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Bangsa Indonesia sejak dahulu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika,  walaupun berbeda-
beda, tetapi tetap satu. Meskipun terdiri atas beraneka suku, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, 
dan tradisi, kita dapat bersatu dan membentuk satu identitas kebangsaan, yaitu Indonesia. Hal itu 
diperkuat dengan ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Namun, ikatan politis sebagai 
satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa itu sebenarnya perlu ditindaklanjuti dengan sikap dan 
tindakan untuk saling memahami budaya yang beraneka agam itu.  

Salah satu cara untuk memahami budaya suku atau etnik adalah dengan mempelajari dan 
memahami ungkapan-ungkapan atau peribahasa-peribahasa yang terdapat dalam bahasa mereka. 
Peribahasa mengandung nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, religiositas, pandangan hidup, 
kepemimpinan, bahkan nilai-nilai politik. Peribahasa, antara lain, berfungsi sebagai nasihat, 
kritik, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Dalam peribahasa juga terkandung nilai-nilai 
kearifan, misalnya: rendah hati, sopan santun, tidak pamrih, tidak berputus asa, menjaga 
kehormatan, dan nilai gotong royong. Peribahasa merupakan unsur yang lazim terdapat dalam 
bahasa dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup dan berkembangnya bahasa. Pada sisi 
lain, bahasa merupakan bagian inheren dan mencerminkan kebudayaan; bahasa merupakan salah 
satu produk budaya. Dengan demikian, budaya suatu suku atau bangsa dapat diamati lewat dan 
tercermin dalam bahasanya.  

Lewat peribahasa kita dapat mengetahui karakter budaya suatu etnik. Misalnya, dengan 
memahami makna peribahasa Jawa: Rame ing gawe sepi ing pamrih ( Ramai dalam bekerja, sepi 
dalam pamrih .) kita bisa mengetahui bahwa orang Jawa diharapkan bekerja dengan sungguh-
sungguh dan tidak hanya banyak bicara. Selain itu, dalam bekerja hendaknya kita tidak banyak 
pamrih, bekerja harus dengan keikhlasan, tidak bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. 
Selain itu, orang Jawa dikenal berpembawaan tenang, rendah hati, dan tidak suka menonjolkan 
diri. Hal itu terlihat dalam ungkapan: Lamun sugih aja sumugih, lamun pinter aja kuminter 
( Kalau kaya jangan berlagak kaya, kalau pandai jangan berlagak pandai ). Nilai positif dari 
peribahasa itu adalah bahwa dalam hidup ini kita harus tetap rendah hati dan tidak sombong, 
tidak memamerkan kekayaan atau kepandaian kita.  

Budaya masyarakat etnik Madura, yang antara lain dikenal sebagai pekerja keras, 
tercerminkan dalam peribahasanya: Abantal ombak asepo

 

angen ( Berbantal ombak berselimut 
angin ). Pada masyarakat etnik Minangkabau, yang terkenal sukses dalam perdagangan, terdapat 
ungkapan: Katiko ado balun dimakan, lah tidak baru dimakan ( Ketika ada belum dimakan, 
setelah tidak ada baru dimakan ). Peribahasa itu mencerminkan sikap hidup orang Minang untuk 
berhemat dan tidak boros. Berkaitan dengan etos kerja, orang Bugis dikenal tidak suka menunda-
nunda pekerjaan, sebagaimana terlihat dalam ungkapan: Matupaé, baja, purapaé temmappura 
jama-jamang ( Sebentar, besok, nanti tak akan menyelesaikan pekerjaan ).  

Peribahasa juga menunjukkan kesadaran kolektif masyarakat. Dengan demikian, 
peribahasa pada masyarakat petani, misalnya, penuh dengan pengacuan terhadap padi dan kerbau 
karena hal tersebut memang lekat dengan kehidupan mereka. Pada masyarakat Bugis, yang 
dikenal akrab dengan kehidupan laut, peribahasanya menunjukkan kosakata kelautan, misalnya: 
Puri babbara sompe ku puri tangkisi gulikku, ulebbirengngi telleng nalowalie ( Kalau layar 
sudah terkembang, kemudi erat kupegang, meskipun perahu akan tenggelam pantang surut 
kembali ).  
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Sebagai negara multietnis dan multikultural, Indonesia memiliki beraneka ragam 

peribahasa dari beratus-ratus bahasa yang hidup di dalamnya. Bahasa-bahasa itu memiliki 
ratusan atau bahkan ribuan peribahasa, baik yang hidup dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari 
maupun yang masih terpendam dan belum tergali dari khazanah bahasa dan budaya 
masyarakatnya. Dari perbendaharaan peribahasa bahasa-bahasa di Nusantara itu tentu ada 
perbedaan dalam hal jenis, unsur, isi, bentuk, makna, maupun nilai-nilai sosial dan budaya antara 
peribahasa bahasa daerah yang satu dengan peribahasa bahasa daerah yang lain. Namun, di 
samping itu, tentu ada nilai-nilai kesamaannya, baik dalam hal isi, makna, maupun nilai-nilai 
kearifan sosial budaya.  

Bangsa Indonesia selama ini secara politis memang sudah terikat dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, ikatan itu sebenarnya masih rentan. Dapat kita lihat 
dalam kenyataan sehari-hari betapa konflik masih mudah tersulut. Masih tumbuh prasangka 
orang dari satu etnik terhadap etnik lain. Prasangka negatif itu dapat muncul karena orang kurang 
memahami adat budaya dan karakter orang dari suku lain. Misalnya, orang Jawa dianggap tidak 
suka berterus terang, orang Minang dinilai terlalu pelit, dan orang Batak terlalu kasar. Dengan 
pemahaman atas bahasa dan budaya lain diharapkan kesalahpahaman dan prasangka itu sedikit 
demi sedikit dapat dihapuskan.  

Nilai-nilai positif yang terdapat dalam budaya suatu kelompok etnik atau suku bisa 
dipelajari, diteladani, dan diterapkan oleh etnik lainnya. Dalam hal inilah peribahasa dapat 
berperan, sebab peribahasa merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya yang terungkap dalam 
bahasa. Nilai-nilai budaya positif dalam peribahasa, seperti mentalitas kerja, sikap, perilaku, 
etika, moral, dapat berperan dalam pemahaman silang budaya (cross-cultural understanding). 
Pada gilirannya, hal itu dapat menghindarkan sikap-sikap negatif antaretnik. Dengan demikian, 
peristiwa konflik antarsuku, seperti pernah terjadi di Kalimantan antara suku asli dan suku 
pendatang beberapa waktu yang lalu, dapat dicegah dan dihindari. Pemahaman silang budaya ini 
perlu ditanamkan sejak dini, terutama lewat pendidikan di sekolah-sekolah. Salah satunya adalah 
lewat pengajaran materi peribahasa dalam kurikulum pelajaran bahasa Indonesia.   

Nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa merupakan kekayaan budaya yang perlu  
digali, dibangkitkan, dilestarikan, dan dipelihara sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia. 
Peribahasa bahasa-bahasa daerah adalah wujud dari keanekaragaman budaya kita yang dapat 
berkontribusi positif untuk terciptanya kekuatan budaya nasional bangsa Indonesia. Peribahasa 
merupakan media pemerkaya budaya bangsa kita. Di tengah kenyataan bahwa hanya sebagian 
kecil orang Indonesia yang bisa bertutur dalam bahasa daerah lain selain bahasa daerahnya 
sendiri, pengetahuan atau pemahaman tentang peribahasa dari berbagai bahasa daerah di tanah 
air kita dapat memberikan andil positif untuk memahami manusia dan budaya mereka.       


