan kata termasuk kosakata. Lebih lanjut , chaermenuliskan

bahwa satuan kosakata hanyalah butir-butir leksikal, baik berupa gabungan

morfem dalam bentuk kata berimbuhan, berulang, maupun bentuk

majemuk.
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c. Dengan menggunakan istilah leksikon bukan kosakata, kridalaksana

(1984:114) memberi pengertian bahwa leksikon adalah (a) komponen

bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata

dalam bahasa., (b) kekayaan kata yang dimiliki seorang pembicara,

penulis, atau suatu bahasa, (c) daftar kata yang disusun seperti kamus,

tetapi dengan penjelasan yang singkat dan praktis.

Dari ketiga pandangan pakar tentang batasan atau pengertian kosakata, dapat

disimpulkan bahwa kosakata adalah keseluruhan kata yang dimiliki sebuah

bahasa. Namun, secara pragmatis, kosakata juga bisa berarti sejumblah kata

yang dikuasai seseorang penutur atau sekelompok penurut dalam golongan

yang sama.

6. Kegunaan Kosakata

Kosakata atau leksikon sangat bermanfaat dalam kehidupan untuk

meningkatkan taraf hidup, kemampuan mental dan perkembangan konseptual

pemakai bahasa, mempertajam proses berfikir kritis, serta memperluas

cakrawala pandangan hidup pemakainya. Hal ini dapat dipahami karena

eksistensi bahasa dalam kehidupan manusia adalah alat untuk berkomunikasi

antar anggota masyarakat. Dalam berkomunikasi, bahasa akan

menggambarkan kehidupan (kebudayaan) masyarakat pemakainya. Pada

perinsipnya, pemakai bahasa ialah penggunaan kosakata dalam kehidupan.

Oleh karena itu, terampil tidaknya seorang menggunakan bahasa akan

ditentuka oleh kuantitas dan kualitas kosakata yang dimilikinya (Tarigan,

1985:2).
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Secara rinci, Dale (1971:2) menuliskan lima keterkaitan antara kosakata

dengan pemakai bahasa kosakata tersebut.

a. Kuantitas dan kualitas, tingkatan dan kedalaman kosakata seseorang

merupakan indeks pribadi yang terbaik bagi perkembangan mentalnya

b. Perkembangan kosakata sejalan dengan perkembangan konseptual.

c. Suatu program yang sistematis bagi pengembangan kosakata akan

dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, pendapatan, kemampuan bawaan,

dan status sosial.

d. Faktor-faktor geografis pun turut serta mempengaruhi perkembangan

kosakata seseorang.

e. Telaah kosakata yang efektif harus beranjak dari kata-kata yang telah

diketahui menuju kata-kata yang belum atau tidak diketahui.

Bentuk adalah wujud atau rupa yang ditampilkan. Bentuk bahasa (form,

expresseion, signifiant, surface structure) merupakan wujud satuan bahasa, satuan

gramatikal, atau satuan leksikal yang dipandang secara fonis maupun grafis. Oleh

karena itu, tidak berlebihan seperti apa yang diungkapkan di atas bahwa kuantitas

dan kualitas bentuk kosakata yang digunakan seseorang akan menunjukkan

tingkat keterampilan berbahasa pengguna bahasa tersebut.

7. Klasifikasi Kosakata

Kosakata atau leksikon dalam bahasa indonesia dapat diklasifikasikan

berdasarkan kriteria tertentu. Dalam bahasa ini, kosakata diklasifikasikan menjadi

enam otonomi (sudaryat, 2009:74) seperti yang dijelaskan di bawah ini.

a. Kosakata aktif dan kosakata pasif
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Dilihat dari frekuensi pemakaiannya, kosakata dapat dibedakan

menjadi dua bagian, yaitu kosakata aktif dan kosakata pasif. Kosakata

aktif ialah kosakta yang sering dipakai dalam komunikasi berbahasa,

sedangkan kosakata pasif ialah kosakata yang jarang atau tidak pernah

dipakai lagi.

Contoh:

Kosakata aktif Kosakata pasif

bunga, kembang

matahari

angin

hati

jiwa

puspa, kesuma

surya, mentari

bayu, pewarna

kalbu

sukma

b. Kosakata Asli dan Kosakata Serapan

Dilihat dari asal-usulnya, kosakata dapat dibedakan menjadi dua

bagian, yaitu kosakata asli dan kosakata serapan. Kosakata asli ialah

kosakata yang berasalbahasa kita sendiri, sedangkan kosakata serapan

ialah kosakata yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing.

Contoh:

kosakata asli kosakata serapan

pengelola

kemudahan

memantau

citra

manajer

fasilitas

memonitor

image
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c. Kosakata Abstrak dan Kosakata Kongkret

Dilihat dari acuan atau rujukan, kosakata dapat dibedakan menjadi dua

bagian, yaitu kosakata abstrak dan kosakata kongkret. Kosakata

abstrak ialah kosakata yang memunyai rujukan yang berupa konsep

atau pengertian, sedangkan kosakata kongkret ialah kosakata yang

mrmunyai rujukan berupa objek yang diserap oleh pancaindra (dilihat,

diraba,dirasakan, didengar, atau dicium).

Contoh:

kosakata abstrak kosakata konkret

kemakmuran

kerajinan

demokrasi

kaya

sandang, pangan, perumahan

bekerja, belajar, membaca, menulis

bermusyawarah,berdiskusi, berunding

banyak uang, mobil, sawah, kebun

d. Kosakata Umum dan Kosakata Khusus

Dilihat dari cakupannya, kosakata dapat dibedakan menjadi dua

bagian, yaitu kosakata umun dan kosakata khusus. Kosakata umun

ialah kosakata yang luas cakupannya atau ruang lingkupnya sehingga

mencakup aneka hal, sedangkan kosakata khusus ialah kosakata yang

sempit atau terbatas cakupannya.

Contoh:

kosakata umum kosakata khusus

melihat

membawa

buah-buahan

penyakit

memandang, menoleh, menatap,melirik

menjinjing, menyeret, menggendong, mengepit

durian, mangga, rambutan, duku, pisang

kangker, lever, tipus, kolera, aksim, leukimia
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e. Kosakata Popular dan Kosakata Kajian

Dilihat dari ranah atau matranya, kosakata dapat dibedakan menjadi

dua bagian, yaitu kosakata popular dan kosakata kajian. Kosakata

popular ialah kosakata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan

masyarakat dalam komunikasi sehari-hari, sedangkan kosakata kajian

ialah kosakata yang dikenal dan dipakai oleh bidang atau bidang

keilmuan.

Contoh:

kosakata popular kosakata kajian

bagian

isi

kelesuan

pembaruan

petunjuk, tanda

selaras

unsur, komponen

volume

resesi

inovasi

indikator

harmonis

f. Kosakata Baku dan Kosakata Nonbaku

Dilihat dari kaidah ragam bahasa, kosakata dapat dibedakan menjadi

dua bagian, yaitu kosakata baku dan kosakata nonbaku. Kosakata

baku(standar) ialah kosakata yang pemakaianya mengikuti kaidah

ragam bahasa yang telah ditentukan, sedangkan kosakata nonbaku

ialah kosakata yang pemakaiannya tidak mengikuti kaidah ragam

bahasa yang telah ditentukan.

Contoh:
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kosakata baku kosakata nonbaku

senin

kaidah

saudara

tradisional

masyarakat

izin

bertemu

tidak

senen

kaedah

sodara

tradisionil

masarakat

ijin

ketemu

enggak

B. Bahasa Nonbaku

1. Pengertian Bahasa nonbaku

Istilah bahasa baku telah dikenal oleh masyarakat secara luas. Namun pengenalan

istilah tidak menjamin bahwa mereka memahami secara komprehensif konsep dan

makna istilah bahasa baku itu. Hal ini terbukti bahwa masih banyak orang atau

masyarakat berpendapat bahasa baku sama dengan bahasa yang baik dan benar.

situasi resmi kita harus berbahasa yang baku. Begitu

juga dalam situasi yang tidak resmi kita berusaha menggunakan bahasa yang

Suharianto (1981 : 23) berpengertian bahwa bahasa nonstandar atau bahasa tidak

baku adalah salah satu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai

dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi.
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Alwasilah (1985 : 116) berpengertian bahwa bahasa tidak baku adalah bentuk

bahasa yang biasa memakai kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan dan

pengucapan yang tidak biasa dipakai oleh mereka yang berpendidikan. Jadi,

Bahasa Indonesia nonbaku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak

dikodifikasi, tidak diterima dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat

Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus.

2. Bentuk Kosakata Nonbaku

Bentuk Kosakata nonbaku dalam film putih abu-abu dan sepatu kets terdiri atas

11 karakteristik. Pembentukannya antara lain, (1) perubahan fonem (2) zeroisasi

(3) monoftongisasi (4) pemberian arti baru (5) Ketidakteraturan (6) Afiksasi (7)

penggunaan partikel (8) akronim (9) singkatan (10) pemungutan kata dari bahasa

daerah (11) pemungutan kata dari bahasa asing.

Pembahasan setiap karakteristik bahasa nonbaku disajikan dibawah ini:

Bentuk kosakata nonbaku bahasa indonesia menurut Muslich (2007:57)

a. Perubahan Fonem

Perubahan fonem adalah kegiatan mengubah fonem yang ada pada satu kata.

Bentuk kata yang mengalami perubahan fonem dalam variasi bahasa nonbaku

cenderung mengikuti dialek Jakarta. Perubahan fonem pada kata ini tidak

mengubah makna pada kata yang telah diubah fonemnya. Contoh bentuk kata

yang mengalami perubahan fonem antara lain adalah sebagai berikut.

a) benar -------- bener

Kata benar dalam bahasa Indonesia mengalami perubahan fonem ketika

digunakan remaja dalam tuturan kosakata nonbaku mereka. Fonem yang
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diubah adalah fonem /a/ menjadi /e/ sehingga kata benar berubah menjadi

bener.

b) pintar ------- pinter

Kata pintar dalam bahasa Indonesia mengalami perubahan fonem ketika

digunakan remaja dalam tuturan kosakata nonbaku mereka. Fonem yang

diubah adalah fonem /a/ menjadi /e/ sehingga kata sempat berubah menjadi

pinter.

b. Zeroisasi

Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya

penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasa terjadi pada

penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak

mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang

karena secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas

penuturnya.

Dalam bahasa Indonesia sering dijumpai pemakaian kata tak atau ndak untuk

tidak, tiada untuk tidak ada, gimana untuk bagaimana, tapi untuk tetapi.

Padahal, penghilangan beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh

tatabahasa baku bahasa Indonesia. Tetapi, karena demi kemudahan dan

kehematan, gejala itu terus berlangsung. Dalam bahasa Inggris, zeroisasi ini

sudah merupakan pola sehingga

Misalnya:

- shall not disingkat

- will not disingkat -
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- is not disingkat

- are not

- it is atau it has disingkat

Zeroisasi dengan model penyingkatan ini biasa disebut kontraksi.

Apabila diklasifikasikan, zeroisasi ini paling tidak ada tiga jenis, yaitu

aferesis, apokop, dan sinkop.

1. Aferesis adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih

fonem pada awal kata. Misalnya: tetapi menjadi tapi, peperment menjadi

permen, upawasa menjadi puasa

2. Apokop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih

fonem pada akhir kata. Misalnya: president menjadi presiden, pelangit

menjadi pelangi, mpulaut menjadi pulau

3. Sinkop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih

fonem pada tengah kata. Misalnya: baharu menjadi baru, dahulu menjadi

dulu, utpatti menjadi upeti.

c. Monoftongisasi

Kebalikan dari diftongisasi adalah monoftongisasi, yaitu perubahan dua bunyi

vokal atau vokal rangkap (difftong) menjadi vokal tunggal (monoftong).

Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia

sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong.

Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap [ai] ke vokal tunggal [e].

Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete. Contoh lain:



31

- kalau [kalau] menjadi [kalo]

- danau [danau] menjadi [dano]

- satai [satai] menjadi [sate]

- damai [damai] menjadi [dame]

d. Kata-kata biasa yang diberi Arti Baru

Kata-kata semacam ini diambil dari bahasa Indonesia biasa yang diberikan arti

baru. Dalam banyak hal, kata-kata semacam ini hampir sama dengan

penggunaan metafora dan gaya bahasa umumnya dalam bahasa Indonesia.

Termasuk dalam contoh semacam ini adalah:

- meledak : berhasil mencuri barang berharga dan besar

- tembak : memeras

- cabut : pergi, berangkat dan atau pulang

- dan sebagainya.

Contoh-contoh di atas sebenarnya tidak begitu produktif dalam bahasa

Prokem. Antara arti kata dasar tersebut dalam bahasa Indonesia dengan arti

baru dalam bahasa Prokem, pada umumnya masih jelas dan dapat dipahami.

Penggunaan suatu kata "bahasa Indonesia dalam bahasa Prokem dengan arti

lain, seringkali berubah meskipun pada dasarnya masih memiliki kaitan yang

sama dengan sebelumnya. Kata amplop bagi ganja, terkadang berubah

menjadi barang. karena selain seringkali perjualbelikan dalam amplop, ganja

pun dianggap sebagai barang yang diperdagangkan tidak jarang, ganja pun

disebut dengan gelek (memilih di telapak tangan), atau rumput, karena

berjenis rumputan, sebagai padanan pada kata grass yang digunakan pemuda

dalam bahasa Inggris (Chambert-Loir, 1983:120).
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e. Ketidakteraturan

Kata-kata baru dalam bahasa Prokem yang termasuk kelompok ini sulit

diketahui apakah ia merupakan kata-kata baru atau kata jadian, karena

dasarnya tidak dikenali lagi. Kata ogut misalnya, segera mengingatkan kita

pada kata gue (saya). Namun, tak ada contoh lain satupun yang dapat

rnenjelaskan perubahan kata gue menjadi ogut. Hal yang sama terjadi pula

pada kata doi (kekasih, si dia), yang mudah dikenali sebagai berasal dari kata

dia. Namun, sebagaimana ogut. proses perubahan dari dia menjadi doi pun

tidak dapat ditelusuri prosesnya karena tidak ada contoh sejenis.

Kata-kata yang sulit dikenali prosesnya dari akar kata bahasa Indonesia

sebelum menjadi bahasa Prokem dalam beberapa hal bahkan sulit dicari

akarnya dalam bahasa Indonesia, seperti beceng (pistol), bohay (wanita

cantik), boin (bego. dungu), gentur (tidur), tit (mati) dan sebagainya.

Proses semacam ini, tidak begitu produktif dalarn bahasa Prokem.

Nampaknya, ia dihasilkan begitu saja, untuk kemudian, jika kebetulan,

diterima dan digunakan berdasarkan kesepakatan diam-diam.

f. Poses Pembubuhan Afiks (Imbuhan)

Proses pembubuhan afiks adalah pembubuhan afiks suatu satuan, baik satuan

itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks, untuk membentuk kata.

Misalnya pembubuhan afik ber- pada kata jalan menjadi berjalan. Pada sepeda

menjadi bersepeda.



33

Bentuk tunggal => terdiri dari satu morfem, misalnya : makan, minum. Bentuk

kompleks => terdiri lebih dari satu morfem : rumah makan, berlari. Kata

berlari terdiri dari dua morfem yakni morfem [ber-] dan morfem [lari].

Satuan yang dilekati afiks atau yang menjadi dasar pembentukan bagi satuan

yang lebih besar disebut bentuk dasar, dalam contoh di atas kata jalan adalah

bentuk dasar dari berjalan, kata sepeda adalah bentuk dasar dari kata

bersepeda.

Bentuk afiksasi yang salah!

Jarang kita mendengar dipungkiri, atau kata mempesona. Kata-kata tersebut

memiliki intensitas yang cukup tinggi, artinya sering diucapkan. Tapi apakah

kata-kata tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Berikut sedikit

pembahasan:

Fonem /N/ pada morfem meN berubah menjadi fonem /m/ apabila bentuk

dasar yang mengikutiya berawal /p,b,f/.

Misalnya : meN + pesan => memesan

meN + pukul => memukul

meN + potong => memotong

meN + Pesona => memesona

Jadi sudah jelas bahwa kata yang benar adalah memesona, bukan mempesona.

Lalu bagimana dengan kata dipungkiri? Kata dipungkiri adalah bentuk yang

salah. Dalam KBBI tidak ada kata dasar pungkir yang ada adalah mungkir jadi

bentuk yang benar adalah dimungkiri.

Berikut ini pembagian subtitusi afiks
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a).   Substitusi Prefiks

Substitusi prefiks dilakukan dengan cara mengganti prefiks meN- dan me-

pada sebuah kata menjadi ng-.

Contoh:

mengambil menjadi ngambil

membawa menjadi ngebawa

merusak menjadi ngerusak

b).   Substitusi Simulfiks

Substitusi simulfiks dilakukan dengan cara mengganti simulfiks meN- .....-kan,

meN-.....-i dan me-.....-kan pada tiap kata dasar  menjadi ng-....-in.

Contoh:

mengambilkan menjadi ngambilin

meratapi menjadi ngeratapin

meresahkan menjadi ngeresahin

c).   Substitusi Sufiks

Substitusi sufiks dilakukan dengan cara mengubah sufiks kan dan i menjadi

in.

Contoh:

lakukan menjadi lakuin

dimakani menjadi dimakanin

ambilkan menjadi ambilin

g. Penggunaan Partikel

1. Partikel kah
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Fungsi partikel kah:

a. Memberi tekanan dalam pertanyaan; kata yang dihubungkan dengan

kah itu dipentingkan.

Contoh: Sawah atau ladang kah yang digarapnya?

b. Dapat dipakai pula untuk menyatakan hal yang tak tentu; sebenarnya

hal itu merupakan pertanyaan juga, tetapi pertanyaan yang tidak

langsung.

Contoh: Datangkah atau tidak, kami tak tahu.

2. Partikel tah

Fungsi patikel tah ini sama dengan kah , tetapi lebuh terbatas pemakainnya

hanya pada kata tanya saja: apatah, manatah, siapatah. Bentuk-bentuk ini

lebih sering dijumpai dalam Melayu Lama. Dewasa ini kurang dipakai.

Makna pertanyaan dengan mempergunakan partikel tah adalah meragukan

atau kurang tentu.

3. Partikel lah

Fungsi partikel lah adalah:

a. Menegaskan predikat, baik dalam kalimat berita, kalimat perintah,

maupun dalam pemintaan atau harapan.

Contoh: Baca lah dengan nyaring!

Datang lah ke sini pukul lima!

b. Mengeraskan suatu keterangan.

Contoh: Apa pun yang akan terjadi, pastilah aku akan datang ke sana.
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c. Menekankan subjek; dalam hal ini biasanya ditambah dengan partikel

yang.

Contoh: Kamulah yang harus mengerjakan soal itu.

2. Partikel pun

Fungsi dan arti partikel pun adalah:

a. Mengeraskan atau memberi tekanan pada kata yang bersangkutan;

dalam hal ini dapat diartikan dengan juga.

Contoh: Dia pun mengetahui persoalan itu.

b. Dalam penguatan atau pengerasan dapat terkandung arti atau

pengertian perlawanan .

Contoh: Mengorbankan nyawa sekali pun aku rela.

c. Gabungan antara pun + lah dapat mengandung aspek inkoatif.

Contoh: Mereka pun berjalanlah.

h. Akronim

Akronim adalah singkatan yang dibentuk dari huruf-huruf kata uraian.

(Tarigan, 1990: 107)

Contoh:

Polwan Polisi Wanita

Rudal Peluru Kendali

Unila Universitas Lampung

i. Singkatan

Singkatan adalah kependekan misal ABRI, KKN, DPR dan sebagainya.

Dalam kosakata nonbaku makna singkatan terdapat pada unsur yang
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membentuk singkatan tersebut. Dengan kata lain, maknanya adalah

kepanjangan dari singkatan itu sendiri.

j. Pemungutan dari Bahasa Daerah

Pemungutan dari bahasa daerah maksudnya adalah mengambil sebuah kata

dalam satu bahasa daerah tertentu untuk digunakan dalam tuturan sebagai

bagian dari kosakata slang remaja. Contoh kata yang dipungut dari bahasa

daerah adalah sebagai berikut.

1) gue : saya, aku

Kata gue

digunakan sebagai bagian dari kosakata slang dalam tuturan remaja.

2) kagak : tidak

Kata kagak Kata ini

digunakan sebagai bagian dari kosakata slang dalam tuturan remaja.

3) kemaruk: rakus ( jawa). Kata kemaruk berasal dari bahasa daerah Jawa

slang

dalam tuturan remaja.

k. Memungut kata dari Bahasa Asing

Meminjam kata dari dialek dan bahasa asing maksudnya adalah mengambil istilah

atau kata dari bahasa asing untuk digunakan sebagai bagian dari bahasa slang.

Contoh:

jackpot (JP) : muntah. biasanya karena meminum minuman keras.

join : bergabung/berbagi

tajir : kaya raya
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C. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA

Bahasa prokem atau bahasa nonbaku yang menjadi tren sekarang ini, banyak

digunakan oleh kalangan remaja . yang menyebabkan mereka menggunakan kata-

kata nonbaku sebagai alat komunikasi sehari-hari tampa memilih dengan siapa

mereka berkomunikasi.

Pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) Bahasa Indonesia sejak

tahun 2006 merupakan salah satu bentuk konkret dari pemerintah Indonesia dalam

menyikapi permasalahan pendidikan nasional, terutama mengenai input dan

output pendidikan. Kurikulum tersebut membekali peserta didik dengan berbagai

kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zamandan tuntutan reformasi guna

menjawab tantangan arus globalisasi.

Tujuan utama KTSP adalah memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam

mengembangkan dan mengelola kurikulum yang akan disampaikan kepada

peserta didik sesuai dengan karakteristik sekolah dan kondisi lingkungan

(Muslich, 2007:10). KTSP memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih

metode pembelajaran dalam proses belajar-mengajar. Kebebasan tersebut diberikan

dengan alasan agar guru lebih kreatif dalam mengolah pembelajaran, sehingga dapat

mengmbangkan seluruh potensi, menanamkan kehidupan yang demokratis, dan

menjadikan masalah sebagai sumber belajar. Selain itu, pelaksanaan KTSP menuntut

guru bukan hanya sekedar sebagai sumber informasi, guru juga harus dapat memberi

semangat pada siswa agar proses belajar-mengajar berjalan baik. Ketika proses

belajar mengalami kejenuhan dan siswa mulai merasa bosan, seorang guru harus

dapat memberi inovasi media pembelajaran yang dapat membangkitkan kembali

minat siswa tentang pelajaran yang dipelajarinya.
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Dalam KTSP, proses belajar-mengajar menyangkut tiga komponen, yaitu

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran merupakan

langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pelaksanaan dan

penelitian pembelajaran dalam kegiatan belajar-mengajar. Penelitian ini tidak

mendeskripsikan tiga komponen tersebut, tetapi hanya bertolak pada satu aspek

atau komponen yaitu perencanaan pembelajaran. Dalam hal ini, pemilihan bahan

pembelajaran yang dapat digunakan dalam perencanaan pembelajaran Bahasa dan

Sastra Indonesia di SMA yang berkenaan dengan penelitian ini adalah materi

pembelajaran mengenai kata baku dan nonbaku bahasa Indonesia.

Implikasi pembelajaran kata baku dan nonbaku bahasa Indonesia bertujuan agar

siswa mampu memahami bentuk kata baku dan nonbaku bahasa Indonesia dengan

baik. Dengan demikian, kata baku dan nonbaku merupakan hal penting yang harus

dipahami siswa agar dapat dengan mudah mengikuti kegiatan pembelajaran yang

terkait dengan hal tersebut. Pemahaman siswa mengenai kata baku dan nonbaku

dapat meningkat apabila guru mengarahkan mereka untuk selalu mempelajari kata

baku dan nonbaku.


