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Kurangnya kesadaran akan wujud retorika yang disepakati secara tacit dapat menyebabkan 
gangguan berkomunikasi. Gangguan ini dapat berupa kegagalan komunikasi. Kegagalan komunikasi  ini 
dapat disebabkan penggunaan retorika yang keliru atau salah terap. Kemungkinan salah terap terjadi 
karena dalam komunikasi di era global termungkinkan berbagai model retorika berkembang di 
masyarakat.  Ketidaktahuan bagaimana menggunakan retorika yang tepat kepada khalayak yang tepat 
dapat mengarah ke konflik retorika. Konflik retorika berarti kegagalan komunikasi.  

Retorika secara fundamental terkait erat dengan kaidah-kaidah komunikasi manusia yang 
memungkinkan kita saling mentransfer gagasan.   Kemampuan keberhasilan berkomunikasi melalui 
bahasa terkait erat dengan kebudayaan. Jika diasumsikan bahwa peristiwa komunikasi di nusantara terkait 
erat dengan etnik Melayu maka retorika (etnik) Indonesia juga tidak terlepas dari bentuk retorika Melayu.  

Ini berarti bahwa peradaban dan kebudayaan Melayu dikembangkan oleh suatu kegiatan retorika 
tertentu.  Bentuk retorika ini haruslah menjadi payung bagi bentuk-bentuk ekspresi komunikasi yang 
paling menonjol dalam kegiatan kebudayaan Melayu. Dari sekian banyak produk komunikasi etnik 
Melayu yang menjadi perhatian peneliti dan pemerhati budaya Melayu adalah pantun. 

Pantun adalah sebuah teks. Satu pantun, yang terdiri atas sampiran dan isi,   merupakan satu teks 
atau wacana. Pantun sebagai teks akan merefleksikan suatu bentuk retorika tertentu. Retorika adalah seni 
komprehensif  yang lebih banyak memperhatikan apa yang dikatakan seseorang dan juga bagaimana 
seseorang akan mengatakan. Sesungguhnya, premis dasar retorika adalah ketakterbagian (indivisibility) 
cara dari makna, bagaimana seseorang mengatakan sesuatu membawa makna sebanyak apa yang 
dikatakannya. Retorika mengkaji keefektifan bahasa secara komprehensif, termasuk dampak 
emosionalnya (patos), sebanyak isi proposionalnya (logos).  

Pembagian bentuk dan isi tidak serta merta menempatkan isi di atas bentuk, namun untuk 
menonjolkan kesalingtergantungan bahasa dan makna, argumen dan ornamen, pikiran dan ekspresinya. 
Ini berarti bahwa bentuk linguistik tidak semata instrumental namun fundamental1.  Wujud pantun suatu 
teks dengan keunikan sampiran dan isi memiliki makna khusus oleh karena bahasa merupakan ciptaan 
yang menyatu dengan masyarakat sebagai hasil konvensi. 

Struktur pantun terbagi atas dua unsur yang sifatnya wajib: sampiran dan isi.  Setiap unsur 
struktur, sebagaimana teks genre lainnya,  memiliki fungsi masing-masing. Fungsi struktur teks dalam 
retorika mewadahi bagaimana sesuatu diungkapkan.  

Melayu sebagai retorika etnik Timur secara global memiliki ciri utama, yaitu faktor 
ketidaklangsungan dalam mengungkapkan sesuatu. Ini bukan soal retorika A lebih baik dari retorika B. 
Yang harus dicermati adalah retorika A dipakai oleh masyarakat kebudayaan A, demikian juga dengan 
retorika B, C, dan seterusnya.    Jadi jelas bahwa sampiran dalam pantun merupakan indikasi kekhasan 
retorika timur. Biasanya, ciri ketidaklangsungan ini tergambar pada teks tulis berbentuk prosa. Namun, 
teks berbentuk puisi produk kebudayaan Melayu ini memiliki struktur yang tegas dari ketidaklangsungan 
gaya pertuturan. Penulis dapat mengatakan bahwa, sesuai dengan pengetahuan penulis hingga makalah ini 
ditulis, bentuk  retorika pantun adalah satu-satunya di dunia.     

Gaya ketaklangsungan dalam retorika Melayu juga berfungsi untuk merepresentasikan kesantunan. 
Salah satu  strategi yang dapat digunakan, yang juga menjadi ciri kesantunan Melayu adalah 
ketidaklangsungan dan simbolik. Hal karena pernyataan ide-ide citra secara tidak langsung atau figuratif 
(kias, ibarat, tamsil ibarat) dipandang sebagai metode pengucapan yang paling sempurna. (Braginsky, 
1998).  

Nilai-nilai kebahasaan dapat berubah-ubah sesuai perubahan zaman atau perkembangan 
kebudayaan. Hasan Alwi (Kompas, 22 Maret 2001) mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan yang 



ekstrem dari kramanisasi bahasa Indonesia karena adanya hegemoni semantik yang terjadi selama masa 
orde baru menjadi vulgarisasi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi seiring bergulirnya era 
reformasi. Lebih lanjut Alwi juga mengatakan bahwa perilaku berbahasa menjadi sebebas-bebasnya. 
Orang berbicara apa saja dengan cara bagaimana saja.  

Kerisauan masyarakat bahasa terhadap penggunaan bahasa di media massa juga diungkap oleh 
Bachtiar Aly yang dikutip Kompas (16 Januari 2001) yang mengatakan bahwa penggunaan bahasa 
Indonesia oleh para elite politik dan media massa yang keras dan tidak santun, diyakini menjadi penyebab 
masyarakat menganut budaya kekerasan. Hal ini dikarenakan dinamika bahasa sangat bergantung pada 
komando bahasa yang dipegang oleh elite dan media massa. Dikatakan demikian karena budaya yang 
masih paternalistik mereka juga menjadi panutan dalam berbahasa masyarakat.  

Dalam penelitian tentang sarkasme judul-judul surat kabar Trianto (2003) menemukan bahwa 
dari 100 judul yang dianalisis, terdapat 41% yang mengandung tuturan sarkasme, sedangkan yang netral 
adalah 59%. Hal-hal yang menyebabkan suatu judul mengandung sarkasme dalam penelitian ini 
difiokuskan kepada tiga hal, yaitu pelanggaran maksim sopan-santun, diksi, dan nosi keterancaman muka. 
Setiap judul yang dianalisis ada kemungkinan melanggar A (prinsip sopan santun), B (diksi), dan C (nosi 
keterancaman muka), gabungan B dan C, B saja atau C saja.  Data tuturan yang mengandung sarkasme 
akibat pelanggaran prinsip sopan santun, lebih banyak karena pelanggaran maksim pujian dan simpati.  

Sebagai penutup, penulis akan mengemukakan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan 
retorika Melayu, khususnya dalam khasanah komunikasi di Indonesia. Hal yang pertama adalah apa yang 
disebut oleh Richard M Weaver, pencetus gagasan etika retorika (Ethics of Rhetoric) dalam retorika 
modern, sebagai penurunan retorika.   

Jika ditinjau dari sudut retorika, sebagian dari kita sedang mengalami konflik retorika: membenci 
ketaklangsungan namun kurang dapat menerima keterusterangan; merendahkan nilai eufimisme namun 
anti kritik; menghindari perlambangan/simbol namun kurang mahir menyatakan sesuatu secara jelas atau 
kurang mampu menafsirkan/menciptakan simbol secara cerdas. Intinya, kita sedang mabuk retorika 
barat sehingga kurang mampu melihat dan menghargai retorika sendiri secara jernih.  

Konflik retorika juga berdampak pada dunia pendidikan oleh karena  dasar-dasar retorika 
mencakup juga masalah penalaran, bahasa sebagai alat ungkap penalaran dan objek materi penalaran.  
Minda (mind) asli suatu bangsa mampu mengolah ilmu dan menghasilkan ide-ide kreatif. Hal ini 
dibuktikan dengan penelitian Che Ann Abdul ghani dan Nora Mohamed Nor (dalam Hassan, 1996) yang 
melaporkan bahwa mahasiswa penutur bahasa melayu yang diberi pelajaran dengan bahasa Melayu lebih 
memahami isi kuliah dari pada yang diberi kuliah dengan bahasa Inggris meski mahasiswa tersebut 
memiliki penguasaan bahasa Melayu dan Inggris setaraf.  Sedangkan di Brunei Darussalam bahasa 
pengantar di sekolah dasar di kembalikan ke bahasa Melayu karena pengantar dengan bahasa Inggris 
mengakibatkan prestasi pelajar dalam MIPA menurun.  

Trianto (2001) menemukan bahwa kesulitan menulis siswa terjadi karena aturan yang diajarkan 
dalam pengajaran menulis adalah aturan pola retorika bahasa Inggris sedangkan retorika yang digunakan 
dalam keseharian mereka berbeda, akibatnya hasil pengajaran menulis sampai saat kini belum mencapai 
hasil memuaskan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Steffensen (1981) melaporkan penelitiannya 
bahwa ketika para pembaca dipajan pada teks yang memerikan aspek-aspek budaya yang asing bagi 
mereka maka akan terjadi kemacetan dalam persepsi kohesi tekstual.  
                                                           

 

1 Uraian tentang bentuk-isi , logos-patos dapat dilihat di situs Silva Rhetoricae rhetoric.byu.edu 
(1996-2003).  


