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Juma用miah kebahasaan dan kesastraan Loa言細山me出, Nomor2, Desembe「 201 6 ini
memuat delapan a鵬keida「i beberapa has昨e鵬輔ian dan k却an yang terdiri atas, "ma a膿jkel
kebahasaan, dua a雨ke聴esastraan, dan satu a舶keI pengajaran. Da!am bid翻g kebahasaan,

memuat輔San柿ssa肩l匂y櫨kyang mendes輔psikan wujud basa‑basi Banjar Ba巾ar, dan
bentuk kesantunan pos輔dalam basa置basi Banjar dengan叫uan menja臨keak胎ban dan
Saling menghormati antarwarga setempat.

聴knik yang digunakan adaIah tekn鮎apangan,

rekam, dan dokumentas主Pe鴫gu隅an feknik ini untuk mendapatkan data lisan dan te血ife

Sebagai pendukung k郵an, Adapun w珂d basa輸bas=ersebut bemaksud memberitahu,
meminta izin, dan mempers胞hkan. Has紬ya terdapat defapan buah strategi kesantunan
POSitif yang dilakukan oleh pe胴tur saat be「komunikasi se轟a st「ateg=ni me胸atkan mit「a

tutu「 di dalam ak軸tas penutur yang dominan dim駆i basa‑basi Banjar. T輔san脇emj
Rusbfyr抑foro be「叫uan mengungkapkan pe「ibahasa bahasa Melayu Kutai yang digunakan
Sebagai bentuk sindiran yang lSlnya Sa融naSihat bem軸positif bagi masya昭kat penuturya.

Pene輔an ini menggunakan metode deskriptif kuaIita楯yang mengkaji metafora dan n胞i
budaya yang terkandung dalam peribahasa bahasa Mefayu Kutai. Has緬ya ditemukan

Peribahasa bahasa Meぬyu Kutai penggunaan metafora bercitra binatang dan n圃budaya

yang mengga耶ba「kan menta航as kerja, Sikap, PersePSi, Pe「胞ku, e鍬a serta mora上
Penggunaan bahasa seca「a metaforis sebagai踊gkapan yang berisi niIai‑n触budaya yang

teia旧ama ada pada masyarakat Kutai. TuIisan #ur Befy be血juan mendeskripsikan

hubungan kekerabatan antara bahasa Tidung, bahasa Kuta主dan bahasa Banjar untuk
mengetahu汗ingkat kekerabatan ketiga bahasa tersebut. Metode yang digunakan adalah
metode冊guistik historis komparatif. Data daIam pene輔an ini adalah 200 kosakata dasa「
Swadesh dan dianalisis dengan menggunakan tekn榊eksikostatistik裏yaitu suatu teknik untuk

membedakan tingkat keke「abatan antarbahasa atau antardiaIek dengan ca「a
membandingkan kosakatanya serta membedaka掴ngkat kemiripa霜ya. Has時ene欄an
menu巾ukkan bahwa persentase kata berkerabat yang terbesar adaほh anta贈bahasa Kutai

dan bahasa banja「 sebesar 73%. Seme面ara ifu, bahasa Tidung‑bahasa Ba巾a「 sebesar
34% dan bahasa Tidung‑bahasa Kutai se島esar 31 %. Ha幽didukung adanya variasi fonem
Pada beberapa kosakata kognat di antara ketiga bahasa te購ebLIt. Tulisan S謙抑的紺a畑〃轄

mendeskripsikan teks na「rative bahasa血ggris yang menjadi sumbe「 bahasa yang
dite巾emahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagaj bahasa target. Kesalahan te咋mahan
tersebut adalah kalimat, frasa dan a璃富eksikaI dalam teks bahasa lnggris. Pene圃an ini
menggunakan metode deskripsi kua靴atif, Sedangkan ana栖Sis isi da「i teks bahasa Inggris ke
bahasa lndonesia. Has船ya terdapat beberapa kesalahan dalam kalimat, kesalahan h胞ngnya

Semua konstituen kaIimat, h綱angnya sebagian konst軸en ka"mat, dan hilangnya kons血ksi

綱

kalimat yang ditransfer ke bahasa Inggris (frasa膏ata benda, kata ke巧a, kata s勘kata
depan

ahi secara IeksikaI, makna kata, dan kIausa). Kesafahan terbanyak adala航esalahan

dalam mente咋mahkan makna leksikal sebanyak 154 ka暗rase 76 ka棚an pa臨g sedikit
adalah ka柵at sebanyak 65 ka鮎eehingga total terjemaha輔u sebanyak 295 ka

kesalahan.

Tulisan Abc略ah棚n mengungkapkan salah satu ke堕ken bahasa terkait kesopanan dalam
berkomunikas dengan t叫uan agar proses komun撮asi dapat be画an la欄r dan baik, Penutur

hendaknya memahami konsep wajah dalam berinteraksi sosiaL O晦k輔san ini mengacu
Pada teori konsep walah George Yulle. Konsep w垂h atau muka yang dimaksud adalah c軸a

diri (Se胸age) yang harus diperhatikan ole即awan輔ur. W車h atau muka yang鮒綱arkan
itu berbeda置beda bergantung pada situasi pembicaraan. Teknik yarlg digunakan adalah

deskreptif kua圃f' Me軸metode kuaIitatif akan dipero軸banyak data yang te巧adi pada

komunitas sosia[. Has鮎ya ditemukan suatu kons印waja掴alam be融e融ei sosiaI
memberikan kemudahan daIam pergaulan sehingga dapat d膝e軸ui maksud dan arah
Pembicaraan m韓ra tu[ur mesk画n tidak dikatakan ole帥awan tufur.

Dalam bidang kesastraa両鋼p旧踊San S枕gg崩的州的u鵬卸評ang menganarisis
nove1 777e A鵬ken毎y karya Kate Cho函yang mene胎pkan pendekatan psikoIogis.鴫o「i
PSikoIogi yang digunakan adalah teo面rustrasi. Fokus dari pene髄輔adaIah血strasi yang

dialami oleh tokoh utama Edna PonteHier Analisis dalam k争jjan涌me画aska叩。ses Edna
mengalami frustras主Proses Edna m翻galami frust輪si di representasikan dengan sebuah

bagan' Bagan tersebut menggambarkan Iangkah一一angkah bagair脚a軸a menjadi o略ng

yang mengalam庸ustrasi. Has申ya tokQh Edna yang berambis涌e融霞patkan kebebasan
dalam kehidupan

PerCintaaan, dan seksuaI menga‑ami kegagalan se輔gga Eかa menga‑ami

frustrasi. Dalam teo「i frustasi醤aksi Edna ketika menghadapi masa闘dapat digoIongkan

ke dalam orang血strasi. T踊San Dfyan柵肌ぬw細membahas proses鳴画inya benfuran
budaya yang ditamp聴an dalam cerp飢輸CerPen Ka緬antan Timu涌enga両eori sosioIogi
SaStra

Penulis mengana圃s sebab dan akibat te画dinya benturan buda輝.軸a鯖s d胞kukan

denga= membahas bagaimana ikon t「adisi dan ikon modemitas mempe融hankan masing‑

masing budayanya.輔vidu yang mewa輔ko油adisj dan mode融asjuga ak卸dite酬ebjh
Ianjut吊asiねna"sis menunjukkan toko掴okoh yang mewak臨kon tre鵬i dan modemitas
terlibat da富am kontestasi karena adaya budaya ya鴫dibawa masingrma§i門g ikon te「sebut

berbeda・ Analisis juga menunjukkan bah間a benturan budaya itu te巾ad融a yang bers触
f「ontal dan ada pula yang tidak. Adanya perbedaan situasi tersebut bergantung pada keras

atau tidaknya masing‑maSing ikon mempe鳴hankan輔a剛daya yang dibawanya.

Semenfara itu聞am bidang pengajaran白描san伽砲sm観w柵eneraPkan pembe庫aran
Puisi melaIui media multiku阻ral dalam dunja pendidikan. Pembe頓ran pulSl )rang berbasis

mult剛tural dapat dilakukan dengan berbagai mode上Salah satu mode冊ovasi pembe廟aran

PulSI ysng di dalamnya memuat pendid胞n mu臨u聴∬aほdaほh ・・cip栂aru

. Mode軸me叩akan

model pembe廟aran puISl yang meneakup langkah‑1angkah yang dimufai da「i pracipta puisL

PenC画aan puis巾an pascacipta puis踊odeI ini menggunakan pendekatan ber[融ir dan berbasis

masalah. Masalah yang djs却kan adalah terkait multik聴ral. Has嗣ya軸wa pembe廟aran pulSl
yang berbasis multiku阻ral dapat me噂d融ematif fdrmula daIam membe樹arkan puisi secara
mudah dan menyenangkan sekaligus bermuafan pendi轍an mu輔kuItural.

榊隔

Artikel yang disajikan dafam Jumal Loa Vo山me出, Nomor 2, Desember 2016
menggamba「kan perkembangan di bjdang bahasa, SaStra, dan pengajaramyaL Di sampjng
itu' Partisipasi penu"s dar。nstansi d帆ar Kantor Bahasa Ka‑imantan Timu「 sangat baik,

te柵at dari meningkatnya jumfah penl川s Iuar yang mengirimkan a諏etrya pada Redaksi

Juma/ Loa・ Semoga a聴e軸ikel yang dimuat dapat mempe「Iuas khazanah軸u dan
Pengetahuan para pembaca di bidang bahasa

Sastra, dan peng車rannya.

Pemimpin Redaksi
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JuRNAしIしMIAH KEBAHASAAN DAN K騰ASTRAAN
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini bolch dikopi tanpa izin dan
biaya

Yayuk, Rissari (Balai Baha組Kalimantan Selatan)

S壮観ね密Ke滅n章調an Pos摘dalam Ba強噌a§i Ba巾紺
Loa VoL 11, No. 2, Desember 2016, haぬman 9アー104

Penelitian yang akan diangkat adalah tentang str鎚egi kesant珊a叩os韓if dalam basa置bas主Ba亘yar.

Masalah yang dik堆adalah l) bagaimana剛jud basa‑basi Ba車r Ba車r, dan 2) strategi kesantunan
POStif dalam basa‑basi Banjar. T叫uan penel班an ini adalah l) mendesk]車Sikan wujud basa心asi
Ba巧ar Ba垂r′ dan 2) mendeskr主psikan ke鎖rr虹nan pos描dalan basa置basi Ba亘yar. Teknik yang

digunak餌dalam pengambi]an data adalah teknik lapanga叫rekam dan dokumentasi. Teknik ini

digunakan untuk mendapatkan data撮oan dan ter山is sebagai pendukung k都an. Data diambil

dari tuturaエ‖angsung masyarakat Ba車r di Kelurahan Sckunpul, Desa Sungal Ka馳ng, Pada
bulan Januari s.d・ Juni 2015. Wujud basa‑basi yang terdapat dalam komunikasi bahasa Bapjar
antara lain meliputi basa‑basi dengan latar Sawah, Jalan, dan di dalam m餌pun luar runah. Wujud

basa‑basi tersebut bermaksud memberi融ur, meminta iz丸dan mempersilahkan. Basa‑basi ini
bertujua皿ntuk me車Iin keakraban dan saling menghormati antar warga maryarakat. Berdasarkan
analisis data′ dari deIapan buah strategi kes袖如nan positif yang dilakukan oleh penutur §aat

馳o孤関心kasi細a七喝i弧e櫨軸k孤癌的叡山r長e dal劃急地所ぬS P合冊出血ah咋膜gdo劃土肥n d証融題
basa‑basi韓a工単r・

Kaねk調耽i:娃san弛れa恥転sa‑ba§i,弔anja義

Kuncara, Singgih Daru (Fakultas ∬mu Budaya Universitas Mulawarma可

Karakter Frustrasi dalam Novel珊e Awakening Karya Ka紐Chapin: Pendekatan PsikoIogi

Loa VoL 11, No. 2, Desember 2016, halaman lO5‑ 116
Makalah ini mene融novel The Awakening karya Kate Chopin Fokus uぬma dari penelitian ini

adalah tokoh uねma di noveI ya弛Edna Ptm融lier. Skripsi in誼肥nerapk袖pendekatan psikofogis・
Teori psikoIogi yang digunakan adalah t的ri frustrasi, Teori ini terdiri dari definisi dari f関strasi

tersebut, Sumber dari mana frust輪si itu髄mbuL dan reaksi se洗orang kedka frustrasi. Fokus dari

Pene旗ian ilri adalah frus癌asi yang dialami oleh tokoh融ama Edna Pontellier. Analisis dalam
makalch ini merjelaskan prose§ Edna me鴨alami fr鵬tras主・ Proses Edna mengalami frustrasi di

representasikan dengan sebuah bagan. Bagan tersebut menggambarkan langkah‑langkah
hagaimarra Edna me垂d王orang yang mengaぬ血frustrasi. Dari pembahasan tampak pada awalnya
Edna adalah seorang Ibu yang pedul± te血adap kelu紺ganya. Namun′ Sete】ah liburan n鵬im panas
dia mulai memiliki ambisi‑ambisi・ Ambisi藍dna adalah untuk mendapatkan kebebasan dalam
kehidupan′ PerCintaaan, dan seksual. Akan tetapi, dia gagal dalam mewujudkan ambisinya.
Kegagalan iri yang membawa dia menjadi rfustrasi. Edna termasuk orang yang frustrasi d講hat

dari reaksi‑reaksi yang dia lakukan dalam menghadapi masalah dalam mewujudkan kebebasamya.

滴轡

Jika reaksi Edna dalam menghaLdapi masalah sesuai dengan reaksi yang ada dalam teori frustrasi
maka haI itu membua t dia termasuk frus薗asi.

Kata kunci: frustrasi, Edna,Chopin pendekatan psikoIogi

Kusmiatun, Ari (Universitas Negeri Yogya arta)
Model Pembelajaran Puisi

′Cipit Bam

蕊buah inovasi Pembelajaran Sastra Berhasis Mu重鯖kultunl

Loa Vol. 11, No. 2, Desember 2016, halaman l17‑ 126
棚ultikultural di血donesia me垂di sebuah potret bagi negara ki七a yang kaya akan budaya dari
berbagai masyarakat yang beragam. Hal ini meI単di sehach tuntutan dalam duhia pendidikan
untuk memahamkan multikultur secara benar ini pada orang Indones主a. Salah sa血medianya

adalah meIalui pembela手aran puisi. Puisi adalah bagian dari sastra yang pembelajaramya
terintegrasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah Pembe均aran punsl yang berba§is

multikur山ral dapat dilakukan dengan berbagai model. Saぬh §atIt mOdel inovasi pembelajaran
Pursl yang di dalamnya memuat pendidikan mu距kultural adalah

cipit bam 」 Model ihi merupakan
model pembel句aran pulSl yang mencakup langkah‑1angkねyang dimula王dari pracipta puisi,

PenCiptaan puisi′ dan pascacipta puisi. Model ini menggunakan pendekatan be垂胞dan berbasis
masalah. Masalah yang dis亘iikan adalah terkait mu沌kultural. Model ini diha輪pkan dapat mquiadi

altematif fomula dalam membekyarkan puisi secara mudah dan menyenangkan dan sekaligus
bermuatan pendidikan mul tikultural.

Kata kunc王: Pendidikan, pembe坤aran′ multikultural, Puisi, mOdel, Inovasi

Rusbiyantoro, Wenri (Balai Bahasa Jawa Timur)
Metafora dan N出i Budaya dalam Peribahasa Bahasa Melayu Kutai

Lo庇V0l. 11, No. 2, Dese調もer那16, ha王a調an 127‑ 134

Peribahasa bahasa Melayu Kut証n慨uPakan perw垂udan dari sifat da京c壷alam tempat t nggal
masyarakat Kutai di Kab呼aten Kutai. T叫uan peribahasa digunakan sebaga王bentuk §indiran yang
事§lnya Sarat naSihat berrdal positif ba疎masyarakat penuturya. Penelitian ini m紺upakan penelitian

deskriptif kualitatif yang mengkaji metafora dan nilai budaya yang terkandung dalam peribahasa
bahasa Melayu Kutai・ Pada peribahasa bahasa Melayu Kutai ditemukan pengguman metafora
berc紅a binatang dan nilai budaya yang nenggambarkan mmtalitas ke亘ya, Sikap岬評§呼Si, Perilaku,
etika serta moral・ Penggunaan bahasa secara metaforis sebagai ungkapan yang berisi nilai‑ni重ai

budaya yang telah lama ada pada masyarakat Kutai.
Kata kunci: Peribahasa, metafora, nilai‑nilai, budaya

Kumiawati, Diyan (Kantor Bahasa Kalimantan Timur)
Benturan Budaya Tradisi Dan Modemitas dalam Cexpen‑Cerpen Kalimantan T主mur

L倣VoL 11, No. 2, Desember 2016, halaman 135‑ 143

Tudsan ini membahas proses te垂dinya benturan budaya yang ditampilkan dalam cerpen‑Cerpen
Kalimantan Timur. Dengan teori sosioIogi §aStra′ Penelitian ini menganalisis sebab dan akibat

teriadinya benturan budaya・ Ar隠lisis d池kukan dengan membahas bagaimam ikon tradisi dan

ikon modemitas mempertahackan masing‑maSing budayanya. Individu yang rnewakili ikon tra disi
dan modemitas juga akan diteliti lebih la巧ut. Hasil analisis menunjukkan tokoh‑tOkoh yang

mewakili ikon tradisi dan modemitas terlibat dalam kontestasi karena adaya budaya yang dibawa
masing‑maSing ikon tersebut berbeda‑ A調alisis juga menunjukkan bahwa benturan budaya i如

te垂di ada yang bersifat fro鵬al dan ada pula yang tidak. Adanya perbedaan situasi tersebut

南ii

bergantung pada keras atau tidaknya masing‑maSing ikon mempertaha最an nilai budaya yang

dibawanya.

Kata kunci‥ budaya, tradisi, mOderr血as

Bety, Nur (Kantor Bahasa Kalimantan Timur)
Hubungan Kekerabatan Antara Bahasa T韻ung, Bahasa Kutai, Dan Bahasa Banjar

Loa Vol. 11, No. 2, Desember2016, ha]aman 145‑ 1艶

Selama血masih ada anggapan sebagian masyarakat bahwa bahasa Tidung nerupakan bagian

dari bahasa Melayu Kutai atau bahasa Melayu Ba垂直Namun, ada anggapan lain juga yang
mengatakan bahwa bahasa Tidung itu merupakan satu bahasa tersendiri. Pene舶an Hubungan

Kekerabatan antara bahasa Tidung, bahasa Kutai, dan bahasa Banjar dilakukan untuk mengetahui
tingkat kekerabatan ketiga bahasa tersめut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
netode linguistik historis kompa輪tif. Data dalam penelitian ini adalah 200 kosakata dasar Swadech

dan dianalisis dengan menggunakan teknik leksikostatistik, yaitu suafu teknik un知恵membedakan

tingka t kekera bata n antarbahasa atau antardialek dengan cara membandingkan kosakatanya serta
membedakan tingkat kemiripannya. Hasi] pene舶an menu中kkan bahwa persentase kata
berkerabat yang terbesar adalah antara bahasa Kutai dan bahasa ba車r sebesarア3%. Sementara

itu′ bahasa Tid皿g‑ bahasa Ba車r sebesar 34% dan hahasa Tidung‑bahasa Kutai sebesar 31%.

Hal ini didukung adanya variasi fonem pada beberapa kosakata kognat di antara ketiga bahasa
ねrsebut.

Kata kunci: kekerabatan′ leksikostatistik, bahasa Tidung, bahasa Kutai, b嶺hasa Ba巧ar

Naru]ita′ Srikandini (Pendidikan Bahasa ]nggris Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan

Universi tas Ku tai Kartanegara Tenggarong Kalimantan Timur)
Students

Error in Transla血g a Narrative Text: an Analysis

Loa Vol. 11, No. 2, Desember 2016, halaman 155‑ 166
Teks mrrative bahasa Inggris adalah salah §atu Sunber bahasa yang dite垂mahkan ke bahasa

Indonesia sebagai bahasa target dan kesalahan terjemahan tersebut adalah kalimat, frasa dan arti
leksikal dalam teks bahasa Inggri6 dan pene鵬an ini m紬ggunakan metode de§krip§i kualitatif
analisis isi dari teks bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Penelitian軸emahan tersebut terdapat

beberapa kesalahan′ dalam kalimat‥ terdapat kesalahan hilangnya semua koustituen kalimat,

hilangnya sebagian konstit鵬n kalimat

dan hilangnya kons加ksi kalimat yang dit則sfer ke bahasa

Inggris; dalam frasa: hilangnya frase kata benda舟ase kata ke車frase kata sifat, dan frase kata
depanrdan dalam arti secaraleksikal‥ arti甜aLu makrra kata′ frase・ dan klausa. Kie§alahan terbanyak

adalah kesalahan dalam mente垂mahkan makna leksikal sebanyak 154 kali, hase 76 kali dan
Paling sedikit adalah dalam kalimat sebanyak 65 kali sehingga total te垂mahan tersebut sebanyak
29うka量i kesalahan.

Kata kunぐi‥ kesalahan, menerjemahkan′ teks narasi

Rahaan, Abd・ (Kantor Bahasa Kalimantan Tlmur)

Kesopanan Berkomu正kasi dalam Aspek Konsep Wajah

Loa Vol. 11, No. 2, Desember 2016, halaman 167輸1ア6

Berbahasa merupakan a]at aktivitas utama s蜜seorang dalam berinteraksi sosiaL Meぬlui bahasa

SeScorang dapat menyampaikan ide dan maksudnya kepada mitra tutumya. Dalam proses interaksi
ini′ diperlukan keb垂kan antara penutur dan壷tral tt血r・ Salah satu ha] yang ha関S dipe血atikan

鵡

adalah kesopanan dalam berkom聞出asi. Agar proses komunikasi dapat be申an dengan lancar

dan baik, Pen血If hendaknya memahami konsep w辞血dalam berinteraksi sosial. O雌k tulisan ini
mengacu pada teori kousep wajah George Yule. Kon鎚p wajah atau muka yang dimaksud dalam
hal iri adalah citra diri (se隙mage) yang harus diperhatikan oleh lawan tutur. W勾ah atau muka
yang ditawarkan itu berbeda置beda bergantung pada situasi pembicaraan. Pembahasan ini akan
diurai dengan metode deskreptif kualita龍. Melalui metode kualitatif akan diperoleh banyak data

yang teriadi di komunitas sosiaL Selanjutnya, dikonstruksikan dalam stlatu tema yang bemakna
dan mudah dipahami. Pemahaman konsep wajah dalam berinteraksi sosial memberikan

kemudahan bagi kita dalam pergaulan sehingga kita dapat mengetahui maksud dan arah
Pembicaraan mitra tutur, meSkipun tanpa ia katakan.
Kafa kunci: kesopamn証teraksi, konsep wajah, Penutur, mitra粗tur

※

