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BAB I
HAKIKAT NILAI-NILAI 

KESANTUNAN

A. Hakikat Nilai

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang tidak terlihat tapi 
bisa dirasakan, bersifat ideal, bukan merupakan benda yang konkret. 
Nilai tidak hanya membahas persoalan suatu hal yang benar dan salah, 
melainkan nilai menuntut adanya pembuktian. Adapun pengertian nilai 
menurut beberapa ahli dijabarkan sebagai berikut.
a. Menurut Lauis D. Kattsof nilai dapat diartikan sebagai suatu 

kualitas empiris yang tak terdefinisikan, namun dapat dialami dan 
dipahami secara langsung. Nilai pula dianggap sebagai tolak ukur. 
Nilai juga didefinisikan sebagai objek dari suatu kepentingan, dalam 
hal ini objek dalam kenyataan ataupun dalam pikiran. Nilai pula 
didefinisikan sebagai hasil dari pemberian nilai yang diciptakan 
berdasarkan situasi kehidupan. 

b. Menurut Chabib Thoha nilai merupakan suatu hal yang berhubuna 
dengan subjek yang memiliki arti, dalam hal ini nilai memberi 
manfaat dan berguna bagi kehidupan manusia dalam mengatur pola 
tingkah laku. 
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c. Menurut Wan Abdul Kadir (2000) nilai digunakan sebagai ukuran 
dan acuan dalam berperilaku sehari-hari, sehingga manusia dapat 
berperilaku dengan mengacu pada nilai yang sudah dipegang teguh. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 
nilai merupakan sesuatu yang diperlukan manusia sebagai acuan dan 
pedoman dalam berperilaku sehari-hari, sehingga manusia dapat 
mengetahui segala sesuatu yang menyangkut hal baik dan buruk.  

Dalam prakteknya nilai terbagi menjadi dua, yaitu nilai bersifat 
intelektual dan nilai bersifat sosial. Kombinasi dari dua nilai tersebut 
dapat menentukan fungsi nilai dalam kehidupan.  Apabila dalam 
pemberian makna suatu nilai mengandung unsur intelektual yang 
tinggi sedangkan unsur emosionalnya rendah, maka akan memunculkan 
norma atau prinsip. Norma atau prinsip yang berlaku dalam tiap daerah 
tentu tidak akan sama. Namun, pada hakekatnya norma dan prinsip 
yang sudah dianut seperti norma keadilan, norma kesantunan, norma 
tingkah laku dan sebagainya menjadi pedoman manusia untuk bertindak 
dan berperilaku di lingkungannya. Perbedaan yang muncul antara satu 
daerah dengan daerah yang lain akan memunculkan sistem nilai yang 
berbeda sehingga tiap daerah memiliki ciri khas norma masing-masing. 

B. Hakikat Kesantunan

Kata kesantunan dalam KBBI merupakan suatu kata yang berasal dari 
kata santun yang memiliki arti hakus dan baik. Dalam hal ini santun 
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erat kaitannya dengan baik budi pekerti dan tingkah lakunya, termasuk 
dalam budi bahasa yang digunakan oleh seseorang. Kesantunan dianggap 
relatif karena disesuaikan dengan budaya dan kondisi di suatu lingkungan 
masyarakat.  Sifat relatif yang dimiliki kesantunan ini diartikan bahwa 
tindakan atau aturan yang dimiliki oleh suatu lingkungan masyarakat 
tertentu belum tentu dimiliki oleh lingkungan masyarakat yang lain, 
sehingga santun tiap daerah akan berbeda. 

Brown dan Levinson (1990) berpendapat bahwa kesantunan diartikan 
suatu perbuatan dimana masih mempertimbangkan perasaan orang 
lain. Kesantunan merupakan perilaku yang ditetapkan dan disepakati 
oleh suatu masyarakat. Kesantunan yang ada dalam diri seseorang pada 
umumnya dinilai berdasarkan cara seseorang berbicara, tingkah laku, 
dan tutur berucap. Perilaku dan etika seseorang saat berkomunikasi 
harus dipatuhi dan menjadi kesepakatan bagi anggota masyarakat.  

Kesantunan adalah hubungan antara diri sendiri (self) dan orang lain 
(other). Hubungan tersebut tentunya terdapat prinsip-prinsip kesantunan 
yang harus dipahami. Istilah prinsip kesantunan diperkenalkan oleh 
Geoffrey N. Leech (1983). Menurutnya, prinsip kesantunan memiliki peran 
untuk menjaga keseimbangan sosial. Menurut Leech (1983) kesantunan 
yaitu menyangkut hubungan antara peserta komunikasi, yaitu penutur 
dan pendengar.  Leech memperkenalkan konsep kesantunan dalam 
bentuk maksim. Leech membagi prinsip kesantunan menjadi enam 
maksim, yaitu: 
a. Maksim kebijaksanaan (tact) prinsip dalam maksim ini adalah dengan 

memberikan keuntungan yang besar bagi orang lain, dan sangat 
meminimalisir keuntungan diri sendiri; 

b. Maksim kedermawanan (generosity) dimana memberikan keuntungan 
yang sedikit bagi diri sendiri dan memaksimalkan kerugian bagi diri 
sendiri; 

c. Maksim penghargaan (approbation) meminimalisir cacian kepada 
orang lain, serta memaksimalkan pujian kepada orang lain; 

d. Maksim kerendahhatian (modesty) meminimalkan pujian pada diri 
sendiri, memaksimalkan cacian kepada diri sendiri; 

e. Maksim kemufakatan (agreement) memaksimalkan kesetujuan 
dengan orang lain; 

f. Maksim kesimpatian (sympathy) meminimalkan antipati kepada 
orang lain, memaksimalkan simpati kepada orang lain. 
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Kesantunan dapat dilihat melalui berbagai segi dalam pergaulan 
sehari-hari sebagai berikut: 
a.	 Kesantunan menunjukkan sikap yang memiliki nilai sopan santun dan 

etiket dalam kegiatan sehari-hari; 
b.	 Kesantunan bersifat konstektual, maksudnya aturan tidak berlaku 

pada setiap lingkungan melainkan disesuaikan dengan konteks yang 
ada; 

c.	 Kesantunan selalu bipolar, yaitu memiliki hubungan dua arah, seperti 
guru kepada siswa ataupun sebaliknya; serta 

d.	 Kesantunan dapat terlihat dari tata cara berpakaian seseorang, tata 
cara bertindak dan tata cara berbahasa. 
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BAB II
PARADIGMA KESANTUNAN 

DI LINGKUNGAN 
PENDIDIKAN DAHULU 

DAN KINI

Perkembangan teknologi yang canggih dan berlangsung dengan 
pesat, secara sadar membawa perubahan yang luar biasa pada 
kehidupan masyarakat pada saat ini. Arus modernisasi yang tidak dapat 
dicegah semakin memberi kemudahan setiap orang untuk melakukan 
komunikasi. Hampir setiap perkembangan atau trend baru yang masuk 
ke dalam negeri, hampir-hampir tidak dapat disaring terlebih dahulu. 
Saat ini banyak sekali media komunikasi yang berjalan interaksi dari 
individu ke individu lain pada setiap waktunya. 

Pengaruh perkembangan teknologi dan informasi yang memberi 
kebebasan untuk mengakses berbagam informasi dan ilmu pengetahuan 
dengan mudah melalui smarphone dan laptop dapat memengaruhi pikiran 
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anak-anak masa kini sehingga melunturkan budaya sopan santun yang 
selama ini dibangun oleh bangsa ini. Modernisasi kultur serta kemudahan 
akses internet menyebabkan generasi saat ini dengan mudah melihat 
budaya yang berkembang di negara lain, sehingga tanpa sengaja mereka 
mulai mengadopsi budaya tersebut menjadi bagian dalam kehidupan 
generasi saat ini tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu terhadap 
budaya yang masuk. 

Namun seperti yang terlihat bahwa kesantunan saat ini semakin 
memudar, terutama dalam dunia pendidikan. Banyak orang yang mulai 
meremehkan pentingnya bersikap santun terhadap orang lain. Padahal, 
kesantunan merupakan suatu komponen yang amat penting dalam 
menjaga kerukunan sosial.  Kesantunan tidak hanya dinilai dari segi cara 
manusia berbahasa atau berkomunikasi dengan oranglain, melainkan 
juga dalam bertingkah laku dan gaya berpakaian. Kesantunan berbahasa 
dapat dilihat dari intonasi, pilihan kata, dan struktur kalimat penuturnya. 
Kesantunan juga tercermin dari segi tingkah laku yang dimaksud seperti 
ekspresi, sikap, dan gerak-gerik tubuh. Gaya berpakaian seseorang juga 
dapat menunjukkan apakah orang tersebut dapat dinilai sebagai orang 
yang memiliki adab ataupun tidak. 

Sejak dulu bangsa Indonesia dikenal dengan keramahan, kesopanan, 
dan adat istiadat yang dijunjung tinggi. Bagi bangsa Indonesia ketiga 
hal tersebut merupakan nyawa yang penting bagi berdirinya suatu 
bangsa. Sopan santun adalah tata krama yang sudah menjadi ciri 
khas dari masyarakat Indonesia. Namun apabila saat ini kita berkaca, 
budaya sopan santun mulai tergerus dengan perkembangan jaman yang 
terus maju. Kehidupan bangsa Indonesia saat ini sampai taraf yang 
mengkahtirkan, dimana generasi muda saat ini cenderung mengabaikan 
nilai dan norma kesantunan yang selama ini telah dijunjung tinggi 
oleh bangsa Indonesia. Banyak berita-berita seperti di majalah, surat 
kabar atau televisi yang memberitakan anak-anak saat ini berperilaku 
yang sebenarnya merupakan suatu perilaku yang melanggar aturan dan 
norma justru dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa saja.  Secara tidak 
sadar, jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi 
kesantunan sudah mulai luntur. 

Pada masa kini, masih banyak orang yang belum mempraktikkan 
konsep kesantunan. Fenomena ketidaksantunan tersebut dapat dilihat 
dari berbagai tempat, terutama di lingkungan pendidikan. Tentu sangat 
berbeda kesantunan pada lingkungan pendidikan pada jaman dahulu dan 
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jaman kini. Pendidikan merupakan salah satu pilar yang ikut menopang 
dalam berdirinya peradaban yang disebut dengan Bangsa. Eksistensi 
dari bangsa itu sendiri sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki 
masyarakatnya. Kesantunan yang terjadi di lingkungan pendidikan 
tidak terbatas hanya pada cara berpakaian saja, melainkan juga cara 
berkomunikasi/berbahasa dengan guru atau dosen. 

Lingkungan pendidikan sebagai lingkungan yang memberikan 
wawasan dan mengubah sesuatu hal yang buruk menjadi baik harus 
dapat menjadikan seseorang yang dulunya berperilaku tidak santun 
menjadi santun. Pendidikan dijaman dahulu tentu sangat berbeda 
keadaannya dengan yang terjadi pada saat ini. Jika siswa pada jaman 
dahulu ketika bertemu dengan guru atau orang yang dianggap lebih tua, 
mereka akan membungkukkan badan sebagai rasa hormat mereka. Hal 
ini tentu berbeda dengan keadaan siswa jaman sekarang yang cenderung 
mengabaikan sikap seperti itu. Siswa pada jaman dahulu ketika berbicara 
dengan orang yang lebih tua akan berhati-hati dan sopan, namun yang 
terjadi saat ini adalah siswa berbicara dengan guru seperti berbicara 
kepada temannya sendiri. Selain itu masalah cara berpakaian siswa 
jaman dulu dan sekarang tentu sangat berbeda, jika jaman dahulu 
siswa cenderung berpakaian tertutup justru siswa saat ini cenderung 
berpakaian terbuka.  

A. Konsep Dasar Nilai  Kesantunan

Kesantunan adalah etiket atau tatacara atau adat dan atau kebiasaan 
yang memang berkembang dalam lingkungan masyarakat.  Kesantunan 
menjadi kesepakatan bagi lingkungan masyarakat tertentu dengan nilai-
nilai yang diamalkan berbeda dengan lingkungan masyarakat yang laun.  
Kesantunan sangat penting bagi struktur kehidupan masyarakat karena 
merupakan suatu ekspresi sosial. Kesantunan sendiri dapat dilihat dari 
berbagai segi dalam pergaulan sehari-hari. Kesantunan menggambarkan 
perilaku atau sikap yang mencerminkan perilaku santun dan bereteika 
dalam kegiatan bergaul dengan masyarakat secara luas. 

Seseorang dikatakan santun, apabila dalam diri orang tersebut 
tergambar nilai sopan santun atau nilai etiket yang berlaku baik di 
lingkungan masyarakat. Seseorang yang dikatakan santun, apabila 
masyarakat memberikan nilai kepadanya atas apa yang sudah ia perbuat 
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sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat 
itu sendiri. Kesopanan dalam interaksi didefinisikan sebagai alat yang 
digunakan guna menunjukkan kesadaran tentang wajah yang menjadi 
lawan interaksinya, dapat dideskripsikan dalam kaitannya dengn 
keakraban, persahabatan dan kesetiakawanan. 

Kesantunan bersifat kontekstual yang memiliki arti bahwa kesantunan 
yang berlaku dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu akan berbeda 
dengan kesantunan yang terjadi di wilayah yang lain. Muslich (2006:1) 
mendeskrispsikan kesantunan selalu memiliki dua kutub, yakni hubungan 
kesantunan yang terjadi antara satu orang dengan orang lain, seperti 
antara anak dan orangtua, antara siswa dan guru,  antara mahasiswa 
dan dosen, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dan 
sebagainya. Nilai-nilai santun diekspresikan dan dipraktekkan melalui 
tata cara yang baik, sehingga menimbulkan penilaian yang positif dari 
masyarakat. Kesantunan yang dijunjung tinggi disuatu masyarakat, 
belum tentu dijunjung tinggi oleh masyarakat yang lain sehingga dalam 
hal ini kesantunan bersifat relatif. 

B. Generasi Jaman Dulu  Vs  Generasi Masa Kini 

Pada dasarnya kehidupan manusia selalu mengalami perkembangan. 
Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan selalu diharapkan 
menuju perubahan yang membawa ke arah yang lebih baik. Kehidupan di 
masa dulu yang kental sekali akan adat istiadat serta budaya ketimuran 
yang dijunjung amat tinggi oleh bangsa Indonesia, bertolak belakang 
dengan kehidupan yang terjadi di masa kini. Pada jaman dahulu, di 
saat pemenuhan kebutuhan masih sangat sulit untuk dicapai kehidupan 
bermasyarakat terbangun dengan sangat baik. Masyarakat terbiasa 
hidup dalam kelompok yang besar dan saling membantu tanpa diminta, 
berbeda dengan kehidupan masyarakat saat ini dimana cenderung 
bersikap individualis dan antisosial. Banyak hal yang melatarbelakangi 
perubahan-perubahan tersebut. Budaya ketimuran yang tidak lagi 
dijunjung tinggi dan diamalkan sepenuhnya sudah pasti tergerus dengan 
kebudayan baru yang menjajah bangsa Indonesia sehingga memunculkan 
generasi-generasi minim kesantunan. 

Pada masa penjajahan di jaman Belanda dulu, tidak semua anak 
dapat menikmati pendidikan yang layak. Banyak sekali diskriminasi yang 
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terjadi pada jaman itu. Namun, semangat belajar anak-anak pada saat 
itu luar biasa hebat seperti pahlawan nasional Gatot Subroto dan WR 
Supratman meskipun tidak sampai tamat belajar. Pendidikan di jaman 
dahulu berhasil membuat orang-orang hebat bergerak, meskipun dengan 
segala keterbatasan. Hal ini jauh berbeda dengan yang dihadapi oleh 
bangsa Indonesia dimana saat ini pendidikan dan teknologi yang semakin 
maju justru membuat anak-anak menjadi krisis moral dan kesantunan. 
Gaya perpakaian, sikap serta tutur kata anak-anak jaman sekarang jauh 
amat berbeda dengan anak pada jaman dahulu.

Beberapa hasil penelitian yang secara konsisten dilakukan guna 
membandingkan perbedaan generasi dari jaman dulu hingga kini dengan 
sampel tahun 1950-an sampai awal 2000 sehingga terbentuklah 3 
generasi yaitu Baby Boomers, Generasion Xers, dan Millenial Generation. 
Adapun perbedaan dari segi sikap, pandangan dan kebiasaan kerja 
dapat dideskripsikan sebagai berikut sesuai dengan temuan Lancaster & 
Stillman (2002) dalam (Putra, ____:128)

Tabel 1. Perbedaan Generasi (Lancaster & Stillman)

Faktor Baby Boomers
(1946-1964)

Generation Xers
(1965-1980)

Millenial Genera-
tion

(1981-1999)

Attitude Optimis Skeptis Realistis

Overview •	 Mempercayai ad-
anya peluang

•	 Bersikap idealis 
dalam hal mencip-
takan perubahan

•	 Senantiasa kom-
pettif untuk dapat 
merubah sistem 
yang ada

•	 Cenderung ter-
tutup

•	 Bersikap inde-
pendet

•	 Terbiasa tidak 
bergantung 
pada orang lain

•	 Menghargai 
perbedaan

•	 Lebih menyu-
kai kerjasama

•	 Bersikap prag-
matis

Work 
Habbits

•	 Optimistis
•	 Pekerja keras
•	 Percaya pada pe-

rubahan diri sendiri

•	 Berpikir global
•	 Seimbang an-

tara kerja dan 
kehidupan

•	 Bersifat infor-
mal

•	 Mengandalkan 
diri sendiri

•	 Optimis yang 
tinggi

•	 Percaya diri
•	 Menghargai 

keragaman
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Kemajuan jaman yang terjadi saat ini menyebabkan komposisi 
penduduk mengalami perubahan. Saat ini kelompok baby boomers 
mulai menurun jika dikaitkan dengan usia produktif dan angkatan kerja, 
sedangkan jumlah kelompok generasi X dan Y yang terbanyak. Berdasarkan 
sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bencsik & Machova di tahun 2016 
tentang Generational Behaviorural Characteristics Of Differen Age Group 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakter yang signifikan antara 
generasi saat ini dengan generasi yang sebelumnya, salah satu faktor 
utamanya adalah penguasaan teknologi dan informasi sehingga hal 
tersebut memberi pengaruh terhadap sikap generasi sekarang kepada 
oranglain, utamanya di lingkungan pendidikan. Jika dibandingkan dengan 
generasi terdahulu, masyarakat dulu lebih memiliki sikap sopan santun 
dibandingkan dengan generasi di masa kini. 

C. Kesantunan Di Lingkungan Pendidikan Dahulu Dan Kini

Teknologi menjadi salah satu faktor yang memegang peranan penting 
bagi eksistensi suatu bangsa. Pada saat ini bangsa yang memiliki penemuan 
dalam bidang teknologi informasi memiliki kekuasaan yang semakin 
besar. pendidikan Nasional Indonesia harus dapat memberdayakan 
generasi saat ini agar siap menghadapai kehidupan global dimana, 
masyarakat saat ini cenderung menggantungkan kehidupannya pada 
perkembangan teknologi. Fakta paling nyata dari efek globalisasi ini 
adalah hilangnya batas-batas yang selama ini menjadi batasan individu 
dalam hubungannya dengan individu lain. Situasi ini membawa banyak 
perubahan dalam dunia pendidikan. Pertama, bila dunia pendidikan 
berkaitan dengan transfer informasi, saat ini pembagi informasi sudah 
diambil alih oleh teknologi dalam luapan yang acak dan manasuka. 
Kedua, bila dunia pendidikan berkaitan dengan pembentukan karakter, 
peran itu saat ini telah diambil alih oleh tokoh-tokoh media (film, lagu 
atau iklan). Ketiga, bila output pendidikan yang diharapkan adalah dapat 
menjadi warga negara yang baik dan merupakan pekerja yang baik, maka 
output pendidikan lokal harus bersedia bersaing dengan output lokal lain 
dalam relasi global (Nugraha, 2018:51). Berikut ini gmbaran dari dampak 
yang timbul adanya perkembangan teknologi yang cepat:
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Perkembangan teknologi yang semakin maju tersebut berakibat 
pada sikap dan cara generasi saat ini ketika berhadapan dengan orang 
lain. Generasi saat ini cenderung tidak memiliki rasa santun kepada 
generasi yang lebih tua. Hal tersebut bisa terjadi sebab, perkembangan 
arus teknologi yang cepat tanpa ada filterisasi dari dalam diri setiap 
individu itu sendiri menyebabkan lunturnya budaya sopan santun yang 
tumbuh pada diri setiap generasi itu sendiri. 

Adapun beberapa perbedaan kesantunan di lingkungan pendidikan 
dahulu dan kini dapat dijelaskan sebagai berikut.
1.	 Kesantunan Berbahasa

Kesantunan dalam berbahasa merujuk pada nilai sopan yang 
melibatkan pertuturan yang halus, baik dan indah serta menunjukkan 
sikap yang memiliki budi pekerti yang mulia. Penutur yang paham betul 
akan sikap santun akan menggunakan bahasa yang halus dan mencermati 
setiap konteks bahasan yang akan dibicarakan. Penutur tidak akan 
menggunakan kata ejekan atau sindiran, melainkan selalu berhati-
hati dalam berucap. Kesantunan dalam berbahasa ini diklasifikasikan 
sebagai etika sosial, yaitu suatu asas yang guna mewujudkan keramahan 
atau penghormatan terhadap seseorang dalam lingkungan masyarakat. 
Kesantunan dalam bahasa meliputi amalan berbudi bahasa, sopan santun, 
lemah lembut, dan memiliki segala ciri yang menunjukkan kebaikan 
sehingga menimbulkan keramahan dan kemesraan. Seseorang dikatakan 
santun apabila ia dapat bertutur kata dengan baik, sebaliknya seseorang 
dikatakan kurang ajar apabila ia tidak dapat bertutur kata dengan baik. 

Geertz (1972:282) menjelaskan bahwa bahasa yang dikatakan santun 
adalah bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat dengan turut serta 
memperhatikan interaksi dan hubungan sosial antara pembicara dengan 
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penyimak serta bentuk status dan keakraban. Penggunaan bahasa 
yang santun dalam kehidupan sehari-hari harus dapat dipergunakan 
untuk saling menghormati sesama manusia. Saat ini kesantunan 
dalam berbahasa tidak lagi diamalkan sepenuhnya dalam kehidupan 
bermasyarakat, imbasnya dalam dunia pendidikan pun seperti itu. Bicara 
kasar kepada orang yang lebih dewasa sudah biasa terjadi. Kesantunan 
berbahasa yang pada masyarakat jaman dulu terutama di lingkungan 
pendidikan sangat diutamakan, saat ini kesantunan berbahasa hampir 
sirna. Gaya komunikasi antara siswa dengan guru, mahasiswa dengan 
dosen sudah mengabaikan kaidah-kaidah dalam bekromunikasi dengan 
orang yang lebih tua atau dihormati. Tidak hanya masyarakat biasa 
saja, golongan berpendidikan pun saat ini cenderung menggunakan 
bahasa yang kasar dalam berkomunikasi dengan orang lain. Anak-anak 
remaja yang masih sekolah juga didapati mengabaikan nilai kesantunan 
berbahasa ketika berinteraksi dengan orang lain. Terdapat beberapa hal 
yang menyebabkan terjadinya ketidaksantunan berbahasa di lingkungan 
pendidikan, antara lain menurut Pranowo dalam (Chaer, 2010:69):
a.	 Kritik secara langsung dengan kata-kata kasar

Pemberian kritik kepada lawan tutur secara langsung dengan 
menggunakan kata-kata yang kasar pada dasarnya tidak diperkenankan 
sebab hal tersebut akan menyebabkan komunikasi yang terjadi menjadi 
tidak santun, sebab dapat menyinggung perasaan lawan tutur kata 
sehingga dinilai tidak santun. Pemberian kritik harus disampaikan 
dengan nada bicara yang baik dan membangun serta memberikan 
motivasi kepada orang lain agar dapat menjadi lebih baik. Apabila kritik 
disampaikan secara kasar, maka akan menimbulkan skait hati bagi orang 
lain. 
b.	 Dorongan rasa emosi pembicara

Ketika pembicara berbicara dengan orang lain dan menunjukkan 
rasa emosi yang berlebihan sehingga diindikasikan bahwa pembicara 
sedang marah dengan lawan bicaranya.  Pembicaraan yang terjadi akan 
dianggap tidak santun. Dalam dunia pendidikan seperti halnya saat dosen 
mengajar namun dengan menunjukkan raut emosi yang berlebihan maka 
peserta didik juga tidak akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh 
dosen tersebut.
c.	 Protektif terhadap pendapat

Chaer (2010:71) menyebutkan bahwa dalam berkomunikasi seorang 
penutur seringkali bersikap protektif terhadap pendapatnya. Hal ini 
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biasa dilakukan guna meyakinkan orang lain agar hanya mempercaya 
apa yang dikatakan oleh penutur saja. Contoh: “silahkan saja kalau 
tidak percaya. Semua akan terbukti bahwa apa yang saya katakan paling 
benar.”

2.	 Kesantunan Bersikap
Pendidikan merupakan salah satu pilar yang menopang berdirinya 

suatu bangsa. Kepribadian yang perlu dikembangkan baik di lingkungan 
masyarakat maupun sekolah adalah kepribadian yang baik, benar dan 
santun dengan cara bersikap yang baik sehingga mencerminkan budi 
halus dan pekerti luhur seseorang. Lingkungan pendidikan seyogyanya 
memberikan teladan yang baik bagaimana cara bersikap yang santun 
baik dari segi ucapan maupun tingkah laku. Interaksi sosial yang 
terjadi berulang kali akan membentuk sikap sosial. Dalam berinteraksi 
sosial maka antar individu mendapatkan hubungan timbal balik yang 
memengaruhi pola perilaku masing-masing individu. 

Lingkungan pendidikan yang tidak hanya terbatas pada lingkungan 
sekolah saja, sudah menetapkan kaidah-kaidah cara bersikap yang baik 
dan benar. Lingkungan pendidikan sejatinya sebagai sarana agar anak-
anak dapat berinteraksi sosial dengan orang lain serta mengembangkan 
kecakapan dirinya. Namun, akhir-akhir ini generasi saat ini tidak lagi 
mengindahkan kesantunan dalam bersikap kepada guru atau orang yang 
lebih dewasa. Hal ini dapat terlihat dengan pemberitaan di media massa 
mengenai siswa yang berani bersikap kasar baik menghardik maupun 
sampai memukul gurunya sendiri. 

3.	 Kesantunan Berpakaian
Lingkungan pendidikan sejatinya harus memberikan kenyamanan 

bagi anggota di lingkungan tersebut. Kesantunan dalam berpakaian di 
lingkungan pendidikan sebaiknya haruslah yang sederhana dan tidak 
mencolok. Kesantunan berpakaian perlu memperhatikan beberapa hal, 
diantaranya adalah berpakaian sewajarnya. Pakaian sewajarnya adalah 
pakaian yang sopan apabila ditempat umum, bukan pakaian yang dapat 
merangsang orang lain terutama lawan jenis, seperti jenis pakaian yang 
sangat ketat, pakaian yang tembus pandang sehingga menampilkan 
bentuk tubuh si pemakai. Selain itu, berpakaian harus rapi dan sesuai 
dengan kondisi keadaan pada saat itu. Berpakaian harus memperhatikan 
situasi dan kondisi yang terjadi sehingga tidak terkesan salah kostum.  
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Aturan dalam berpakaian harus tegas dilaksanakan. Agar kesantunan 
yang di lingkungan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Gambar 1.  mahasiswa memakai kaos dan celana pendek 
saat di kampus.

Selama ini cara berpakaian mahasiswa saat ini jauh berbeda jika 
dibandingkan dengan mahasiswa jaman dahulu. Jika pada mahasiswa 
jaman dahulu pakaian mereka cenderung tertutup dan rapi, mahasiswa 
saat ini justru cenderung senang berpakaian terbuka dan berdandan 
berlebihan. Perbedaan cara berpakaian dan berdandan tersbeut 
haruslah diantisipasi dengan penanaman nilai-nilai kesantunan yang 
tetap dijunjung agar dalam lingkungan pendidikan tidak terjadi hal-hal 
yang tidak diinginkan.
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BAB III
PENGARUH MODERNISASI 

DALAM MEMBANGUN 
BUDAYA IKLIM SANTUN

Indonesia sebagai suatu negara yang besar saat ini tengah menghadapi 
pergerakan arus modernisasi. Arus modernisasi ini membawa banyak 
perubahan pada perkembangan negara ini. Modernisasi membawa 
masyarakat Indonesia agar mampu mengikuti dan memiliki pola pikir 
sesuai dengan perkembangan jaman. Modernisasi sendiri apabila 
dijabarkan merupakan suatu kata yang berasal dari kata modern yang 
memiliki makna sesuatu yang terbaru dan mutakhir. Dalam hal ini, 
modernisasi diartikan sebagai suatu proses dimana terjadi pergeseran 
sikap masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan jaman masa 
kini. 

Modernisasi menjadi suatu usaha yang sadar dilakukan oleh suatu 
bangsa untuk dapat menyesuaikan diri dengan adanya konstelasi dunia 
pada waktu tertentu sehingga dapat berpengaruh pada kemajuan ilmu 
pengetahuan. Modernisasi perlu mendapatkan penyikapan yang bijak 
bagi seluruh masyarakat sehingga tidak terjerumus pada dampak negatif 
dari perkembangan modernisasi ini. 

Pada praktiknya, dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini 
semakin lama budaya santun yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia 
mulai tergerus. Hal ini tidak lain sebab pengaruh dari modernisasi yang 
semakin mengakar pada mayoritas masyarakat Indonesia. Budaya-
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budaya Barat yang mulai diadopsi oleh bangsa Indonesia saat ini mulai 
melunturkan budaya asli Indonesia sendiri. Kemudahan akses informasi 
dan perkembangan teknologi pasar yang semakin mudah diakses menjadi 
dampak positif dari perkembangan modernisasi ini. Pada prinsipnya, 
modernisasi memiliki hakikat. Diantaranya yaitu:
a.	 Terdapat perubahan. 

Perubahan yang terlihat jelas oleh mata merupakan suatu perubahan 
yang muncul dari proses modernisasi ini. Perubahan tidak serta merta 
dapat dihindari atau dicegah. 
b.	 Proses perubahan dilakukan secara mendasar
c.	 Objeknya jelas

Proses yang terjadi dalam perubahan, disamping dilakukan pada 
arah perbaikan yang jelas tentu juga menuntut pada kejelasan pada 
aspek-aspek yang dilakukan pada perubahan. 
d.	 Terjadi pada wilayah tertentu

Tidak semua wilayah melakukan pembaharuan. Pembaharuan dan 
perubahan bisa saja terjadi pada daerah-daerah tertentu. 

Cyril (1986) menyatakan pendapatnya bahwa proses perkembangan 
modernisasi secara perlahan disesuaikan dengan perubahan fungsi 
secara cepat yang menimbulkan peningkatan yang pada sebelumnya 
belum pernah tercapai oleh pengetahaun manusia. Adapun ciri-ciri dari 
adanya modernisasi dijelaskan sebagai berikut:
a.	 Terjadi pertumbuhan ekonomi yang berlangsung kontinu
b.	 Partisipasi rakyat dan pemerintah memadai
c.	 Terjadi peningkatan mobilitas dalam masyaraat
d.	 Terjadinya transformasi diri dalam individu

Modernisasi yang terjadi secara nyata menyebakan terjadinya 
pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan.  
Peningkatan ekonomi dan pembangunan bangsa yang terjadi saat ini 
menjadi kajian dari pengaruh modernisasi. Namun di samping itu, 
selain membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi, modernisasi yang 
terjadi pada saat ini berpengaruh pula pada perkembangan budaya di 
Indonesia. Iklim kesantunan yang seyogyanya dibangun oleh bangsa 
Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus agar masyarakat tidak 
mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai kesantunan. 
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A. Pengaruh Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi di dalam 
masyarakat sebagai akibat dari modifikasi pola kehidupan manusia 
yang dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan manusia sendiri. Perubahan 
yang terjadi di dalam masyarakat berlangsung secara terus-menerus. 
Perubahan yang terjadi pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor 
yang datangnya dari luar. Modernisasi yang sedang berkembang tentu 
menjadi salah satu faktor yang mendukung terjadinya perubahan sosial. 
Terdapat tiga kategori yang ada dalam perubahan sosial, yaitu:
1.	 Immanent Change didefinisikan sebagai bentuk perubahan sosial 

yang terjadi akibat dari sistem sendiri bukan campur tangan dari 
luar

2.	 Selective Contact Change yaitu perubahan sosial yang terjadi secara 
spontan

3.	 Directed Contact Change yaitu perubahan sosial yang terjadi apabila 
ide baru dibawa oleh outsider dengan sengaja.

Perubahan sosial yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari modernisasi. 
Kondisi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dan menerima 
modernisasi, maka mau tidak mau masyarakat juga mengharapkan untuk 
dapat berubah dan masyarakat memiliki harapan agar modernisasi 
membawa manfaat dan dampak positif bagi keberlangsungan hidup 
masyarakat di masa mendatang. Proses modernisasi yang terjadi 
menimbulkan banyak perubahan dalam berbagai bidang, diantaranya 
perubahan yang terjadi pada demografi, sistem stratifikasi, pendidikan, 
nilai dan kepribadian. 

Modernisasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 
proses tersebut tidak dpaat dipisahkan dengan kehidupan manusia. 
Modernisasi akan membawa dampak pada perubahan sosial yang terjadi 
di masyarakat. Masyarakat tentu tidak dapat menghindari dari adanya 
perubahan sosial yang selalu ingin berubah tersebut. Perubahan sosial 
yang ada dimasyarakat dinilai sebagai suatu perubahan yang wajar. 
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B. Pengaruh Modernisasi Terhadap Budaya Iklim Santun

Perubahan sosial yang terjadi pada lingkungan masyarakat secara 
otomatis akan membawa perubahan pula pada pola pikir masyarakat. 
Modernisasi membuat kemudahan dalam berbagai aktivitas yang 
dilakukan oleh manusia. Perkembangan teknologi yang semakin canggih 
menyebabkan hampir semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. 
Berkembangnya teknologi yang pesat juga membuat masyarakat saat 
ini menjadi lebih mudah beraktivitas dan mendorong masyarakat agar 
dapat lebih berpikiran maju. 

Modernisasi yang terjadi saat ini tentu membawa dampak luar biasa 
bagi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Budaya dari negara 
barat yang ciba diadopsi oleh bangsa Indonesia pada kenyataannya 
seringkali bersimpangan dengan nilai-nilai kesantunan yang dijunjung 
oleh bangsa Indonesia. Trend fashion luar negeri yang terus berkembang 
secara otomatis menarik pasar dalam negeri untuk dapat menciptakan 
fashion sesuai dengan trend jamannya. Namun, tanpa ada penyikapan 
yang bijak seringkali membuat fashion yang berkembang di Indonesia 
dianggap kurang pantas jika dikenakan oleh masyarakat Indonesia 
sendiri. Perilaku hidup konsumtif dan hedonisme semakin meningkat 
seiring berkembangnya kemudahan dalam bertransaksi. Masyarakat 
perlu mendapatkan pendidikan yang seyogyanya dapat memberikan 
benteng di dalam dirinya agar tetap melestarikan nilai-nilai budaya yang 
menjadi karakteristik bangsa Indonesia. 

Kesantunan menjadi suatu barang yang mahal harganya pada saat ini. 
Masyarakat saat ini cenderung apatis dengan keadaan sosial yang terjadi 
di sekitarnya. Hal ini berimbas semakin lama, nilai-nilai kesantunan 
semakin meluntur. Kemajuan teknologi dalam berbagai bidang 
menyebabkan iklim santun yang ingin dibangun kembali oleh bangsa 
Indonesia menjadi kian sulit. Berikut ini beberapa dampak modernisasi 
terhadap perkembangan iklim santun yang terjadi di Indonesia:
1.	 Melunturnya nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat
2.	 Masyarakat menjadi cenderung individualis
3.	 Gaya berpakaian masyarakat yang cenderung kebaratan
4.	 Generasi muda kurang perduli terhadap keadaan lingkungan
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C. Dampak TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) terhadap 
Kesantunan

Kemajuan teknologi yang sedang terjadi memberikan pengaruh 
yang besar terhadap perkembangan jaman, dan menjadikan kehidupan 
menjadi lebih baik dalam berbagai aspek.  Perkembangan teknologi yang 
pesat tentu memberikan berbagai manfaat positif dalam membantu 
kehidupan manusia. Namun ternyata bukan hanya dampak positif saja 
yang muncul, ternyata dampak negatif pun muncul dengan adanya 
modernisasi. Dampaknya dapat kita amati pada kesantunan usia pelajar 
di Indonesia. Berikut akan dibahas mengenai dampak modernisasi di 
kesantunan berbahasa, kesantunan bersikap, dan kesantunan berpakaian.
1. Kesantunan Berbahasa

Kemajuan teknologi dalam berbahasa mendukung kegiatan 
berkomunikasi khususnya melalui media jejaring sosial. Media sosial 
memberikan ekmudahan bagi masyarakat untuk melakukan komunikasi.  
Namun di sisi lain, bahasa yang digunakan saat ini cenderung 
mengabaikan kaidah-kaidah berbahasa yang baik dan benar.  Konten 
penggunaan Bahasa tidak dihiraukan lagi, saling mengejek, menyindir, 
dan menggunakan kata-kata kasar. Dapat dikatakan bahwa kesantunan 
berbahasa dalam media social sangat rendah. Selain itu, perkembangan 
teknologi yang pesat menyebabkan generasi muda menjadi rentan untuk 
berbahasa yang cenderung kasar dan dinilai kurang sopan saat berbicara 
dengan orang yang lebih tua. 
2. Kesantunan Bersikap

Perkembangan teknologi yang merambat cepat membawa perubahan 
dalam hal bersikap bagi masyarakat saat ini terutama pada mahasiswa. 
Mahasiswa yang sangat cepat dalam mengakses teknologi membawa 
peluang perubahan dalam bersikap dengan cara mengadopsi apa yang 
mereka temukan dari berselancar di dunia maya. Munculnya generasi 
muda yang sebagian besar bersikap apatis terhadap isu-isu sosial yang 
muncul di masyarakat dan sebagian generasi muda yang bersikap 
individualis. 
3. Kesantunan Berpakaian

Trend fashion yang terus berkembang  di dunia maya dan diimbangi 
dengan akses teknologi yang cepat dan mudah, membuat generasi 
saat ini memiliki selera fashion yang berubah-ubah. Penampilan dalam 
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bepergian ke kampus atau bersama dengan teman dalam menghadiri 
suatu acara tentu juga akibat drai generasi saat ini memiliki kiblat 
fashion sendiri. Mereka cenderung mengikuti trend fashion yang sedang 
berkembang.
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BAB IV
KESANTUNAN 

DALAM BERBAHASA 
DI LINGKUNGAN 

PENDIDIKAN

Manusia memerlukan komunikasi antar sesama manusia agar dapat 
menjalin hubungan baik di dalam lingkungannya. Tujuan manusia 
melakukan kegiatan komunikasi adalah untuk menyampaikan pesan 
kepada oranglain serta menjalin hubungan sosial.  Kegiatan komunikasi 
yang dilakukan antar sesama manusia memerlukan  suatu strategi agar 
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tidak terjadi kesalahapahaman (Yule, 2006:114—115),   strategi yang 
digunakan adalah dengan menggunakan ungkapan kesantunan. Strategi 
ini dilakukan dengan tujuan pesan yang akan disampaikan dapat dipahami 
oleh oranglain tanpa merusak hubungan sosial yang sudah dijalin. Setelah  
adanya kegiatan komunikasi seseorang diharapkaan akan mendapat 
kesan mendalam antara pembicara dan lawan bicara yaitu tentang kesan 
santun. Lakoff mengemukakan pendapatnya dalam (Syahrul, 2008:15) 
bahwa kesantunan merupakan suatu hubungan seseorang dengan 
oranglain yang dirancang dalam rangka mempermudah interaksi dengan 
memperkecil kemungkinan adanya konflik serta konfrontasi yang sering 
terjadi dalam pergaulan manusia.   

A. Hakikat Bahasa

Bahasa yang merupakan  sarana utama seseorang untuk berkomunikasi 
dengan orang lain menjadikannya memilki peranan yang sangat penting 
bagi kehidupan manusia. Gorys  Keraf  (1997  :  1) bependapat dalam 
bukunya bahwa  bahasa ialah salah satu alat komunikasi antar manusia 
berupa simbol bunyi yang berasal dari alat ucap manusia . Biasanya 
baik pemberi atau penerima informasi menggunakan cara tertentu yang 
telah disepakati  sehingga terjadilah suatu komunikasi yang diinginkan.  
Seperti jaman dahulu orang- orang berkomunikasi dengan menggunakan 
asap api, bunyi terompet, bunyi gendang maupun peralatan lainnya,  
bahasa mampu merikan kemukinan yang jauh lebih kuas dan kompleks 
dalam memberikan pesan pada oranglain dibandingkan dengan alat 
komunikasi jaman dahulu. Bahasa menggunakan simbol vocal berupa  
bunyi yang bersifat arbiter yang kemudian diperkuat dengan gerak gerik 
tubuh pelaku kegiatan keomunikasi  sehingga mampu mengahsilkan 
makna tertentu. Simbol merupakan tanda yang merikan makna tertentu 
yang diterima oleh alat indra sehingga mampu dipahami oleh manusia.  
Bahasa yang digunakan manusia terdiri dari  2 komponen yaitu vokal dan 
arti.  Vokal berasal dari alat ucap manusia  sedangkan  arti merupakan isi 
yang terkandung dalam bunyi yang dihasilkan manusia tersebut sehingga 
menimbulkan reaksi antau tanggapan dari oranglain. 

Bunyi mampu menghasilkan getaran yang dapat merangsang alat 
pendegaran manusia . arti dalam  rangkaian bunyi yang dihasilkan manusia 
bersifat arbiter yang berarti manasuka. Maksudnya, bunyi yang dihasilkan 
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tidak harus mengandung arti tertentu .misalnya ketika seseorang 
mengucapkan  kata-kata yang merupakn ciri-ciri binatang yaitu memilki 
suara yang nyaring, berkaki 4 dan menyukai tulang,  maka hewan yang 
dimaksud belum tentu bernama anjing. Bisa juga orang menyebutnya  
dog, hund, chien atau canis. Hal ini tergantung kesepakatan masyarakat 
yang telah menami bintaang tersebut.  Selanjutnya secara umun bahasa 
memiliki 4 fungsi yaitu sebagai berikut :
1. Bahasa sebagai Alat Ekspresi Diri

Ketika seseorang menggunakan bahsa untuk melakukan kegiaatan 
komunikasi, ia menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Sehingga 
dalam hal ini pengguna bahsa tidak perlu mempertimbangkan pembaca, 
pendengar atau khalayak sasarannya.  

Berbeda dengan fungsi komunikasi, bahasa mengekspresikan sesuatu 
yang ada pada pikiran manusia. Dengan kata lain,  bahasa mampu 
menyalurkan emosi yang dirasakan. Bahasa sebagai ekspresi diri ini 
diartikan sebagai bahasa mampu menyalurkan perasaan atau ekspresi 
yang hendak disampaikan si pembicara kepada orang lain.
2. Bahasa sebagai Alat Komunikasi

Seseorang yang menggunakan baahasa sebagai alat komunikasi,   
telah memiliki tujuan yang ingin dipahami maksudnya oleh oranglain, 
diterima gagasannya dan membuat oranglain yakin dengan pandangan 
yang dimiliki. Saat menjadikan bahasa sebagai alat komunikasi, 
seseorang perlu mempertimbangkan kesesuaian bahasa yang digunakan 
dengan pihak atau oranglain yang menerima pesan. 

Bahasa yang memilki fungsi sebagai alat ekspresi diri dan alat komu-
nikasi, dapat menjadikannya sekaligus sebagai alat untuk menunjukkan 
indentitas diri seseorang. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampai-
kan pemahaman, gagasan, sudut pandang, sifat, pendidikan,  asal-usul 
bangsa, dan negara seseorang, serta masih banyaklagi yang lainnya. 
Bahasa yang digunakan oleh seseorang juga mampu mencerminkan diri 
orang itu sendiri. 
3. Bahasa sebagai Alat Integrasi dan Adaptasi Sosial

Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial maksudnya dalam 
berbahasa perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial yang 
tengah dihadapi sehingga bahasa yang digunakanpun berbeda pada setiap 
situasi. Misalnya dalam suatu kegiatan rapat, peserta rapat menggunakan 
bahasa yang formal karena berada pada situasi yang formal pula. Ketika 
berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau dihormati, bahasa yang 



24 Kesantunan di Dunia Pendidikan “Pergeseran Nilai Kesantunan di Era Kekinian”

digunakan ialah bahasa formal pula. Berbeda dengan saat berkomunikasi 
dengan sesama teman, seseorang akan menggunakan bahasa nonformal. 
Sehingga bahasa mampu menjadikan pemersatu yang sempurna bagi 
individu di kelompok sosialnya.  
4. Bahasa sebagai Alat Kontrol Sosial

Maksud dari fungsi bahasa sebagai alat kntrol sosial  adalah bahasa 
dapat digunakan untuk mengontrol suatu kegiatan manusia dalam 
kesehariannya maupun sebagai masyarakat atau warga negara. Selain itu, 
bahasa sebagai alat kontrol sosial juga dapat diartikan bahwa sangatlah 
penting ketika menyampaikan sesuatu kepada lawan bicaranya. 

Bahasa mampa mempengaruhi sikap, tingkah laku dan tutur kata 
seseorang karena bahasa dapat diterapkan kepada seseorang maupun 
suatu masyarakat. Misalnya, penggunaan bahasa yang baik dapat menjadi 
alat untuk mengontrol diri agar tidak mengeluarkan bahasa yang kurang 
baik kepada orang lain. 

B. Kesantunan Dalam Berbahasa

Bahasa menentukan perilaku budaya manusia. Pernyataan tersebut 
benar adanya karena ketika berkomunikasi, seseorang akan mengucapkan 
kalimat dengan pilihan kata, ungkapan, dan struktur kalimat tertentu 
yang akan menggambarkan kesantunan manusia tersebut. Kesantunan 
berbahasa sangat penting untuk diperhatikan karena berpengaruh pada 
kelancaran berkomunikasi. Kesantunan dalam berbahasa menjadikannya 
pengatur dalam beberapa hal sebagai berikut. .
1. Pemilihan kata pada wktu dan kondisi tertentu .        
2. Keragaman bahasa yang sesuai untuk digunakan dalam situasi 

tertentu
3. Waktu dan cara seseorang berbicara dan menyela pembicaraan 

oranglain.    
4. Pengaturan intonasi suara saat berbicara.                
5. Sikap dan gerak gerik seseorang saat berbicara.                    
6. Pemilihan waktu untuk mengakhiri pembicaraan .                    
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Kesantunan seseorang dalam berbahasa sangat dipengaruhi oleh 
norma-norma yang berlaku sebagai budaya suku bangsa atau kelompok 
masyarakat tertentu. Secara umum kesantunan dalam berbahasa 
dikelompokkan dalam 2 jenis yairu kesantunan tingkat pertama dan 
kesantunan tingkat kedua. Kesantunan tingkat pertama (first-order 
politeness) ialah kesantunan yang terdiri dari etiket dan perilaku 
seseorang dalam berbahasa. Hal ini berkaitan dengan tatakrama yang 
telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Seseorang akan dinilai 
berbahasa santun apabila ia mampu memahami dan menerapkan kaidah 
tatakrama.  Kesantunan tingkat pertama juga lebih sering disebut sebagai 
kesantunan sosial. Sedangkan kesantunan  tingkat kedua  (second-order  
politeness) ialah kesantunan yang  terdiri dari penggunaan bahasa  
untuk  menjaga  hubungan seseorang dengan orang lain. Sehingga dalam 
hal ini kesantunan seseorang dalam berbahasa sangat ditentukan oleh 
pemahaman penutur terhadap bahasa yang digunakan. Kesantunan 
berbahsa juga dipengaruhi oleh kecerdasan seseorang  dalam  mencerna  
segala fenomena  interaksi yang ada disekitarnya misalnya  knowledge  
of  the world  (pengetahuan  tentang  dunia), knowledge  of  culture  
(pengetahuan tentang  budaya). Kesantunan tingkat juga lebih sering 
disebut dengan  kesantunan interpersonal (Lakoff, 1990:  34)

Rahardi  (2005:  35)  dalam penelitiannya tentang   kesantunan  telah 
mengkaji  penggunaan bahasa (language use) dalam suatu masyarakat 
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tutur tertentu. Masyarakat tutur yang dimaksud adalah masyarakat yang 
menggunakan bahasa yang diwadahi oleh aneka latar belakang situasi 
sosial dan budaya. Fraser  (melalui  Rahardi,  2005:  38-40)  menjelaskan 
pandangan yang dapat digunakan dalam mengkaji permasalahan 
kesantunan berbahasa yang terdiri dari 4 jenis pandangan yaitu sebagai 
berikut. 
1. The social-norm  view 

Pandangan ini mengemukakan mendapatnya bahwa kesantunan 
dalam bertutur kata ditentukan oleh norma dan budaya dalam suatu 
masyarakat.  Dalam hal ini pandangan kesantunan yang berkaitan dengan 
norma lebih sering disejajarkan  dengan  etiket berbahasa (language 
etiquette).
2. Conversational  maxim and  face-saving view 

Pandangan kesantunan sebagai maksim percakapan memiliki 
pendapat bahwa prinsip kesantunan (politeness principle) sebagai bagian 
yang menjadi pelengkap prinsip kerja sama (cooperative  principle).  
3. Conversational Contract View

Pandangan ini memilki pendapat bahwa kesantunan merupakan 
salah satu syarat untuk tercapainya sebuah kontrak percakapan  
(conversational contract). Sehingga bertindak santun memiliki nilai 
yang sejajar dengan berbahasa lisan yang penuh pertimbangan terhadap 
etiket berbahasa. 
4. Social Indexing View

Social Indexing View ini merupakan pendapat tentang kesantunan 
yang berkaitan  dengan  penelitian sosiolinguistik. Kesantunan dalam 
hal ini dpandang sebagai sebuah indeks sosial (social indexing) yang 
terdapat dalam bentuk-bentuk referensi sosial, honorific , dan gaya 
bicara  seseorang dalam berbahasa. (Rahardi, 2005: 40).

Untuk mengukur tingkat kesantunan berbahasa seseorang terdapat 
skala pengukur tingkat kesantunan berbahasa. Beberapa ahli yang 
mengemukakan skala kesantunan yang paling sering dipakai dalam 
kegiatan penelitian ialah Leech serta Brown dan Levinson yang dijelaskan 
sebagai berikut. 

Pendapat yang pertama  dikemukakan oleh Leech (1983) yang 
menentukan tingkat kesantunan seseorang dengan menggunakan setiap 
maksim antar individu. . terdapat 5 skala kesantunan yang dikemukakan 
oleh Leech yang dijelaskan sebagai berikut. .
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1. Skala Kerugian dan Keuntungan (Cost-Benefit Scale) 
Skala ini mengarah kepada banyaknya keuntungan dan kerugian 

yang menjadi akibat dari suatu pembicaraan. Sehingga,  jika tutur kata 
yang ducapkan seseorang lebih banyak merugikan diri sendiri maka akan 
dianggap lebih santun dibandingkan dengan seseorang yang memiliki 
tutur kata yang banyak menguntungkan diri sendiri. 
2. Skala pilihan (Optionality scale) 

Skala ini berkitan dengan banyaknya pilihan yang diberikan 
seseorang ketika berkomunikasi dengan oranglain. Sehingga seseorang 
yang menymapikan pilihan lebih banyak pilihan dan keleluasaan yang 
disampaikan maka akan dianggap lebih santun dibandingkaan dengan 
yang tidak memberikan pilihan dan keleluasaan. 
3. Skala Ketidaklangsungan (Indirectness scale) 

Skala ini merujuk pada langsung tidaknya sebuah percakapan 
dikemukakan. Perkataan seseorang yang semakin  tidak langsung akan 
dianggap lebih santun dibandingkaan dengan yang mengmukakan 
perkataan secara langsung. 
4. Skala Keotoritasan (Authority Scale)

Skala ini terkait erat dengan hubungan status sosial yang dimiliki 
pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi . seseorang yang memilki 
hubungan sosial lebih dekat, maka tutur kata yang digunakan  akan 
cenderung semakin kurang santun. Sebaliknya, semakin jauh hubungan 
sosial  pelaku  percakapan, maka tutur kata yang digunakan akan semakin 
santun. 
5. Skala Jarak Social (Social Distance Scale) 

Skala ini terkait dengan jarak peringkat sosial yang terjalin pada 
pelaku percakapan. Jika jarak tingkatan sosial yang dialami oleh pelaku 
percakapan lebih jauh maka semakin santun pula pemilihan bahasa yang 
digunakan dan begitupun sebaliknya. Misalnya, siswa cenderung akan 
bersikap santun ketika berbicara dengan gurunya karena hubungan jarak 
status sosialnya yang terlalu jauh. Namun antar siswa cenderung akan 
berbahasa dengan tidak santun karena merasa jarak status sosialnya 
sangat dekat. Dengan kata lain, tingkat keakraban hubungan yang 
terlibat dalam suatu percakapan akan sangat menentukan peringkat 
kesantunan berbahasa yang digunakan.  

Kemudian pendapat yang Kedua dikemukakan oleh Brown and 
Levinson mengkategorikan 3 skala untuk menentukan tingkat kesantunan 
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seseorang dalam berbahasa yang ditentukan secara kontekstual, social, 
serta kultural.
1. Social distance between speaker and hearer 

Skala ini adalah peringkat jarak sosial dari pelaku percakapan 
ditentukan oleh jenis kelamin, umur, serta latarbelakang sosiokultural 
yang dimilki oleh pelaku percakapan tersebut. 
2. The speaker and hearer relative power 

Skala ini menetukan tingkatan kesantunan seseorang dalam 
berbahasa dengan mendasarkan pada kedudukan asimetrik dari pelaku 
percakapan. 
3. Rank rating 

Skala peringkat dari pelaku percakapan ditentukan oleh kedudukan 
yang bersifat relatif pada tutur kata yang diucapkan. Misalnya dalam 
pemilihan waktu, ketika seseorang menelepon oranglain diatas jam 
10 malam maka akan dianggap kurang santun serta melanggar norma 
kesantunan yang berlaku.  Namun diakatan relatif karena hal ini bisa 
saja dinggap santun apabila pelaku percakapan sedang dalam situasi 
darurat seperti mengabarkan berita duka, musibah, bencana, atau 
keadaan darurat lainnya. 

Chaer (2010: 10) mengemukakan 3 hal yang harus diperhatikan ketika 
seseorang melakukan kegiatan komunikasi agar dinilai santun dan tidak 
melanggar norma yang ada.  3 hal yang dimaksud adalah formalitas, 
ketidaktegasan, dan keesamaan atau kesekawanan. Dalam bukunya 
Chaer  (2010:  11)  juga menjelaskan dengan  bahwa tutur kata seseorang 
akan dinilai santun apabila tidak terdengar memaksa atau angkuh, 
memberi pilihan tindakan pada lawan bicara, serta menimbulkan rasa 
senang bagi lawan bicara itu sendiri. Santun tidaknya seseorang dalam 
berbahasa, dapat dilihat dari tatacaranya berkomunikasi yang dilihat dari 
tanda verbal yang timbul padaa dirinya saat berbicara. Saat melakukan 
kegiatan komunikasi seseorang tidak hanya sekedar mengemukkan 
ide yang dimilki melainkan tunduk pada norma yang telah ada. Suatu 
bahasa yang digunakan saat berkomunikasi harus sesuai dengan unsur 
budaya yang berlaku di temapy pelaku komunikasi berada. Jika tidak, 
maka seseorang akan dianggap kurang santun dan dinilai negaif oleh 
masyarakat disekitanrya, misalnya masyarakat akan menganggap pelaku 
komunikasi yang tidak santun tersebut sebagai orang yang  sombong, 
angkuh,  tak  acuh,  egois,  tidak  beradat,  bahkan  tidak  berbudaya.
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C. Kesantunan Berbahasa Dalam Lingkungan Pendidikan

Berdasarkan berbagai uraian di atas, kesantunan berbahasa dalam 
lingkungan pendidikan adalah sangat penting. Baik itu antara pengajar 
dengan siswa, pengajar dengan pengajar dan siswa dengan siswa. 
Hal ini dikerenakan kesantunan dalam berbahasa dianggap mampu 
mengurangi ketidaknyamanan situasi  antara pengajar dan siswa yang 
mana tetap mampu membuat situasi aman terkendali. Setiap orang 
memang  memiliki gaya bahasa yang dibawanya sejak lahir dan yang 
dipengaruhi oleh lingkungannya. Namun ketika dihadapkan didalam 
lingkungan pendidikan, maka setidaknya harus menggunakan bahasa 
santun, apabila kepada pengajar hendaknya menggunakan bahasa 
formal yang santun. Memang perkembangan jaman diluar sana sangat 
pesat, teknologi mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk 
globalisasi menjadi imbasnya, namun kita sebagai seorang “siswa” 
harus tetap mengedepankan norma yang berlaku disuatu masyarakat 
atau lingkungan tertentu. Apabila ingin meminta bantuan hendaknya 
menggunakan kata “tolong” dan setelahnya mengucapkan “terimakasih” 
lalu apabila melakukan suatu kesalahan tidak lupa mengucapkan 
“maaf”. Penggunaan kata-kata diatas tidak terikat oleh siapa kita atau 
apa jabatan kita, segala kalangan harus membiasakan menggunakan 3 
kata-kata diatas.

Kesantunan dalam dunia pendidikan menjadi tolak ukur yang penting 
untuk dikaji, sebab semakin kesini dunia pendidikan terasa mengabaikan 
nilai-nilai kesantunan yang ada. Siswa dan mahasiswa saat ini cenderung 
tidak memiliki nilai kesantunan yang diunggulkan. Cara siswa berbicara 
kepada gurunya, atau kepada tenaga kependidikan yang lain cenderung 
seperti berbicara kepada seusianya saja. Penanaman nilai kesantunan 
pada lingkungan pendidikan perlu dilakukan dengan cara menanamkan 
pada diri tenaga kependidikan terlebih dahulu. Pemberian contoh dan 
teladan yang baik akan dapat diikuti oleh mahasiswa atau siswa dengan 
baik pula. 

Konsep kesantunan berbahasa dalam lingkungan Pendidikan 
tentunya memegang prinsip konsep kesantunan, Grice (dalam 
mislikhah) mengidentifikasi bahwa dalam berkomunikasi, seseorang 
harus memperhatikan beberapa prinsip diantaranya prinsip kerjasama, 
prinsip kualitas, prinsip kuantitas prinsip relevansi, dan prinsip cara.  
Maksud dari prinsip tersebut diantaranya saat memberikan informasi 
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kepada oranglain informasi yang diberikan harus didukung dengan 
data, sesuai dengan kebutuhan penerima informasi, berkaitan dengan 
topik yang dicarakan antar pelaku komunikasi, serta memperhatikan 
cara penyampaian informasi kepada penerima. Terkadang, seseorang 
akan membicarakan sesuatu yang baik dan menarik, namun jika dalam 
penyampaiannya penutur terkesan menggurui, menggunakan pemilihan 
kata yang terdengar kasar , menyinggung perasaan, serta terdengar 
melecehkan, maka pada akhirnya tujuan komunikasi tidak akan tercapai.

Selain Grace, terdapat prinsip konsep kesantunan dalam bentuk 
enam maksim yang sudah di jelaskan pada bab sebelumnya. Berikut 
akan dibahas enam maksim untuk kesantunan berbahasa.
1. Maksim kebijaksanaan (tact) prinsip yang dikemukakan dalam 

maksim ini ialah memaksimalkan keuntungan dan menekan kerugian 
yang mungkin akan dilalui oleh oranglain. Misalnya, mahasiswa 
yang saat berbicara kepada dosen selalu berpegang pada maksim 
kebijaksanaan maka akan dianggap santun. Contohnya sebagai 
berikut. 
Mahasiswa : Mohon maaf bu mengganggu waktunya, apakah 
   ibu ada waktu  untuk mendiskusikan materi 
   minggu depan?
Dosen :  Saya ada rapat sampai nanti siang, bagaimana 
    kalau nanti siang sekitar pukul 14.00.
Mahasiswa :  Baik bu, terimakasih atas waktunya.
Dituturkan oleh mahasiswa kepada dosen di ruang kantor. Pada 

saat itu mahasiswa menemui dosen untuk menanyakan waktu untuk 
berkonsultasi. Secara implisit kalimat ini mengisyaratkan permintaan 
secara tidak langsung kepada dosennya.

Percakapan diatas menjukkan bahwa yang dituturkan mahasiswa 
pada dosen sangat memaksimalkan keuntungan bagi dosen sehingga hal 
ini menunjukkan bahwa mahasiswa berlaku santun karena dinilai mampu 
menghargai dosen. 

2. Maksim kedermawanan (generosity) ialah maksim yang berprinsip 
bahwa seorang penutur harus memaksimalkan kegugian bagi diri 
sendiri serta meminimalkan keuntungan bagioranglain. Dengan 
memegang maksim ini, seorang penutur diharapkan mampu 
menghormati oranglain dengan meminimalkan kerugian bagi pihak 
lain. Contoh: 
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Mahasiswa : Mohon maaf bu, mari saya bawakan bukunya.
  Kebetulan bawaan saya tidak banyak.
Dosen : Tidak usah dik, Cuma sedikit.
Tuturan di atas merupakan cuplikan pembicaraan antar mahasiswa 

dan dosen ketika berpapasan di jalan dan mahasiswa melihat barang 
bawaan dosen sangat banyak. Dari percakapan diatas menunjukkan bahwa 
mahasiswa meminimalkan kerugian bagi dosen dan memaksimalkan 
kerugian bagi dirinya dengan menambahkan beban bagi dirinya. . Namun, 
dosen pun melakukan hal yang sama khawatir membebani mahasiswa 
maka dosen menolak secara halus. Seseorang yang jarang membatu 
oranglain akan dianggap tidak sopan dalam kehidupan sosialnya serta 
biasanya tidak memilki baanyak teman dalam pergaulannya.  (Rahardi, 
2005: 62).

3. Maksim penghargaan (approbation) meminimalkan cacian kepada 
orang lain, memaksimalkan pujian kepada orang lain. Menurut 
Wijana (1996: 57) maksim penghargaan ini diutarakan dengan 
kalimat ekspresif dan kalimat asertif. Nadar (2009: 30) memberikan 
contoh tuturan ekspresif yakni mengucapkan selamat, mengucapkan 
terima kasih, memuji, dan mengungkapkan bela sungkawa. Dalam 
maksim ini menuntut untuk memaksimalkan rasa hormat kepada 
orang lain, dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang 
lain. Rahardi (2005: 63) menambahkan, dalam maksim penghargaan 
dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam 
bertutur dan berbahasa selalu berusaha memberikan penghargaan 
kepada pihak lain. Dengan maksim ini, diharapkan agar tidak saling 
mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain 
dalam berbahasa. Dalam maksim ini Chaer menggunakan istilah lain, 
yakni maksim kemurahan.
Contoh:
Dosen : Selamat, Anda lulus dengan predikat cumlaude.
Pemberitahuan yang disampaikan oleh dosen kepada salah satu 

mahasiswa dengan disertai pujian.

4. Maksim kerendahhatian (modesty) ialah maksim yang berprinsip 
untuk mengurangi dan meminimalkan danya pujian untuk diri 
sendiri serta memaksimalkan cacian kepada diri sendiri. Dalam 
masyarakat dan budaya Indonesia, kesederhanaan dan kerendahan 
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hati digunakan sebagai parameter penilaian kesantunan seseorang. 
Maksim ini menuntut untuk meminimalkan rasa hormat pada diri 
sendiri. Contoh: 
Dosen : Selamat ya, anda mampu lulus dengan hasil yang 
    memuaskan sehingga mampu meraih predikat   
    cumlaude.
Mahasiswa : Terimakasih pak, ini semua berkat bantuan dan 
    pertolongan bapak selama perkuliahan.
Berdasarkan percakapan diatas dapat dilihat bahwa mahasiswa 

bersikap rendah hati dengan memberikan pujian kepada dosen. Dengan 
demikian, mahasiswa tersebut dinilai santun kepaa dosen. 

5. Maksim kemufakatan (agreement) berprinsip bahwa dalam 
berinterkasi dengan orang lain hendaknya meminimalkan 
ketidaksetujuan dan memaksimalkan kesetujuan kepada lawan 
bicara. Contoh:
Dosen : Tugas dikumpulkan minggu depan.
Mahasiswa : Siap Pak.
Tuturan di atas terasa santun, karena mahasiswa mampu membina 

kemufakatan dengan Dosen. Dengan memaksimalkan kemufakatan di 
antara mereka tuturan akan menjadi santun.

6. Maksim kesimpatian (sympathy) 
Maksim ini memiliki prinsip untuk meminimalkan antipati dan 

memkasimalkan simpati terhadap oranglain. Memiliki Sikap antipati 
akan dianggap sebagai tindakan tidak santun. Wijana (1996: 60), 
mengemukakan bahwa ketika melihat seseorang mendapatkan suatu 
keberhasilan seorang penutur wajib memrikan ucapan selamat. Namun, 
apabila melihat oranglain sedang dalam kesusahan dan ditimpa musibah 
hendaknya seorang penutur menymapiankan belasungkawa sebagai 
tanda kesimpatian atas musibah yang dialami .  Berikut merupakan 
contoh maksim kesimpatian:

Mahasiswa 1 (Ani) : Ayu, Alhamdulillah, proposal PKM saya masuk 
   PIMNAS
Mahasiswa 2 (Ayu) : Wah, Selamat ya semoga bisa dapat medali 
   emas.
Dari tuturan di atas, terlihat Ayu memberikan ucapan selamat atas 

keberhasilan temannya. Dengan memaksimalkan rasa simpati kepda 
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orang lain, seseorang akan dianggap santun dalam kehidupan sosialnya.
Berdasarkan keenam maksim tersebut, Chaer (2010: 56-57) 

memberikan ciri kesantunan berbahasa yang dapat digunakan di 
lingkungan pendidikan yaitu :
1. Seseorang akan memilki keinginan yang besar untuk bersikap santun 

pada lawan bicaranya apabila tutur kata yang disampaikan lebih 
panjang . 

2. Tutur kata yang disampaikan secara tidak langsung akan dianggap 
lebih santun daripada secara langsung. 

3. Memberikan perintah dengan kalimat tanya dianggap lebih santun 
dibandingkan dengan menggunakan kalimat perintah. 

Selanjutnya, saat melakukan percakapan, diperlukan beberapa 
indikator dengan tujuan mengukur kesantunan dalam kegiatan 
komunikasi. Indikator yang dimaksud khususnya diksi. Pranowo (2009: 
104) memberikan saran agar tuturan dapat mencerminkan rasa santun 
yang dapat digunakan di lingkungan khususnya di lingkungan pendidikan, 
yaitu :. 
1. Menggunakan kata “tolong” ketika membutuhkan bantuan oranglain. 
2. Menggunakan kata “maaf” saat hal yang disampaikan dianggap 

menyinggung perasaan oranglain. 
3. Menggunakan kata “terima kasih” ketika mendapat kebaikan dari 

oranglain sebagai bentuk penghargaan. 
4. Menggunakan kata “berkenan” ketika meminta seseorang melakukan 

sesuatu.  
5. Menggunakan kata “beliau” ketika ingin menyebut orang ketiga yang 

dihormati 
6. Menggunakan kata “bapak/ibu”ketika menyapa seseorang. 

Keenam saran tersebut sebaiknya digunkan ketika melakukan 
percakapan dengan orang lain agar terjalin hubungan yang baik dengan 
lawan bicara.  Selain itu, penggunaan kata yang tabu sebaiknya dihindari 
ketika melakukan percakapa seperti kata-kata yang berkaitan dengan 
seks serta kata-kata yang kasar serta dianggap kotor. Kata-kata yang 
berkaitan dengan organ tubuh yang biasanya dututupi oleh manusia 
serta pemilihan kata yang terdengar kasar akan dianggap tabu kecuali 
percakapan yang dilakukan memilki tujuan tertentu. Terkait dengan 
menghindari kata yang tabu, seseorang dapat menggunakan bahasa 
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yang bersifat eufenisme yang diterapkan untuk menghindari dari kesan 
negatif. 

Selain pemilihan kata yang yang harus diperhatikan, Pranowo 
(2009: 110) mengungkapkan pendapatnya mengenai hal-hal yang harud 
diperhatikan untuk mecapaikeberhasilan dalam berkomunikasi antara 
lain:
1. Memperhatikan situasi.
2. Memperhatikan lawan bicara yang dihadapi.
3. Memperhatikan isi pesan yang ingin disampaikan
4. Memperhatikan tujuan komunikasi yang ingin dicapai
5. Memperhatikan cara penyampaian 
6. Memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat
7. Memperhatikan keragaman bahasa yang digunakan
8. Memperhatikan relevansi dalam percakapan
9. Menjaga perasaan serta martabat lawan bicara
10. Menghindari  hal yang dianggap kurang baik oleh lawan bicara 

(konfrontasi denganlawan bicara).
11. Menghindari dalam memuji diri sendiri
12. Memberikan keuntungan bagi lawan bicara
13. Memberikan pujian bagi lawan bicara
14. Mengungkapkan hal yang mampu membahagiakan lawan bicara
15. Membuat kesamaan pemahaman dengan lawan bicara

Tujuan utama diperlukannya kesantunan dalam berbahasa ialah 
untuk  memperlancar kegiatan komunikasi. Sehingga jika seseorang 
menggunakan bahasa yang berbelit-belit dan tidak sesuai sasaran karena 
perassan enggan terhadap lawan bicara yang lebih tua, maka hal ini 
juga akan dianggap sebagai ketidaksantunan dalam berbahasa.  Fakta 
ini lebih sering dijumpai di masyarakat Indonesia terutama, karena 
masyarakat memilkibudaya untuk tidak berbicara terus terang serta 
lebih mengutamakan perasaan.

D. Kesantunan dalam kegiatan diskusi

Dharma (2008: 18) dalam bukunya mengjelasakan bahwa  berdiskusi 
merupakan suatu kegiatan bertukar pendapat dan bertiteraksi bersama 
2 orang atau lebih. Sejalan dengan halt ersebut, KBBI pada edisi yang 
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ketiga  (1990: 269) mengungkapkan bahwa berdiskusi merupakan kegiatan 
pertemuan yang bersifat ilmiah untuk membahas suatu permasalahan.  
Suatu kegiatan pembelajaran perlu menggunakan metode diskusi dalam 
rangka memecahkan suatu permasalahan. Killen (melalui Dharma, 2008: 
18)  metode diskusi memiliki tujuan untuk menjawab suatu pertanyaan, 
memecahkan masalah, mengatahui tingkat pemahaman peserta didik, 
serta membuat keputusan.  

Gambar 2. mahasiswa melakukan diskusi di gazebo kampus.

Kegiatan diskusi memerlukan penggunaan bahasa yang santun guna 
menjalin komunikasi yang baik antara pembicara dan lawan bicaranya. 
Pranowo (2009: 59-66) mengungkapkan hal-hal yang perlu diperhatikan 
dalam penggunaan bahasa yang santun saat melakukan kegiatan diskusi.  
1.	 Pembicara menggunakan kata-kata yang wajar terhadap lawan 

bicaranya
Pembicaraan akan dinilai santun pabila pembicara mampu berbicara 

sesuai dengan akal sehat dan tidak dibuat-buat. Apabila hal yang dingin 
dicarakan disampaikan dengan cara yang sederhana maka lawan bicara 
akan beranggapan bahwa lawan bicara sudah mampu memahami maksud 
dari pembicara tersebut. 
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2.	 Pembicara mengutamakan pokok permasalahan yang ingin 
diungkapkan
Dalam melakukan kegiatan diskusi, pembicara sebaiknya tidak 

perlu berbicara berputar-putar sehingga pokok permasalahan yang ingin 
disampaikan tidak hilang sehingga masalah utama dapat sampai dengan 
jelas kepada lawan bicaranya. 
3.	 Pembicara selalu memilki prasangka yang baik terhadap lawan 

bicaranya.
Pranowo (2009: 63) mengugkapkan bahwa  kegiatan komunikasi 

kan dinggap santun apabila pembicara selalu berprasangka baik 
terhadap lawan bicaranya. Prasangka yang buruk akan menimbulkan 
ketidaksesuaian pendapat sehingga kegiatan komunikasi berjalan dengan 
kurang menyenangkan, 
4.	 Pembicara menyampaikan kritiknya secara umum dan bersikap 

tebuka
Pembicara akan dinilai santun apabila dalam menyampaikan kritik, 

seseorang menyampaikannya secara umum sehingga tidak langsung 
tertuju pada orang yang ingin dikritik (Pranowo, 2009: 64). Hal ini 
dikarenakan kritik tersebut akan menyinggung perasaan orang yang 
dikritik sehingga menimbulkan komunikasi yang kurang menyenangkan. 
5.	 Pembicara menggunakan kalimat yang lugas

Jika pesan yang disampaikan berupa sindiran, pembicara sebaiknya 
menyampaikannya secara lugas dan tidak perlu ditutup-tutupi maka hal 
tersebut akan dianggap lebih santun (Pranowo, 2009: 65). Kritik yang 
disampaikan secara lugas akan terdengar lebih santun dibandingkan 
mengkritik dengan menyindir secara kasar. 
6.	 Pembicara mampu membedakaan waktu bercanda dan serius

Komunikasiakan dinilai santun apabila pembicaramampu membeda-
kan situasi yang menggambarkan waktu bercanda dan serius. Meskipun 
sedang menghadapi masalah yang serius, jika memahami situasinya dan 
pembicara menyampaikannya dengan nada bercanda maka hal tersebut 
masih dianggap santun (Pranowo, 2009: 66). 

Beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dalam melakukan kegiatan 
diskusi berkaitan dengan tatakrama agar diskusi terasa santun yaitu 
sebagai berikut. 
1.	 Moderator harus bertidak adil pada setiap peserta dan tidak memihak
2.	 Moderator harus memberikan kesempatan yang luas pada peserta 

dan tidak menguasai seluruh jalannya kegiatan diskusi
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3.	 Peserta diskusi harus mampu mengahargai peserta lain dengan tidak 
memotong pembicaraan meskipun kurang sependapat dengan yang 
disampaikan oleh peserta lain.

4.	 Peserta diskusi harus mampu mematuhi tata tertib dan mengendalikan 
pembicaraannya agar tidak keluar dari topik pembicaraan sehingga 
dapat sesuai dengan tema dan tujuan dari kegiatan diskusi.   . 

5.	 Peserta diskusi harus mematuhi moderator dengan berbicara setelah 
moderator memberikan kesempatan. 

6.	 Tidak menolak secara kasar apabila tidak sependapat dengan peserta 
lain. Penyampaikan keberatan hendaknya disampiakan dengan 
halus, sopan, dan menyakita hati oranglain. Pemberian argumentasi 
sebaiknya dismpaikan secara logis dan meyakinkan. . 

7)  Peserta diskusi harus menerima hasil diskusi dengan lapang dada 
Jika setiap perserta mampu memhami ketentuan dan tugasnya 

sebagai peserta yang harus dipatuhi dalam berdiskusi, maka  kegiatan 
diskusi akan berjalan dengan baik dan lancar. . berikut petujuk yang 
dapat digunakan oleh peserta diskusi agar kegiatan diskusi dapat terasa 
santun menurut Tarigan (2009: 46) yaitu  sebagai berikut. 
1.	 Turut serta dalam pengambilan bagian diskusi
2.	 Berbicara setelah moderator atau ketua mempersilakan
3.	 Berbicara dengan tepat dan tegas
4.	 Meberikan pernyataan yang ditujang dengan fakta, contoh atau 

pendapat dari para ahli.
5.	 Mengikuti kegiatan diskusi yang sedang berlangsung dengan antusias 

dan seksam
6.	 Mendengarkan setiap pembiacaraan dengan penuh perhatian
7.	 Melakukan tidakan secara sopan, santun, dan bijaksana. 

Selain sikap yang mempu memperlancar jalannya diskusi, tentu 
terdapat pula hal-hal yang dapat mengahmbat jalannya diskusi yang 
kemukakan oleh Parera, (1988: 188). Sikap ini mampu mengurangi nilai 
kesantunan dan menghambat jalannya diskusi yaitu sebagai berikut. 
1.	 Sikap agresif dan rekasioner saat berdiskusi
2.	 Sikap takut untuk mengelaurkan pendapat dan sikap menutup diri
3.	 Berbicara dengan berbelit-belit, terlalu banyak bicara, atau 

berbicara dengan berbisik pada peserta didekatnya
4.	 Sikap acuh tak acuh (Parera, 1988: 188).
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BAB V
KESANTUNAN BERSIKAP 

DALAM LINGKUNGAN 
PENDIDIKAN

Kata santun mempunyai makna yang berbeda dengan kata sopan. 
Menurut Pramujiono (2011:235) Kata sopan bermakna menunjukkan rasa 
hormat terhadap orang lain, sedangkan kata santun memiliki makna 
memperhalus ujaran, sikap, dan pakaian yang dapat mengancam harga 
diri dan melukai orang lain. Sama halnya dengan Holmes (1992:296) 
dan Haugh (2011:252) berpendapat bahwa kesantunan merupakan 
hal yang kompleks. Kesantunan menjadi hal yang telah ada dalam 
masyarakat berupa tatacara, adat ataupun kebiasaan. Brown dan 
Levinson (1990) berpendapat bahwa kesantunan merupakan salah satu 
tidakan yang senatiasa memperhatikan perasaan oranglain. Kesantunan 
menjadi salah satu perilaku yang telah disepakati  dan ditetapkan oleh 
masyarakat.  

Kesantunan  adalah hubungan antara diri sendiri (self) dan orang lain 
(other). Dalam hubungan tersebut tentunnya prinsip-prinsip kesantunan 
yang harus dipahami. Istilah prinsip kesantunan diperkenalkan oleh 
Geoffrey N. Leech (1983). Leech memperkenalkan konsep kesantunan 
dalam bentuk bidal-bidal. Leech membagi prinsip kesantunan menjadi 
enam bidal, yaitu: 1) bidal kebijaksanaan (meminimalkan kerugian 
bagi oranglain, memaksimalkan keuntungan bagi oranglain); 2) 
bidal kedermawanan (meminimalkan keuntungan  untuk diri sendiri, 
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memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri); 3) bidal penghargaan 
(meminimalkan cacian kepada oranglain, memaksimalkan pujian kepada 
oranglain); 4) bidal kerendahhatian (meminimalkan pujian pada diri 
sendiri, memaksimalkan cacian kepada diri sendiri); 5) bidal kemufakatan 
(meminimalkan ketidaksetujuan dengan orang lain, memaksimalkan 
kesetujuan dengan orang lain); serta 6) bidal kesimpatian (meminimalkan 
antipati kepada orang lain, memaksimalkan simpati kepada orang lain). 

Kesantunan menjadi batas-batas yang disepakati secara sosial, 
sehingga kesantunan dapat disebut juga tatakrama.  Seseorang dapat 
dinilai santun dengan melihat beberapa hal dalam pergaulan sehari-
harinya  yaitu sebagai berikut: (1) Kesantunan dalam menunjukkan sikap 
yang  memiliki nilai sopan santun dan etiket dalam kesehariannya; (2) 
Kesantunan bersifat konstektual, maksudnya aturan tidak berlaku pada 
setiap lingkungan melainkan disesuaikan dengan konteks yang ada; (3) 
kesantunan selalu bersifat bipolar  yang berarti  memiliki hubungan dua 
arah, seperti guru kepada siswa ataupun sebaliknya; serta (4) Kesantunan 
seseorang dapat dilihat dari cara bersikap, berbusana dan berbahasanya. 

Nilai kesantunan yang ada dalam masyarakat saat ini menurun 
seiring dengan berkembangnya era globlalisasi. Kesantunan tidak lagi 
dipandang menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan baik dalam 
kesantunan bertutur kata, berpakaian maupun bersikap. Nilai-nilai 
kesantunan yang dijunjung tinggi pada masa sebelumnya, tidak lagi 
berlaku pada zaman sekarang. Saat ini, masyaarakat Indonesia terlihat 
sering mengabaikan nilai-nilai luhur yang telah dijunjung tinggi sejak 
lama dan telah mengakar dalam  diri masyarakat. Dengan adanya 
budaya asing yang masuk mampu menghilangkan nilai-nilai karakter 
sedikit demi sedikit.  dan menguasai Indonesia dimana budaya tersebut 
cenderung bersikap materialistic, hedonistic, dan individualistic , hingga 
membuat masyarakat menganggap nilai karakter sebagai sesuatu yang 
tidak penting  karena tidak sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh 
(Marzuki, 2009). 

A. Sikap Manusia Dalam Kehidupan

Sikap (attitude) telah didefinisikan oleh beberapa ahli dalam berbagai 
versi. Beberapa definisi tersebut pada umumnya dapat dikelompokkan 
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dalam tiga kerangka pemikiran. Azwar Saifuddin (2007:4) memaparkan 
tiga kerangka tersebut sebagai berikut:
1.	 Ahli psikologi (Louis Thurstone, Rensis Likert, Charles Osgood), yaitu 

sikap adalah reaksi atau evaluasi dari suaatu perasaan 
2.	 Beberapa Ahli bernama Chave (1928), Bogardus (1931), Lapierre 

(1934), Mead (1934), dan Gordon Allport (1935) berpendapat bahwa 
sikap adalah kesiapan seseorang untuk melakukan reaksi terhadap 
suatu objek dengan menggunakan cara tertentu. LaPierre (1934) 
menjelaskan sikap sebagai berikut. 

“ suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antipasif, predis-
posisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara 
sederhana, sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah 
terkondisikan”

3.	 Suatu kelompok yang berorientasi pada skema triadik. Berdasarkan 
skema tersebut, sikap merupakan suatu susunan komponen kognitif, 
konitif, dan afektif. (Azwar, 2007:5). Secord & Backman (1964) 
menyatakan bahwa sikap merupakan, 

“keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran 
(kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap 
suatu aspek di lingkungan sekitarnya.”

Value (Nilai) dan Opinion (opini) berupakan hal yang sangat  berkaitan 
dengan sikap . Nilai dan opini banyak digunakan dalam pendefinisian 
tentang hakikat sikap itu sendiri. Opini merupakan lingkup terkecil 
(sempit) dari pernyataan mengenai sikap yang bersifat temporer serta 
situasional. Sedangkan nilai menjadi salah satu hal yang memiliki  lingkup 
yang lebih luas dari opini dan sifatnya lebih mendasar. Azwar (2007:9) 
dalam bukun Sikap Manusia Edisi 2 menjelaskan bahwa nilai merupakan 
bagian dari kepribadian seseorang  yang mampu memberi warna pada 
kepribadian kelompok ataupun bangsa. Azwar menyimpulkan bahwa,

“nilai bersifat lebih mendasar dan stabil sebagai bagian dari ciri 
kepribadian,  sikap bersifat evaluatif dan berakar pada nilai yang 
dianut dan terbentuk dalam kaitannya dengan suatu objek, sedangkan 
opini merupakan sikap yang lebih spesifik dan sangat situasional serta 
lebih mudah berubah...”
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B. Pembentukan Sikap

Adanya interaksi sosial yang dialami individu menimbulkan adanya 
pembentukan sikap khususnya sikap sosial. Ketika suatu interaksi sosial 
terjadi, maka saat itu pula terjadi adany hubungan saling mempengaruhi 
satu sama lain serta menimbulkan hubungan timbal balik  yang juga 
mepengaruhi pola perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 
Interaksi soasial yang terjadi dalam kehidupan manusia terdiri dari 
hubungan antar individu yang berlangsung pada lingkungan fisik maupun 
lingkungan sosial. Interaksi sosial menurut Azwar (2007:30) dipengaruhi 
oleh beberapa hal diantaranya pengalaman pribadi, seseorang yang 
dianggap penting, kebudayaaan, lembaga pendidikan, agama atau 
institusi serta emosi yang timbul dalam diri seseorang. Berikut penjelasan 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial.

1.	 Pengalaman pribadi
Pengalaman yang berbeda pada setiap pribadi individu akan 

memberikan pemahaman yang berbeda pula terhadap suatu pemberian 
stimulus sosial . Middlebrook (1974) dalam buku Saifuddin Azwar, 
mengatakan bahwa apabila individu tidak memiliki pengalaman yang 
cukup mengenai suatu onjek psikologis akan cenderung mebentuk sikap 
yang negatif dalam dirinya Pengalaman pribadi mampu menjadikannya 
dasar pembentukan sikap bila pengalaman yang dialami tersebut 
menimbulkan kesan yang mendalam bagi individu, sehingga sikap 
seseorang dapat mudah terbentuk dari pengalaman pribadi yang memiliki 
kesan yang mendalam serta melibatkan fakto emosional seseorang.  
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2.	 Kebudayaan  
Kebudayaan yang berlaku pada tempat tinggal suatu individu 

mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap pada diri 
individu itu sendiri. Burrhus Frederic Skinner yang merupakan seorang 
ahli psikologi menyatakan bahwa, pembentukan pribadi seseorang 
dipengaruhi oleh lingkungan (kebudayaan).  Tanpa disadari, kebudayaan 
tidak selalu memdominasi ataupun mempengaruhi pembentukan 
kepribadian. Kepribadian yang kuat pada diri individu sendirilah yang 
mampu mengatasi pengaruh kebudayaan.
3.	 Orang Lain yang Dianggap Penting

Pembentukan kepribadian dipengaruhi interaksi yang dilakukan 
antara individu dengan individu lainnya. Interaksi yang dianggap paling 
penting berada pada orangtua, sedangkan interaksi sosial tertinggi pada 
teman baik teman kerja, teman sebaya, teman dekat, guru, suami, istri, 
dan pihak lainnya . Jadi, interaksi yang baik dengan orangtua dan teman 
sebaya serta interaksi sosial lainnya dapat membentuk pribadi yang baik 
pula. Dalam dunia pendidikan diilustrasikan pada interaksi yang terjadi 
antara pendidik dan peserta didik. 
4.	 Media Massa

Media massa merupakan sarana komunikasi yang digunakan ketika 
melakukan penyampaian informasi. Informasi yang dinilai baru yang 
disampaikan dapat menjadikan dasar pengetahuan yang memberikan  
pembentukan kepribadian individu. Media massa memiliki prosentase 
besar dalam pembentukan kepribadian pada individu apabila individu 
tersebut tidak dapat menyaring informasi yang disampaikan oleh media 
massa. 
5.	 Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama 

Lembaga pendidikan dan agama menjadi suatu sistem dasar  atas 
konsep moral yang bisa mempengaruhi kepribadian individu. Konsep 
moral tersebut menentukan sistem kepercayaan dalam masyarakat, 
sehingga konsep moral memberi pengaruh besar dalam penetuan siakpa 
seseorang. 
6.	 Faktor Emosional

Proses pembentukan sikap tidak hanya ditentukan oleh pengalaman 
pribadi serta situasi lingkungan seseorang. Terkadang pembentukan 
sikap dapat dipengaruhi oleh emosi, dimana emosi tersebut memiliki 
fungsi sebagai penyalur rasa frustasi atauyang lebih sering disebut 
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dengan mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian adalah sikap yang 
sementara dan dapat hilang setelah frustasi itu selesai.

C. Kesantunan Bersikap dalam Lingkungan Pendidikan 

Lingkungan adalah hal-hal yang berkaitan dengan tempat tinggal, 
adat istiadat, atau iklim  yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, 
tingkah laku, dan perkembangan individu untuk menjadi pribadi yang 
lebih baik. Pendidikan merupakan suatu proses sadar yang dilakukan 
kepada peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan jasmani 
dan rohani secara optimal untuk mencapai tingkat kedewasaan. Soemanto 
(2003:84) menjelaskan mengenai lingkungan pendidikan yang terdiri 
dari  materiil dan stimulasi baik dari dalam maupun luar individu yang 
bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosio-kultural dalam melakukan 
interaksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya. Lingkungan 
pendidikan merupakan segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia, 
baik berupa benda mati, makhluk hidup, maupun peristiwa-peristiwa 
yang terjadi yang dapat memberikan pengaruh kuat pada perubahan 
sikap individu. Lingkungan pendidikan terbentuk dari suatu organisasi 
atau kelompok manusia yang secra bersama-sama memiliki tanggung 
jawab atas terlaksananya pendidikan. 

Hasbullah (2003) berpendapat bahwa lingkungan pendidikan 
mencakup beberapa hal sebagai berikut: (1) keadaan iklim, lingkungan 
fisik/tempat dan kadaan alam; (2) lingkungan budaya; dan (3) lingkungan 
sosial  atau masyarakat, seperti keluarga, kelompok bermain, maupun 
kelompok perkumpulan  lainnya. Lingkungan pendidikan memberikan 
mengaruh yang berbeda pada masing-masing peserta didik.   Perbedaan 
yang diberikan tersebut  dipengaruhi oleh jenis lingkungan tempat 
peserta didik berada dan terlibat didalamnya. Hal tersebut disebabkan 
setiap jenis lingkungan pendidikan memiliki pebedaan situasi sosial. 
Intensitas pengaruh lingkungan terhadap peserta didik tergantung 
kemampuan lingkungan dalam memahami dan meberikan fasilitas pada 
kebutuhan pada setiap peserta didik. 

 Fungsi utama lingkungan pendidikan adalah memberikan bantuan 
kepada peserta didik dalam rangka melakukan interak dengan lingkungan 
sosial, lingkungan fisik, maupun lingkungan budaya.   Selain itu, 
lingkungan pendidikan juga memiliki fungsi, yaitu mengajarkan tingkah 
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laku dan penyeleksian serta persiapan peranan-peranan tertentu dalam 
masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat akan berfungsi dengan baik 
apabila setiap individu  mampu  mempelajari berbagai hal, baik pola 
tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda-beda.

 Langevald dalam Tirtahardja (2004) mengungkapkan lingkungan 
pendidikan yang terdiri atas  3 (tiga) jenis, yaitu lingkungan pendidikan 
keluarga, lingkungan pendidikan formal (sekolah), dan lingkungan 
pendidikan masyarakat. 
1.	 Lingkungan Pendidikan Keluarga

Keluarga menjadi lingkungan pertama bagi anak yang memberikan 
pengaruh pada perkembangan fisik maupun metal dalam kehidupannya. 
Keluarga sebagai lembaga pendidikan mempunyai peranan penting 
dalam membentuk generasi muda. 

Keluarga bagi anak  berfungsi untuk memberikan bekal untuk mntuk 
mebwa anak oada siakp yang sesui dengan tuntutan pribadi, lingkungan, 
dan nilai agama. 

Kesantunan bersikap dalam lingkungan pendidikan informal ini dapat 
terlihat pada sikap yang ditunjukkan antar anggota keluarga. Sebagai 
ilustrasi, anak dikatakan memiliki kesantunan dalam bersikap apabila 
menunjukkan sikap menghormati dan menghargai kedua orangtuanya 
atau orang yang lebih tua. Sikap tersebut seperti, mencium tangan ketika 
bertemu atau berpamitan, tidak mendongakkan kepala saat melakukan 
pecakapan dengan orang yang lebih tua.  
2.	 Lingkungan Pendidikan Formal (Sekolah/Lembaga Pendidikan 

Formal)
Sekolah atau lembaga pendidikan formal memiliki peranan  dalam 

pendidikan karena memberikan pengaruh yang besar terhadap kejiwaaan 
seseorang individu. Sekolah menjadi salah satu lembaga soaial yang 
melakukan fungsinya sebagaimana lembaga pendidikan lainnya. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memilki peranan sebagai 
masyrakat yang memiliki tatacara kehidupan yang meberikan aturan dan 
mengatu hubungan antar sesama warga sekolah atau yang lebih sering 
disebut masyarakat belajar. Kesantunan bersikap dalam lingkungan 
pendidikan formal berhubungan dengan interaksi yang dilakukan antara 
pendidik dan pendidik, pendidik dengan peserta didik, peserta didik 
dengan peserta didik, peserta didik dengan tenaga kependidikan, 
maupun sesama tenaga kependidikan. 

Kesantunan bersikap merupakan salah satu kesantunan yang 
paling memerlukan perhatian pada zaman sekarang. Media massa 



46 Kesantunan di Dunia Pendidikan “Pergeseran Nilai Kesantunan di Era Kekinian”

akhir-akhir ini sering menampilkan berita mengenai siswa yang berani 
mengancam bahkan melawan guru pun juga sebaliknya, banyak berita 
yang menampilkan perlakuan tidak sopan yang ditunjukkan guru kepada 
muridnya. Hal ini menjadi permasalahan yang penting untuk segera 
diselesaikan. Perlu adanya penelaahan atau pencarian akar permasalahan 
yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai kesantunan bersikap 
dalam lingkungan pendidikan khususnya lembaga pendidikan formal. 

Pandangan mengenai kesantunan dalam bersikap pada saat ini 
mengalami perbedaan. Tentunya pandangan generasi zaman dahulu 
dengan generasi zaman milenial berbeda. Perbedaan pandangan 
inilah yang menjadi salah satu penyebab ketidaksepahaman mengenai 
kesantunan. Perlu adanya penyatuan persepsi yang dapat dilakukan 
melalui forum diskusi. 
3.	 Lingkungan Pendidikan Masyarakat

Masyarakat merupakan bagian dari lingngan yang terdiri dari 
sekelompok individu yang melakukan interaksi anata sesama, bergantung 
satu sama lain, serta terikat pada norma yang telah disepakati 
bersama. Kesantunan bersikap di lingkungan masyarakat mengalami 
penurunan seperti yang terjadi pada lingkungan pendidikan formal. 
Banyak ditemukan interaksi antar masyarakat yang kurang. Penurunan 
kesantunan bersikap ini terlihat pada budaya senyum salam sapa 
dalam masyarakat. Saat ini jarang sekali ditemukan antar warga atau 
masyarakat yang tidak melakukan senyum salam dan sapa.

Kesantunan  bersikap  di lingkungan Pendidikan berkaitan dengan  
cara bertindak dan gerak-gerik saat berada pada situasi tertentu dalam  
lingkungan pendidikan,  seperti saat  bertemu dengan dosen, duduk di 
ruang kelas, berjalan di tengah kerumunan orang, menunggu giliran 
saat saat menggunakan fasilitas umum, makan bersama di kantin, 
menghadapi orang yang kita hormati, saat terdapat seorang taamu yang 
ingin bertemu dengan dosen/guru atau siswa/mahasiswa ktika berada 
dalam kelas, duduk di ruang kelas dengan posisi kaki yang sopan, dan 
sebagainya. Situasi dan keadaan  yang berbeda membutuhkan tatacara 
yang berbeda pula dalam menghadapinya . Beberapa contoh yang terkait 
dengan kesantunan bersikap misalnya tindakan tidak santun apabila kita 
berwajah murung ketika di kelas, bertolak pinggang ketika berbicara 
dengan lawan bicara, menyelonong antrian ketika ke toilet maupun 
ketika di kantin, dan sebagainya. 
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BAB VI
KESANTUNAN 

BERPAKAIAN DI 
LINGKUNGAN 
PENDIDIKAN

Pakaian merupakan salah satu  ekspresi dari gaya hidup dan 
mencerminkan perbedaan status sosial seseorang. Cara seseorang 
memilih pakaian dapat memerikan cerminan atas  status sosial, martabat, 
hirarki, gender, dan agama seseorang  yang memiliki makna yang bersifat 
simbolik bagi pemakai pakaian tersebut. Pakaian tidak hanya berperan 
dalam menandai suatu persamaan dan perbedaan didalam masyarakat 
melainkan sebagai  salah satu wadah dalam berekspresi pada sikap 
tertentu pada pengaruh kebudayaan dan politik asing. Pakaian dalam 
sejarahnya merupakan bagain dari perebutan panggug politik ideologi, 
pandangan sosial dan panggung publik. Hal ini erta kaitannya dengan hal 
yang melekat pada diri manusia anatar alain baju, celana, ikat pinggang, 
topi dan dompet, sepatu dan lain-lain. Ummah (2008)

A. Pakaian bagi Manusia

Pakaian  merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia  selain 
kebutuhan makanan dan tempat tinggal. Hal inipun sudah dirasakan 
manusia sejak zaman dahulu dan berkembang seiring dengan 
perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Semenjak berabad-
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abad yang lalu manusia telah menganl pakaian sebagai penutup tubuh. 
Pakaian merupakan keharusan baik bagi laki-laki maupun perempuan 
sebagi penutup yang melindungi sesuatu yang menimbulkan rasa malu 
apabila terlihat oleh oranglain.

Manusia memerlukan pakaian dengan berbagai manfaat dan 
kebaikan yang akan diperoleh pemakainya.  Dalam berpakaian, 
seseorang harus memperhatikan situasi dan kondisi tempat seseorang 
berada. Hal ini diperlukan dengan tujuan menghindari masalah, baik 
pada dirisedniri maupun oranglain dalam kehidupan bermsayarakat . 
Bahkan, cara berpakaian akan mencerminkan kepribadian seseorang 
atau kelompoknya. Bagi manusia, terdapat 3   fungsi pakaian (sandang) 
yaitu:
1.	 Perlindungan

Fungsi perlindungan bagi manusia berarti pakaian yang digunakan 
oleh manusia dipandang sebagai sesuatu yang melindungi badan misalnya 
perlindungan kulit dari udara yang panas, penghangat  tubuh dari udara 
yang dingin serta perlindungan dari berbagai macam binatang. . Sehingga 
bagi manusia pakaian adalah cara perlidungan terbaik dan sulit untuk 
digantikan. 
2.	 Perhiasan

Seseorang akan terlihat  lebih menarik jika mengenakan pakaian 
yang tepat.  Dengan warna atau bentuk tertentu serta aksesoris yang 
ditambahkan pada pakaian dapat menjadi dayatarik seseorang bagi 
oranglain. Pakaian dapat diibaratkan sebagai kemasan sebuah produk 
yang akan membuat isi didalamnya lebih menarik. Kesan pertama yang 
ditimbulkan dari diri seseorang sedikit banyak akan dipengaruhi oleh 
cara berpakaiannya. 
3.	 Tanda keluhuran

Pakaian bagi manusia dapat menjadi tanda keluhuran dari diri 
seseorang. Misalnya seorang yang berpakaian kotor dan compang-camping 
akan dipandang hina dan rendah oleh manusia yang lain. Sedangkan 
para bangsawan jaman dahulu serta seseorang dengan pangkat tertentu 
saat ini akan dikenali dengan pakaian tertentu yang ia kenakan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pakaian dapat juga berfungsi sebagai lambang dari 
kedudukan seseorang. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pakaian 
merupakan cara perlindungan manusia yang seharusnya. Seseorang 
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akan cenderung untuk menggali trend berpakaian demi menghindari 
kesalahan ketika menggunakan busana atau memilih gaya berpakaian. 
Karena, apabila seseorang melakukan kesalahan dalam pemilihan gaya 
berpakaian, maka ia akan menerima sanksi sosial  yang dirasakan dalam 
diri misalnya malu. (Sudiarja,A dkk, 2006: 211-216).

B. Pakaian dan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk memimpin manusia menuju 
kemanusiaan penuh atau kedewasaan. Manusia harus menjalankan 
hidupnya sebagai manusia termasuk dalam hal berpakaian. Pendidikan 
mempunyai peranan dalam hal tersebut. Kedewasaan yang dimaksud 
didalamnya juga adalah kecakapan yang cukup mengenai pakaian. Dalam 
pelaksanaanya, pendidikan harus memiliki pendirian dalam mengarahkan 
peserta didik dalam kepada tingkatan kecakapan berpakaian tersebut. 

Anak dalam kehidupannya  sudah diberikan pakaian sejak kecil,  
dan juga sejak kecil pula seorang anak telah diajarkan untuk menjaga 
kebersihan dan menjaga kesehatan serta termasuk juga diberikan 
bimbingan terkait keindahan berpakaian oleh pendidik (ibu/pengasuh).  
Pendidikan berperan penting dalam memberikan bimbingan yang 
bijaksana terkait keindahan berpakaian. Ketika orangtua menunjukkan 
hal yang berlebihan dalam memberikan pakaian pada anaknya dengan 
memberikan berbagai hiasan yang mencolok, maka hal ini sangat 
bertentangan dengan pendidikan.  (Sudiarja,A dkk, 2006: 220)

Berpakaian adalah untuk kenyamanan bagi setiap orang serta bukan 
untuk dipertontonkan, sehingga kesederhanaan dan kesesuaian menjadi 
hal yang paling sesuai dalam berpakaian. Misalnya ketika seseorang 
pergi sekolah/kuliah hendaknya menyesuaikan kondisi tempat dalam 
berpakaian demi mengindari perhatian khusus dari oranglain. Tampilan 
seseorang saat berpakaian merupakan cerminan dari budaya kepribadian 
dan norma manusia. Sehingga kesantunan dalam berpakaian tergantung 
pada kondisi budaya, adat, agama, dan lingkungan. Hal ini lingkungan 
termasuk didalamnya adalah lingkungan pendidikan yang mengenalkan 
setiap peserta didik tentang budaya, adat dan agama yang termasuk 
juga kesantunan dalam berpakaian (Istiawan, 2015:28).
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C. Kesantunan dalam Berpakaian 

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari memiliki moral yang 
menjadi tolak ukur baik buruknya suatu perilaku yang telah tumbuh 
dan berkembang dalam masyarakat. Kesantunan merupakan bagian 
dari perwujudan nilai moral yang harus dipatuhi agar dapat diterima 
di lingkungan masyarakat. Muslich (2006) dalam Salbani dkk (2014) 
menyatakan bahwa dipandang dalam berbagai segi dalam kehidupan 
sehari-hari, kesantunan dikelompokkan menjadi 3 yaitu kesantunan 
tutur kata(bahasa), kesantunan tindakan, kesantunan berpakaian atau 
keterampilan. Kesantunan berpakaian merupakan cara berpakaian 
yang sesuai dengan suasana dan keadaan. Terkait dengan kesantunan 
berpakaian, terdapat 2 hal yang dititikberatkan yakni.
1. Berpakaian sopan di khalayak ramai
2. Berpakaian rapi sesuai dengan keadaan. Misalnya dalam suatu 

acara, tamu undangan diminta memakai kemeja berkerah. Maka, 
aturan terssebut haruslah dipatuhi oleh semua undangan yang ingin 
menghadiri acara tersebut. 

Gambar 3 mahasiswa kaos dan celana pendek di kampus

Pakaian yang pantas dan sesuai kondisi akan memudahkan seseorang 
dalam pergaulan sehari-hari. Kesantunan dalam hal berpakaian memang 
diperlukan dalam rangka bersosialisasi sehingga dapat diterima dengan 
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baik oleh lingkungan sekitar. Kesantunan berpakaian dipengaruhi oleh 
faktor kondisi budaya, adat, waktu, sosial ekonomi, agama, dan ling-
kungan. Kesantunan dalam berpakaian tidak bersifat universal. Artinya, 
jika seseorang memakai kaos, tidak bersepatu, dan tidak berjas diang-
gap sebagai sesuatu yang normal pada kondisi tertentu, maka hal akan 
dianggap tidak santun pada kondisi lainnya. Namun terdapat beberapa 
aturan secara umum yang dapat diterapkan untuk menciptakan kesantu-
nan berpakaian yaitu:
1. Memakai pakaian tertutup. Tidak mengumbar bagian tubuh yang 

terlarang
2. Berpakaian bersih, rapi serta tidak berbau.
3. Berpakaian sesuai kondisi yang sedang dialami. Misalnya pakaian 

renang tidak digunakan dalam tempat umum, serta kaos tidak 
digunakan pada pada tempat dan acara formal seperti sekolah, 
seminar, pertemuan bisnis, pesta pernikahan, dan sebagainya.

4. Penggunaan celana jeans sebaiknya hanya digunakan pada kondisi 
non-formal saja. Dapat pula digunakan dalam acara semi formal 
namun dapat dipadukan dengan jas atau blazer. 

5. Pemilihan aksesoris seperti topi, gelang, dan kalung disesuaikan 
dengan kondisi dan suasana.  Misalnya apabila mengahdiri acara di 
dalam ruangan, sebaiknya tidak menggunakan aksesoris berupa topi

6. Penggunaan pakaian formal pada situasi formal seperti pesta 
pernikahan, pemakaman, pelantikan dan sebagainya 

7. Pemilihan jenis, warna, dan model pakaian disesuaikan dengan pihak 
yang ditemui seperti orangtua, atasan, atau orang yang dihormati

8. Pakaian yang digunakan tidak mengganggu oranglain. Misalnya gaun 
dengan ekor sepanjang beberapa meter tentu saja tidak pantas 
digunakan dalam bus umum

9. Pakaian yang dikenakan tidak melanggar hukum dan adat istiadat 
yang berlaku pada daerah tertentu. 

Nilai kesantunan dalam berpakaian diperlukan untuk memberikan 
pemahaman mengenai layak tidaknya suatu pakaian digunakan pada 
tempat, waktu atau kondisi tertentu. Kesantunan berpakaian berkaitan 
dengan pengetahuan mengenai kesusilaan yang meliputi aturan, kaidah 
dan hokum yang mengambil bentuk perintah dan larangan baik tertulis 
maupun tidak tertulis. (Istiawan,2015:29-31)
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D. Kesantunan Berpakaian di Lingkungan Pendidikan

Pada dasarnya, gaya berpakaian setiap orang adalah hak  dari 
seseorang itu sendiri. Akan tetapi , berpakaian akan mempunyai batasan  
ketika seseorang  berada di wilayah yang memiliki aturan-aturan dalam 
berpakaian, seperti ketika seseorang sedang berada di lingkungan sekolah 
atau kampus. Setiap orang harus mampu menyesuaikan diri agar dapat 
beradaptasi dengan keadaan yang sedang dihadapi. Hal ini tentu akan 
berlaku pula bagi mahasiswa yang telah jelas mengerti dan memahami 
tentang cara memilih pakaian dan cara berpakaian. Pakaian yang rapi, 
sopan, dan sesuai sangat lah penting untuk bisa digunakan di depan 
publik, terutama untuk para mahasiswa yang sangat dituntut untuk bisa 
berpakaian secara rapi tidak acak-acakan atau pun sembarangan ketika 
sedang berada di lingkungan kampus (Fajria, 2013:2).

Lembaga pendidikan yang menjadi tempat untuk menciptakan 
generasi muda yang berguna bagi kehidupan berbangsa, bernegaraa, dan 
beragama. Tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, pendidikan 
juga mengembangakan  semua aspek kehidupan yang meliputi: moral, 
etika, sopan dan santun, fisik motorik, dan ketrampilan hidup lain 
yang ada pada setiap individu.Seorang pelajar/mahasiswa memerlukan 
moral akademik termasuk juga dalam hal kesantunan berpakaian. 
Ilmu pengetahuan tentang kesantunan berpakaian sangat penting 
sebagai pengantar pemahaman dan latihan praktik dalam rangka usaha 
menggunakan pakaian yang sesuai dengan waktu dan kesempatan. 
(Hawa, 2013:2)

Aturan dalam berpakaian di lingkungan pendidikan menjadi salah satu 
upaya penanganan bagi lunturnya etika dan sopan santun yang terjadi 
seiring dengan berkembangnya trend berpakaian. Setiap akademisi 
yang meliputi seluruh warga sekolah atau kampus akan memperoleh 
pembiasaan dengan diterapkannya aturan tersebut. Penetapan aturan 
berpakaian dapat dilakukan dengan memasang tata tertib berpakaian  
secara tertulis di lingkungan pendidikan agar dapat dibaca oleh segenap 
akademisi. Untuk menciptakan citra berpakaian yang baik terutama di 
lingkungan pendidikan dapat dilakukan dengan cara yaitu:  
1.	 Memperhatikan ukuran pakaian yang dikenakan
2.	 Mengusahakan penggunaan pakaian yang rapid an menghindari 

pakaian yang terlihat kedodoran
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3.	 Menggunakan model pakaian yang sopan (pakaian atasan menutup 
bagian atas sampai ke pinggang, berkerah, lengan tertutup sampai 
ke bahu, pakaian bagian bawah longgar, menutup bagian tubuh 
sampai ke pinggang, dan semuanya baik atasan maupun bawahan 
longgar)

4.	 Memilih  warna pakaian  yang tidak menyolok dan bertabrakan.
5.	 Memilih model pakaian yang tidak terlalu kuno.

Aturan yang diterapakan seperti diatas akan membuat pelajar 
dan mahasiswa mampu memilih  model pakaian yang mereka inginkan 
masih sesuai dengan nilai kesantunan dalam lingungan pendidikan. 
Mahasiswa juga tidak akan merasa terlalu terikat dengan ketentuan 
karena pemilihan pakaian yang mereka kenakan juga masih banyak 
sehingga dapat menggunakan pakaian dengangaya yang mereka inginkan 
(Ummah,2008). 
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BAB VII
PERSPEKTIf 

KESANTUNAN 
DI LINGKUNGAN 

PENDIDIKAN

Sikap sopan santun dalam lingkungan pendidikan diperlukan agar 
ketika melakukan komunikasi bisa berjalan dengan baik. Pendapat yang 
disampaikan oleh beberapa pihak mengungkapkan bahwa kesantunan 
yang diterapkan mempengaruhi budaya yang berlaku dalam masyarakat. 
Lingkungan masyarakat tidak lepas dengan hierarki sosial yang 
diberlakukan pada suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut terjadi 
karena telah ditentukannya suatu penilaian mengenai status sosial.  

Kesantunan adalah suatu kebiasaan, tata cara atau adat yang 
berlaku pada suatu masyarakat. Kesantunan adalah tata cara atau 
aturan mengenai perilaku yang ditetapkan serta disepakati bersama 
oleh anggota masyarakat tertentu. Kesantunan dalam kehidupan setiap 
hari dapat ditinjau  dari berbagai segi, yaitu: 
a.	 kesantunan menunjukkan sikap yang mengandung nilai etika atau 

sopan santun dalam interaksi sosial. 
Seseorang dikatakan santun apabila dalam diri orang tersebut 

tergambar suatu nilai etika atau sopan santun yang berlaku di masyarakat 
tempat orang tersebut berada. Seseorang dapat dikatakan santun apabila 
masyarakat memberi penilaian baik terhadap dirinya. Penilaian tersebut 
dilakukan baik secara spontan (mendadak) maupun secara konvensional 
(panjang dan memakan waktu lama). 
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b.	 kesantunan bersifat kontekstual. 
Artinya  kesantunan berlaku dalam masyarakat, tempat, atau situasi 

tertentu namun belum tentu berlaku bagi masyarakat, tempat, atau 
situasi lainnya. Ketika seseorang bertemu dengan teman sebaya, maka 
ia dapat menggunakan kata yang agak kasar dengan suara keras. Hal 
itu tidak dapat dikatakan santun apabila ditujukan kepada tamu atau 
seseorang yang baru dikenal. Contoh lain adalah bersendawa setelah 
makan dikatakan kurang sopan apabila dalam situasi makan dengan 
orang banyak di sebuah perjamuan, namun hal tersebut dikatakan biasa 
saja ketika dilakukan di rumah. 
c.	 kesantunan selalu bipolar, yaitu memiliki hubungan antara dua 

pihak, seperti guru-murid anak-orangtua, muda-tua, tuan-buruh, 
dan lain sebagainya.

d.	 kesantunan dapat tercermin melalui berbagai pandangan yang bisa 
terlihat dari cara bertutur (berbahasa), berpakaian (berbusana), 
serta bertindak (bersikap).

A. Jenis-Jenis Kesantunan

Kesantunan terbagi menjadi tiga hal, yaitu kesantunan dalam ber-
pakaian, kesantunan dalam berbuat atau berperilaku, serta kesantunan 
dalam berbahasa atau bertutur kata. Kesantunan dalam berpakaian dan 
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berperilaku tidak dapat dirinci dengan mudah dikarenakan tidak ada 
norma baku yang dapat digunakan untuk kedua jenis kesantunan terse-
but.
1. Kesantunan Berpakaian

Dalam kesantunan berpakaian (berbusana, berdandan), ada dua hal 
yang perlu diperhatikan.Menggunakan pakaian yang sopan di tempat 
umum serta menggunakan pakaian yang rapi dan sesuai dengan keadaan 
ataupun kondisi yang ada di lingkungan sekitar.
2. Kesantunan Bersikap

Kesantunan bersikap (perilaku) merupakan tata cara dalam bertindak 
atau berperilaku dalam menyikapi suatu hal yang terjadi dalam konteks 
tertentu. . Kesantunan bersikap dilihat ketika makan bersama di tempat 
umum, bertamu ke rumah orang, menerima tamu, menghadapi orang 
yang kita hormati, duduk di ruang kelas, berjalan menunggu giliran 
(antre), ataupun di tempat umum. Situasi dan keadaan tersebut 
memerlukan tatacara bersikap yang berbeda-beda. Pada waktu bertamu 
misalnya, memerlukan kesantunan bertamu, seperti memperhatikan 
waktu bertamu, lama bertamu, serta tingkah laku yang menunjukkan 
kesopanan. 

Salah satu contoh mengenai kesantunan dalam  berperilaku, misalnya 
sangat tidak santun apabila kita berwajah murung ketika menerima 
tamu, duduk dengan kaki diselonjorkan ketika mengikuti kuliah dosen, 
bertolak pinggang ketika berbicara dengan orang tua, mendahului orang 
lain dengan bersenggolan badan atau ketika berjalan di tempat umum 
tanpa sebab, nyelonong  ke loket ketika yang lain sedang antre menanti 
giliran, menguap selebar-lebarnya sambil mengeluarkan suara di depan 
orang lain, dan mencungkil gigi tanpa menutup mulut ketika sedang 
makan bersama di tempat umum.
3. Kesantunan Berbahasa

Kesantunan berbahasa terlihat melalui cara seseorang berkomunikasi 
secara  verbal. Pada saat berkomunikasi, semua orang mematuhi 
norma budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat, bukan hanya 
menyampaikan ide yang ada dalam  pikirkan. Unsur-unsur budaya 
menjadi acuan dalam tatacara berbahasa pada suatu masyarakat yang 
berbudaya. Tentu saja  tidak semua golongan masyarakat mengacu pada 
unsur-unsur budaya yang sama, melainkan disesuaikan dengan budaya 
yang berlaku di masyarakat tersbut. Ketidaksesuaian tatacara berbahasa 
seseorang dengan norma-norma budaya yang berlaku dalam masyarakat 
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akan menyebabkan penilaian negatif dari masyarakat. Masyarakat dapat 
beranggapan bahwa orang tersebut tidak beradat bahkan lebih parahnya 
dianggap tidak berbudaya. 

Tatacara dalam berbahasa harus diperhatikan oleh  komunikan 
maupun komunikator (pelaku komunikasi) demi kelancaran komunikasi. 
Oleh karena itu, permasalahan mengenai tatacara berbahasa perlu 
diperhatikan, terutama dalam bersosialisasi pada sebuah lingkungan, 
baik lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Pemahaman mengenai 
tatacara berbahasa akan memudahkan dalam memahami pesan yang 
disampaikan oleh komunikan maupun komunikator. Tatacara berbahasa 
memiliki tujuan untuk mengatur hal sebagai berikut.
a. Topik atau bahasan yang seharusnya dikatakan pada waktu dan 

keadaan tertentu.
b. Ragam bahasa  yang sepatutnya digunakan dalam situasi tertentu 

secara wajar.
c. Waktu yang tepat untuk berbicara dan cara yang tepat dalam 

menyela suatu pembiaraan.
d. cara mengatur intonasi suara saat melakukan komunikasi
e. body language ketika berbicara
f. waktu harus diam serta mengakhiri komunikasi 

Kebudayaan yang sudah tertanam pada pribadi seseorang  memiliki 
pengaruh terhadap pola berbahasanya. Oleh karena itu, perlunya 
mempelajari dan memahami norma-norma budaya sebelum mempelajari 
sebuah bahasa. Hal tersebut disebabkan karena  tatacara berbahasa 
yang mengikuti norma-norma budaya akan menghasilkan kesantunan 
berbahasa.

B. Lingkungan Pendidikan

Lingkungan adalah segala hal yang merangsang individu, sehingga 
individu turut terlibat dan mempengaruhi perkembangannya, (Surya, 
2014: 34). Menurut Zakiah Daradjat, lingkungan dalam arti yang luas 
mencakup iklim dan geografis, adat istiadat, pengetahuan tempat 
tinggal, pendidikan dan alam. Lingkungan adalah segala sesuatu yang 
terlihat dan terdapat dalam alam kehidupan yang selalu berkembang. 

Pendidikan menurut Suyadi merupakan keseluruhan aktivitas atau 
upaya yang dilakukan secara sadar oleh pendidik atau guru kepada 
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peserta didik terhadap semua aspek perkembangan baik jasmani maupun 
rohani yang dilaksanakan melalui pendidikan secara formal, informal 
maupun non-formal yang berlangsung secara terus-menerus. Manusia 
pada hakikatnya lahir dalam keadaan tidak berdaya dan untuk menjadi 
berdaya (dapat tumbuh dan berkembang) harus belajar melalui proses 
pendidikan sehingga pendidikan merupakan suatu keharusan bagi setiap 
manusia. Pendidikan merupakan modal pokok yang memungkinkan 
manusia mempertahankan dan mengembangkan hidupnya.

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi lingkungan dan 
pendidikan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan merupakan 
segala sesuatu yang mencakup iklim, geografis, adat istiadat, tempat 
tinggal atau istiadat dan lainnya yang dapat memberikan penjelasan serta 
dapat mempengaruhi pertumbuhan, tingkah laku, dan perkembangan 
anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 

Nasution (1995: 26) memaparkan bahwa individu dalam mempelajari 
segala sesuatu harus juga mempelajari hal-hal dari anggota masyarakat. 
Secara sadar individu dapat belajar dari orangtua, keluarga pada 
lingkungan keluarga serta dari guru pada lingkungan sekolah. Secara 
tak sadar individu belajar dengan cara memperoleh informasi secara 
insidental (mendadak atau spontan)  dalam berbagai situasi dengan 
mengamati perilaku  orang lain, menonton televisi, membaca buku, 
mendengar percakapan orang dan sebagainya atau menyerap kebiasaan-
kebiasaan dalam lingkungannya.

C. Jenis-Jenis  Lingkungan Pendidikan

Terlihat adanya unsur lingkungan dan pergaulan yang tidak dapat 
dipisahkan antar keduanya namun masih dapat dibedakan dalam 
kegiatan pendidikan. Unsur pendidikan tidak selalu ada dalam pergaulan 
meskipun didalamnya terdapat faktor-faktor yang mendidik. Pergaulan 
semacam itu dapat terjadi dalam:
a. Bertempat tinggal  dalam satu lingkungan kebersamaan di kota 

maupun di desa.
b. Berkumpul dengan teman sebaya.
c. Hidup bersama seluruh anggota keluarga  dalam satu lingkup yang 

sama.
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Keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling awal diantara 
ketiga pergaulan di atas. Kemudian dilengkapi dengan lingkungan 
pendidikan di sekolah dan masyarakat secara lebih luas. Demikian pula 
kebudayaan seperti bahasa, kebiasaan, adat istiadat, hasil seni, atau 
peraturan yang merupakan hasil dari pengaruh lingkungan.

Dalam Ahmadi dan Nur Uhbiyati (1995: 66) Ki Hajar Dewantoro 
membedakan lingkungan pendidikan menjadi tiga yang sering dikenal 
dengan istilah Tri Pusat Pendidikan. Tri pusat pendidikan meliputi 
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.
1. Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan sosial terkecil dalam 
kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga merupakan bagian 
pertama dalam kehidupan bermasyarakat. Tahap awal proses sosialisasi 
serta perkembangan individu dapat terbentuk dari lingkungan keluarga.

Keluarga merupakan masyarakat yang pergaulannya diantara golongan 
orang yang khas. Pada lingkungan keluarga tersebut terdapat dasar-dasar 
pendidikan. Dari lingkungan keluarga, pendidikan berlangsung secara 
alamiah sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku didalamnya. 
Pendidikan keluarga termasuk juga dalam  pendidikan masyarakat 
karena keluarga sebagai kesatuan kecil masyarakat. Alasan lainnya 
karena pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya 
dipersiapkan untuk kehidupannya di masyarakat kelak. Pelaksanaan 
pendidikan yang dapat mengikuti kemajuan masyarakat menyebabkan 
terjadinya hubungan yang erat antara keluarga dengan masyarakat.

Zaman dahulu umumnya orang tinggal dalam satu rumah yang besar. 
Dalam rumah tersebut menjadi tempat tinggal beberapa keluarga. 
Setiap keluarga mempunyai tata tertib dan peraturan sendiri yang 
diatur dan di kepalai oleh seorang kepala keluarga. Berbeda dengan 
keluarga pada zaman sekarang, kekeluargaan dan kesatuan secara 
family tersebut (keluarga besar) telah terbagi menjadi keluarga yang 
lebih kecil, sehingga fungsi keluarga sebagai lingkungan pendidikan bagi 
anak menjadi berubah. 

Tugas berkomunikasi dan berbagi cerita diantara anggota keluarga 
terlihat semakin lama semakin hilang. Hal tersebut disebabkan adanya  
perkumpulan modern, seperi perkumpulan pemuda, kesenian dan 
olahraga sehingga waktu bagi anak-anak untuk berada di rumah semakin 
sedikit. Anak-anak yang mulai beranjak dewasa sudah tidak merasa 
puas apabila mencari kesenangan dan hiburan hanya dalam lingkungan 



61VII. Perspektif Kesantunan di Lingkungan Pendidikan

keluarga sendiri. Anak-anak lebih suka menyibukkan diri mereka di 
dalam perkumpulan yang telah mereka ikuti. Pesatnya kemajuan dunia 
di segala bidang menyebabkan semakin bertambahnya macam pekerjaan 
yang memerlukan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda dari para 
pekerjanya sehingga spesialisasi dalam kehidupan semakin diperlukan.

2. Lingkungan Sekolah
Kegiatan pendidikan pada awalnya dilakukan dalam lingkungan 

keluarga dengan posisi ayah dan ibu sebagai pendidikan utama. Anak 
yang tumbuh semakin dewasa semakin membutuhkan banyak hal  untuk 
dapat hidup di dalam masyarakat secara layak dan wajar. Usaha pendirian 
sekolah di lingkungan keluarga sebagai bentuk respon dalam memenuhi 
kebutuhan tersebut.  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memegang peran yang cukup  
penting pada suatu pendidikan karena memiliki pengaruh yang besar 
terhadap  kejiwaan anak. Jika keluarga sebagai pusat pendidikan, maka 
sekolah mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan 
pribadi anak. Sekolah menjadi tempat bagi  pemerintah dalam mendidik 
bangsanya untuk menjadi generasi yang ahli dan pandai sesuai dengan 
bidang dan bakat setiap anak yang berguna bagi diri sendiri, nusa dan 
bangsa. Sekolah  dibangun atau disediakan secara khusus  sebagai 
tempat memperoleh pendidikan. Sekolah sebagai  lembaga pendidikan 
kedua setelah keluarga, memiliki fungsi untuk meneruskan pendidikan 
keluarga. Guru dalam hal ini berperan sebagai pengganti orangtua yang 
harus ditaati dan dipatuhi.

Daradjat dalam buku yang ditulisnya dengan judul Ilmu Pendidikan 
Islam membedakan antara rumah dengan sekolah, baik dari segi tanggung 
jawab, suasana, maupun pergaulan dan kebebasan.  
a. Tanggung Jawab

Dalam pembentukan rohani anak, orangtua harus dapat menjadi  
contoh yang baik bagi anak. Anak sebagai titipan dari Tuhan yang 
diberikan kepada orangtua, membuat orangtua harus bertanggung jawab 
untuk mendidiknya. Orangtua memiliki tanggung jawab secara  penuh 
dalam merawat dan mendidik anak sejak dilahirkan, dan bertanggung 
jawab penuh atas pendidikan karakter anak-anaknya.

Tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak tidak 
bisa dipungkiri oleh orangtua. Apabila peran dari seorang pendidik mem-
berikan  dampak  yang  kurang baik terhadap peserta didik,  maka orang-
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tua memiliki hak untuk keluar dari sekolah tersebut dan memasukkan 
anaknya ke sekolah yang lain. Karena lembaga sekolah lebih mengede-
pankan tanggung jawab terhadap kognitif (intelegence) serta keter-
ampilan (skill) yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat.

Guru pada dasarnya tidak hanya bertugas mengajar, namun juga 
mendidik. Guru harus dapat menjadi teladan yang baik bagi anak 
didiknya. Bahkan diluar sekolah, guru tetap harus menjadi teladan bagi 
anak dan harus bersikap sebagai pendidik.
b. Suasana

Rumah merupakan lingkungan tempat anak dilahirkan dan dibesarkan. 
Anak mendapatkan kasih sayang yang melimpah dari orangtua dan 
anggota keluarga lainnya. Perlakuan yang penuh kasih sayang dari 
orangtua dan anggota keluraga lainnya membuat suasana rumah lebih 
membuat anak nyaman dan bahagia. Berbeda dengan sekolah, sekolah 
merupakan tempat untuk belajar. Anak akan bertemu orang-orang yang 
memiliki karakter yang berbeda-beda. Perbedaan karakter tersebut 
memnyebabkan curahan kasih sayang yang diberikan orang-orang yang 
ada di sekolah (warga sekolah) tentunya juga akan berbeda-beda. 
Apabila anak tidak mendapatkan kasih sayang seperti yang didapatkan 
di rumah, anak akan merasa kurang senang dan merasa suasana sekolah 
kurang membuat ia nyaman dan bahagia. 
c. Kebebasan

Anak memperoleh kebebasan melakukan apa saja di rumah.  Mereka 
dapat makan saat lapar, istirahat saat merasa lelah dan bisa melakukan 
hal (bermain) sesuka hati mereka dan kapanpun mereka menginginkan 
untuk bermain. Mereka bahkan bebas mengungkapkan yang ia rasakan di 
dalam hatinya asalkan masih dalam batas sopan. Sedangkan di sekolah 
suasana bebas yang seperti itu tidak di dapat oleh anak. Di sekolah ada 
yang namanya aturan-aturan tertentu. Sekolah dimulai pada waktu 
yang ditentukan, dan anak harus  duduk selama waktu itu pada tempat 
yang sudah ditentukan. Mereka tidak boleh untuk meninggalkan atau 
menukar tempat, kecuali atas izin dari gurunya. Sehingga mereka harus 
menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan 
dan dibuat oleh suatu lembaga sekolah.
d. Pergaulan

Pergaulan dan kehidupan pada sebuah keluarga selalu dikelilingi 
dengan curahan cinta dan kasih sayang yang tulus dari keluarga. 
Meskipun terkadang pertengkaran atau perbedaan pendapat kecil yang 
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menyebabkan perselisihan diantara anggota keluarga, namun tidak 
mengilangkan rasa kekeluargaan diantara mereka. Berbeda dengan 
pergaulan dan kehidupan di rumah, pergaulan dan kehidupan  di sekolah 
lebih besifat kaku. Suatu lembaga pendidikan (sekolah) diharuskan  
memiliki aturan-aturan sebagai panutan bagi setiap siswa dan juga 
pendidik (guru). Anak tidak boleh saling mengganggu, dan setiap siswa  
hendaknya melaksanakan kewajiban dan tugas yang sudah ditetapkan 
dalam peraturan sekolah. 

3. Lingkungan Masyarakat
Manusia akan selalu menjadi bagian dari masyarakat, selama ia 

masih dalam kehidupan bermasyarakat. Berada dalam kehidupan 
bermasyarakat artinya membutuhkan terjadinya interaksi sosial diantara 
masyarakat sekitar. Interaksi sosial merupakan faktor yang sangat 
utama untuk setiap orang bisa berinteraksi dalam masyarakat. Lembaga 
pendidikan ketiga menurut Ki Hajar Dewantara setelah keluarga dan 
sekolah adalah lingkungan masyarakat.  Lingkungan masyarakat memiliki 
fungsi dan sifat yang tidak sama. Lingkungan masyarakat yang memiliki 
lingkup yang kurang jelas batasannya dan keanekaragaman budaya serta 
kehidupan sosial yang beragam.

Menurut Hasbullah, masyarakat merupakan sekelompok orang 
yang berada atau mendiami suatu daerah, terikat dengan kesamaan 
pengalaman yang dimiliki, mempunyai kesamaan dan menyadari adanya 
kesatuan serta dapat melakukan tindakan secara bersama-sama untuk 
memenuhi atau mengatasi krisis dalam kehidupannya (Hasbullah, 2012: 
55). Unsur-unsur pokok dan suatu masyarakat menurut Ahmadi dan Nur 
Uhbiati (1995) adalah sebagai berikut:
a. Adanya unsur sekelompok orang yang menempati suatu daerah yang 

sama
b. Memiliki kesamaan tujuan
c. Memiliki  sistem nilai dan norma yang disepakati dan dilaksanakan 

bersama.
d. Memiliki satu rasa baik suka maupun duka (empati, simpati)
e. Memiliki sebuah organisasi untuk disepakati dan dilaksanakan 

bersama

Norma sosial-budaya pada lingkungan masyarakat yang harus diikuti 
oleh setiap warganya. Aturan atau norma tersebut memiliki pengaruh 
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pada proses membentuk kepribadian warganya dalam bertindak dan 
bersikap. Norma dalam masyarakat yang memiliki pengaruh ini, yaitu 
peraturan yang  dilaksanakan atau ditularkan secara turun temurun 
(generasi tuda-generasi muda). Kegitan penularan peraturan tersebut 
yang dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan ini merupakan proses 
pendidikan masyarakat. 
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BAB VIII
INTERAKSI SOSIAL 

MAHASISWA DI 
LINGKUNGAN KAMPUS

Interaksi sosial merupakan  hubungan-hubungan sosial yang dinamis. 
Hubungan sosial tersebut  bisa berupa hubungan antar individu, antar 
kelompok, ataupun antar kelompok dengan individu. Menurut Herbert 
Blumer, proses interaksi sosial adalah ketika manusia melakukan suatu 
tindakan sebagai respon terhadap sesuatu yang didasarkan pada makna 
yang ada pada suatu hal tersebut.  Makna yang dimiliki suatu hal tersebut 
berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Makna 
tersebut tidak bersifat tetap akan tetapi dapat dirubah. Perubahan 
terhadap makna tersebut  dapat terjadi melalui proses penafsiran yang 
dilakukan orang ketika menjumpai sesuatu. Proses tersebut disebut 
juga dengan interpretative process. Interaksi sosial terjadi ketika dua 
individu atau kelompok melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak 
sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya suatu hubungan sosial 
sedangkan komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan 
pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. 

Menurut  Soerjono, interaksi sosial tidak dapat terjadi apabila tidak 
memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial, dan komunikasi.
1. Kontak Sosial 
  Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk (Soerjono 

Soekanto : 59) yaitu sebagai berikut :
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a. Individu-Individu
 Kontak sosial dalam hal ini dilakukan seseorang untuk mempelajari 

suatu hal baru dari individu lain, misalnya seorang seseorang yang 
mempelajari kebiasan-kebiasaan yang ada dalam keluarganya. 

 Proses mempelajari kebiasaan-kebiasaan tersebut terjadi melalui 
komunikasi, yaitu anggota baru mempelajari nilai dan norma yang 
berlaku didalamnya.

b. Individu-Kelompok atau Kelompok-Individu
 Contoh kontak sosial dalam hal ini, yaitu ketika seseorang merasa 

ada suatu tindakan yang berlawanan dengan norma yang berlaku 
dalam masyarakat. 

c. Kelompok-Kelompok
Kontak sosial dalam hal ini, dua kelompok organisasi yang saling 

bekerja sama untuk membuat dan melaksseseorangan suatu acara.
Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial yang bersifat 

positif dan kontak sosial yang bersifat negatif. Kontak sosial positif 
merupakan kontak sosial yang didalamnya melakukan hal-hal yang 
positif, seperti kerja sama. Berbeda dengan kontak sosial yang bersifat 
positif, kontak sosial yang bersifat negatif cenderung mengarah kepada 
hal-hal yang kurang baik dimana hal tersebut bisa saja menghasilkan 
pertentangan atau bahkan tidak dihasilkannya kontak sosial. Kontak 
sosial dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung atau tidak 
langsung. Kontak sosial secara langsung dilakukan dengan cara bertatap 
muka antar kedua pihak, sedangkan kontak sosial tidak langsung 
dilakukan dengan menggunakan perantara, misalnya saja media massa 
atau alat elektronik seperti handphone dan lain sebagainya. 

2. Komunikasi
Komunikasi adalah interaksi timbal balik yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih. Dalam komunikasi terjadi respon terhadap informasi 
atau pesan yang disampaikan oleh orang lain yang ditunjukkan melalui 
verbal (pembicaraan) ataupun non verbal (gerakan tubuh). Adanya 
komunikasi yang terjadi ini dapat membuat individu atau kelompok 
dapat memahami sikap dan perasaan individu atau kelompok lain. 
Dalam sebuah komunikasi yang terjadi, penafsiran yang bermacam-
macam tidak dapat dihindari. Komunikasi yang berjalan dengan baik 
akan menghasilkan hubungan yang baik pula, sebaliknya komunikasi yang 
berjalan tidak baik karena adanya kesalahpahaman yang disebabkan 
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tidak adanya salah satu pihak yang mau mengalah akan menghasilkan 
pertikaian. 

A. Bentuk Interaksi Sosial

Interaksi sosial terklasifikasi dalam dua bentuk, yaitu proses asosiatif 
dan disosiatif. Proses asosiatif cenderung mengarah kepada interaksi 
sosial yang bersifat positif, sedangkan proses disosiatif cenderung 
mengarah kepada interaksi sosial yang bersifat negatif. Berikut 
penjelasan mengenai proses asosiatif dan disosiatif.
1.	 Proses Asosiatif (Processes of Association)

Proses asosiatif, yaitu proses interaksi sosial berupa kerja sama 
(cooperation), akomodasi (acomodation), dan asimilasi (assimilation).
a. Kerja Sama (Cooperation)

Dalam ilmu sosiologi, beberapa tokoh sosiolog  beranggapan bahwa 
kerja sama adalah bentuk interaksi sosial yang paling pokok atau utama. 
Kerja sama merupakan suatu usaha bersama antar individu maupun 
suatu kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Bentuk kerja sama 
dapat dilihat pada semua tahapan kehidupan. Kebiasaan dan sikap 
kerjasama dapat dimulai sejak dini (masa kseseorang-kseseorang) di 
dalam keluarga. Bentuk kerja sama tersebut dapat berkembang apabila 
seseorang dapat mengikuti hal-hal yang berkaitan dalam hubungan kerja 
sama tersebut untuk mencapai tujuan bersama dan bermanfaat bagi 
kehidupan mendatang. Dalam hubungan kerja sama harus tercipta iklim 
yang menyenangkan dalam pembagian tugas serta imbalan atau balas 
jasa yang akan diterimanya. 

Kerja sama terjadi karena adanya harapan atau orientasi yang dimiliki 
tiap individu terhadap kelompoknya ataupun diluar kelomponya. Kerja 
sama dapat bertambah kuat apabila terdapat bahaya atau ancaman 
dari luar kelompok, selain itu juga dapat semakin kuat apabila terdapat 
tindakan yang menyinggung kesetiaan kelompok kerja sama tersebut. 
Di sisi lain hubungan kerja sama dapat bersifat agresif karena adanya 
kekecewaan akibat dari ketidakpuasan terhadap kelompok kerja sama 
tersebut. 
b. Akomodasi (accomodation)

Menurut Gillin dan Gillin, akomodasi dalam ilmu sosiologi 
menunjukkan suatu proses dalam hubungan sosial yang memiliki 
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kesamaan dengan adaptasi. Akomodasi merupakan suatu proses dimana 
individu atau kelompok yang bertentangan sebelumnya berpaya untuk 
saling menyesuaikan diri untuk mengatasi ketegangan yang terjadi. 
c. Asimilasi (assimilation)

Asimilasi merupakan proses asosiatif yang paling tinggi. Asimilasi 
ditandai dengan adanya usaha ari individu atau kelompok untuk 
mengurangi perbedaan yang ada. Selain itu juga usaha untuk 
meningkatkan kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan 
tetap memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Proses asimilasi 
secara singkat ditandai dengan tindakan pengembangan sikap-sikap 
yang sama yang bertujuan untuk mencapai kesatuan atau paling kecil 
mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran dan tindakan. 

2.	 Proses Disosiatif 
Proses disosiatif atau oppositional processes merupakan kegiatan 

atau proses oposisi yang berarti cara berjuang melawan individu atau 
kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pola oposisi tersebut 
dinamakan juga sebagai perjuangan untuk tetap hidup (struggle for 
existence). Proses disosiatif dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu 
sebagao berikut:
a. Persaingan (competition)

Persaingan atau kompetisi merupakan salah satu proses sosial dimana 
individu atau kelompok bersaing untuk memperoleh keuntungan melalui 
berbagai bidang dalam kehidupan yang pada masa tertentu menjadi 
pusat perhatian. Persaingan dilakukan dengan cara menarik  perhatian 
orang lain secara lebih luas atau bahkan mempertajam prasangka yang 
sudah ada namun tanpa menggunakan ancaman ataupun kekerasan. 
Persaingan merupakan proses disosiatif yang terbilang masih dapat 
ditoleransi. 
b. Kontravensi (contravention)

Kontravensi pada dasarnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang 
berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Menurut 
Leopold von Wiese, dan Howard Becker, bentuk-bentuk kontravensi ada 
5, yaitu :
1) Umum meliputi perbuatan seperti keengganan,  penolakan, 

perlawanan, protes, perbuatan menghalang-halangi, mengganggu,  
perbuatan kekerasan, dan mengacaukan rencana pihak lain.
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2) Sederhana seperti menyangkal pernyataan orang lain di depan 
umum, memaki melalui selembaran surat, memfitnah, mengalihkan 
beban pembuktian kepada pihak lain.

3) Intensif mencakup mengecewakan pihak lain, menyebarkan isu, 
atau pun melakukan penghasutan.  

4) Rahasia, yaitu melakukan pengkhianatan dengan menyampaikan 
rahasia pihak lain. 

5) taksis, misalnya seperti mengejutkan lawan, mengganggu atau 
membingungkan pihak lain.

c. Pertikaian atau pertentangan (conflict)
Pertikaian atau pertentangan merupakan proses sosial di mana 

individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan cara  
menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Peyebab 
terjadinya pertentangan, yaitu perbedaan kepentingan, perbedaan 
individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan sosial

Pertentangan yang mengarah pada  suatu tujuan, nilai atau 
kepentingan, selama tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan 
sosial di dalam srtuktur sosial tertentu, maka pertentangan  tersebut 
bersifat positif. Masyarakat biasanya mempunyai alat-alat tertentu untuk 
menyalurkan permusuhan, alat tersebut dalam ilmu sosiologi dinamakan 
safety-valve institutions yang menyediakan objek-objek tertentu yang 
dapat mengalihkan perhatian pihak-pihak yang bertikai ke arah lain. 

B. faktor Terjadinya Interaksi Sosial

Terjadinya interaksi sosial, meskipun  dalam bentuk yang sederhana, 
ternyata merupakan proses yang kompleks. Interaksi sosial tetap dapat 
dibedakan berdasarkan faktor yang mendasari, yaitu : 
1. Faktor Imitasi

Imitasi dalam interaksi sosial memiliki peran yang cukup penting.  
Dalam dunia pendidikan imitasi memiliki peran penting dalam 
perkembangan kepribadian individu. Mengikuti contoh yang baik dapat 
merangsang perkembangan perilaku seseorang.  Imitasi juga dapat 
mendorong individu atau kelompok untuk melakukan perbuatan  yang 
baik. Imitasi merupakan suatu segi dari proses interaksi sosial, yang 
menjelaskan  penyebab  terjadinya keseragaman dalam pandangan dan 
tingkah laku di antara masyarakat secara luas. 
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2. Faktor Sugesti
Sugesti dan imitasi memiliki pengertian yang hampir sama.  Pada 

proses imitasi seseorang atau individu mengikuti atau meniru sesuatu 
di luar dirinya; sedangkan proses  sugesti, seseorang  atau individu 
memberikan pandangan atau sikap dalam dirinya dan kemudian diterima 
oleh orang lain. Sugesti dalam ilmu sosial dapat diuraikan sebagai suatu 
proses di mana seorang individu menerima suatu cara pandangann atau 
pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa memberikan kritik terlebih 
dahulu. 
3. Fakor Identifikasi

Identifikasi adalah sebuah cara seorang dalam mempelajari  norma 
atau peraturan yang ada. Identifikasi dalam ilmu psikologi berarti 
dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain. Kecenderungan 
tersebut bersifat tidak sadar bagi seseorang atau individu. Pada proses 
identifikasi tidak hanya merupakan kecenderungan untuk menjadi 
seperti seseorang secara lahir dan batin.  Artinya, seseorang itu secara 
tidak sadar mengambil alih sikap-sikap orang lain yang diidentifikasinya. 
4. Faktor Simpati 

Simpati dapat diartikan sebagai perasaan tertariknya seseorang 
terhadap orang lain. Simpati tidak muncul berdasarkan pemikiran logis 
atau rasional tetapi berdasarkan penilaian perasaan sebagaimana proses 
identifikasi. Akan tetapi, timbulnya simpati  merupakan proses sadar bagi 
seseorang  yang merasa simpati terhadap orang lain. Peranan simpati 
cukup nyata dalam hubungan persahabatan antara dua orang atau lebih. 
Simpati juga dapat berkembang perlahan-lahan seiring berjalannya 
waktu disamping munculnya rasa simpati yang spontan atau tiba-tiba. 

Simpati akan menghasilkan suatu hubungan kerja sama di mana 
seseorang ingin lebih mengerti orang lain lebih jauh untuk  dapat 
merasakan seakan-akan individu tersebut  berada dalam posisi yang 
dialami orang lain. Jadi, pada simpati, dorongan utama adalah adanya 
keinginan untuk  mengerti dan keinginan untuk  bekerja sama dengan 
orang lain. 
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C. fenomena Interaksi Sosial Mahasiswa di Lingkungan 
Kampus

Kampus merupakan salah satu tempat untuk menuntut ilmu 
dan bersosialisasi dengan orang lain. Dalam bersosialisasi tersebut 
terjadi interaksi sosial antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa 
dengan mahasiswa. Berdasarkan artikel yang dimuat dalam suatu blog 
diceritakan bahwa terdapat salah satu fenomena mengenai interaksi 
sosial antara mahasiswa baru dengan mahasiswa lama. Hal tersebut 
dimulai dengan kegiatan ospek (pengenalan lingkungan kampus). 
Masalah senioritas menjadi pemicu terjadinya interaksi sosial yang tidak 
baik diantara mahasiswa. Beberapa mahasiswa lama agar disegani oleh 
juniornya (mahasiswa baru) biasanya melakukan militeranisme dengan 
menerapkan tata tertib bagi junior. Hubungan senior-junior semacam 
tersebut sangat tidak sehat. Hal tersebut membuat situasi menjadi 
kurang nyaman dalam kegiatan perkuliahan.

Fenomena lain mengenai interaksi sosial juga terjadi di salah 
satu kampus Negeri di Malang. Berdasarkan pengamatan yang sudah 
penulis lakukan, semakin hari semakin tidak harmonis hubungan antara 
kakak tingkat (senior) dan adik tingkat (junior). Ditemukan hampir 
keseluruhan mahasiswa yang berinteraksi dengan adik tingkat dengan 
intensitas yang rendah. Perbincangan yang dilakukan dengan beberapa 
mahasiswa senior  ditemukan bahwa mahasiswa junior beberapa waktu 
terakhir tersebut tidak memiliki sopan santun. Budaya senyum, salam, 
dan sapa hampir tidak pernah terjadi antara kakak tingkat dengan adik 
tingkat. Selain budaya senyum, salam, sapa yang sudah mulai hilang, 
sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa juga terbatas hanya dengan 
teman seangkatan. Peristiwa seperti tersebut dapat terjadi karena 
disebabkan perubahan mindset  mahasiswa yang mulai acuh dengan 
lingkungan sekitar dan orang-orang disekitar mahasiswa. Penyebab lain 
dari peristiwa tersebut dikarenakan kurangnya kegiatan-kegiatan yang 
melibatkan interaksi antar mahasiswa.

Fenomena-fenomena yang terjadi di dua kampus yang penulis 
contohkan di atas juga terjadi di hampir seluruh universitas yang ada di 
Indonesia bahkan dunia saat tersebut. Hal tersebut disebabkan pola pikir 
mahasiswa yang semakin individualistis. Pola pikir seperti itu membuar 
beberapa orang merasa tidak membutuhkan orang lain sehingga tidak 
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memperdulikan orang lain. Selain itu, mahasiswa sebagai orang dewasa 
mereka memiliki pemikiran, cara pandang, dan minat yang berbeda.  

D. Menciptakan Harmonisasi di Lingkungan Kampus melalui 
Interaksi Sosial

Menyatukan pemikiran, cara pandang dan minat seseorang adalah 
sesuatu yang tidak bisa dipaksakan sedangkan perbedaan selalu hadir 
dalam kerumunan sosial. Masalah mengenai hubungan yang tidak sehat 
antar mahasiswa dapat diperbaiki dengan menciptakan keharmonisan 
di lingkungan kampus. Namun harmonisasi tidak akan terjadi tanpa 
adanya interaksi. Bagaimana harmonisasi dapat tercipta apabila tidak 
ada rasa untuk saling mengenal di lingkungan kampus? Lalu bagaimana 
cara menciptakan harmonisasi tersebut?

“ runtuhkan benteng yang membatasi interaksi, runtuhkan perbedaan. 
Mulai saling mengenal, menghargai dan jadikan perbedaan layaknya 
warna yang membuat hidup menjadi lebih indah. Tebarkan senyuman, 
suarakan salam dan sapa, sehingga kampus menjadi berwarna dan 
berirama.”

Harmonisasi di lingkungan kampus dapat terbentuk melalui event, 
acara atau pameran yang dapat menghidupkan suasana kampus. 
Kegiatan tersebut dapat memberikan efek positif dalam interaksi antar 
mahasiswa bahkan mahasiswa dengan dosen. Mahasiswa juga dapat 
berperan aktif dalam menciptakan keharmonisan di lingkungan kampus. 
Contohnya dalam setiap organisasi di kampus dapat saling bekerja 
sama, menyatukan ide-ide kreatif untuk membuat sebuah kegiatan. 
Kegiatan yang memberikan pengaruh positif bagi semua masyarakat 
kampus. Kegiatan yang tidak memandang agama, suku, status sosial 
dan segala yang berhubungan dengan perbedaan. Dosen dapat membaur 
dengan memberikan dukungan dan apresiasi kepada mahasiswa untuk 
menciptakan hubungan yang baik antara dosen dengan mahasiswa. Hal 
tersebut dapat meruntuhkan benteng yang menghalangi ruang gerak 
komunikasi di antara dosen dan mahasiswa. 

Menciptakan harmonisasi di lingkungan kampus melalui interaksi 
sosial tidak sesulit yang dibayangkan. Semua tergantung pada pribadi 
masing-masing mau berdiam diri dan membiarkan apa yang terjadi saat 
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tersebut atau bertindak dengan membuat perubahan untuk menciptakan 
harmonisasi di lingkungan kampus. 
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BAB IX
PERILAKU BELAJAR 

MAHASISWA

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu hal yang dilakukan oleh 
manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan agar menjadi  lebih 
baik. Pendidikan sebagai sebuah kekuatan yang dinamis dan  memiliki 
pengaruh pada perkembangan mental, etika, fisik, dan keseluruhan 
kehidupan seseorang. Nugroho,Y (2013).  Proses  pembelajaran  pada 
perguruan tinggi bukan saja berasal dari kegiatan perkuliahan di dalam 
kelas saja, melainkan juga meliputi  diskusi, seminar, dan praktikum. 
Kuliah merupakan bagian dari kegiatan akademik yang meliputi 
kegiatan ceramah dan diskusi tentang suatu topik yang disampaikan 
sebagai metode pengajaran di perguruan tinggi. Kegiatan perkuliahan 
akan menjadikan   proses interaksi secara langsung antara dosen dan 
mahasiswa yang memudahkan mahasiswa memahami penjelasan 
materi yang disampaikan dosen dalam menjelaskan suatu topic, serta 
menanyakan secara langsung mengenai materi yang belum dimengerti. 

Mahasiswa sebagai salah satu bagian dari masyarakat akademik  
pada perguruan tinggi yang memiliki penilaian dan sikap terhadap 
proses pembelajaran yang berbeda antar individu dengan individu 
lainnya. Pengalaman individu, keluarga, maupun budaya yang dimilki 
oleh setiap mahasiwa menjadi penyebab adanya perbedaan tersebut. 
Kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi pada dasarnya adalah 
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upaya untuk memberikan stimulus kepada mahasiswa. Proses pemberian 
stimulus tersebut, yaitu dengan mengajarkan, kemudian menumbuhkan, 
dan yang terpenting mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap 
individu agar dapat mewujudkan hasil kinerja atau prestasi secara 
optimal. Hasil interaksi belajar berupa prestasi belajar dipengaruhi oleh  
beberapa faktor salah satunya, yaitu interaksi belajar dan  aktivitas 
belajar.  Dalam hal ini, motivasi memiliki peran penting dalam interkasi 
belajar pastinya akan sangat berpengaruh terhapa hasil belajar yang 
didapatkan. 

Menurut Ginting (2003) dalam Poerwati (2010) Pola belajar mahasiswa 
yang aktif (autonomous learning) merupakan hal yang lebih ditekankan 
pada proses pembelajaran di perguruan, sehingga mahasiswa  dituntut 
untuk lebih aktif  dalam kegiatan belajar dengan cara mencari sumber 
belajar darimanapun secara mandiri, seperti buku (perpustakaan), 
internet, atau bahkan dari masyarakat. 

A. Hakikat Perilaku Belajar

Ginting dalam Novitasari R (2014) berpendapat bahwa, perilaku 
belajar adalah keinginan atau kebiasaan serta keterampilan dalam 
belajar pada diri seseorang. Perilaku belajar juga dapat diartikan sebagai 
sebuah tindakan sosial individu  yang mendasar dalam usaha secara sadar 
atau proses yang ditandai dengan berubahnya perilaku individu sebagai 
hasil dari latihan serta pengalaman baik yang didapatkan dari sikap, 
pengetahuan, atau keterampilan dengan melibatkan sosio-psikologi 
yang dimilkinya.  (Arifin, 2009). Perilaku belajar juga seringkali disebut 
sebagai  kebiasaan dalam belajar yang merupakan hasil dari  dimensi 
belajar yang dilakukan oleh seseorang  secara berulang-ulang sehingga 
menjadi kebiasaan belajar yang spontan atau otomatis. 

Salah satu teori dimana teori tersebut menjelaskan tentang perilaku 
belajar adalah teori Behaviorisme  yang dikemukakan oleh Watson 
dalam Novitasari (2014). Watson menyatakan bahwa manusia sejak lahir 
telah membawa raga, fisik, badan dan reflex. Reflex tersebutlah yang 
kemudian disebut sebagai perilaku. Teori tersebut juga mengungkapkan 
bahwa perilaku yang dimiliki manusia merupakan hasil dari proses 
belajar. Belajar dalam hal tersebut memiliki arti bahwa, perubahan 
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perilaku yang dilalami maunusia sebagai pengaruh lingkungan. Sehingga 
lingkungan sangat penting terhadap perilaku manusia sebagai hasil dari 
proses belajar. 

B. faktor-faktor Perilaku Belajar

Setiap mahasiswa tentu memiliki perilaku belajar yang berbeda. 
Hal tersebut tentu menjadikan pemahaman mahasiswa terhadap suatu 
materi berbeda pula satu sama lain. Prestasi belajar yang diperoleh 
mahasiswa tergantung pada proses belajar yang dialami mahasiswa 
tersebut. Proses belajar termasuk didalamnya adalah perilaku belajar. 
Syah (2005) dalam Novitasari (2014) menjelasakan faktor-faktor yang 
dapat berpengaruh pada perilaku belajar mahasiswa, sebagai berikut.
1. Faktor Internal

Faktor internal bersumber pada diri  seseorang yang terdiri dari 
kondisi fisiologis dan psikologis seseorang. Adapaun faktor internal yang 
mempengaruhi perilaku belajar seseorang adalah sebagai berikut. 
a. Fisiologis

Kondisi tubuh mahasiwa saat melakukan kegiatan belajar sangat 
mempengaruhi semangat dan instensitas belajar mahasiswa pada saat 
itu. Keadaan  tersebut disebabkan oleh kesehatan pada organ-organ 
tubuh seperti indera penglihatan dan pendengaran seseorang  tersebut  
berpengaruh terhadap  kemampuan mahasiswa dalam proses  penyerapan 
informasi dan pengetahuan dalam proses kegiatan belajar. Organ fisik 
yang lemah misalnya pusing, mual, atau ganguan tubuh yang lain 
dapat menurunkan kulitas belajar seseorang sehingga mengakibatkan 
kurangnya pemahaman terhadap materi yang disampaikan., apabila  
mahasiswa mengalami kondisi tubuh yang tidak cukup sehat, mahasiswa 
itu tidak akan bisa berkonsentrasi karena perhatian yang sebelumnya 
difokuskan untuk materi belajar berpindah pada rasa tidak nyaman yang 
tubuhnya rasakan.
b. Psikologis 

Beberapa faktor masuk kedalam aspek psikologis yang mempengaruhi 
perilaku belajar mahasiswa. hal tersebut berkaitan dengan kondisi rohani 
dari seseorang. Faktor psikologis tersebut antara lain sebagai berikut. 
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1) Intelegensi
Intelegensi diartikan sebagai kemapuan seseorang untuk merekasi 

suatu rangsangan atau penyesuaian terhadap lingkungan dengan 
cara yang tepat. Perbedaan intelegensi pada setiap orang tentu akan 
menimbulkan perbedaan pada perilaku belajarnya
2) Sikap

Sikap adalah kecenderungan seseorang sebagai suatu tindakan 
dalam  merespon suatu hal melalui cara yang relatif tetap baik dengan 
cara yang positi maupun negatif
3) Bakat 

Bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang  dan berpotensi 
untuk mencapai  keberhasilan di masa yang akan datang. Dalam artian 
setiap individu memilki potensi  untuk meraih keberhasilan pada 
tingkatan tertentu sesuai dengan kemampuan tiap individu.  
4) Minat

Minat merupakan kecenderungan atauckeinginan yang tinggi dan 
dimilki seseorang terhap suatu hal.  
5) Motivasi 

Motivasi adalah keadaan internal yang memicu individu untuk 
melakukan sesuatu hal. Dalam setiap kehidupan tentu terdapat suatu 
hal mendorong seseorang untuk belajar mengenai hal tertentu. Hal 
tersebutlah yang menimbulkan perbedaan perilaku belajar pada masing 
masing individu. 

2. Faktor eksternal 
 Faktor eksternal yang bersumber dari luar diri seseorang, yaitu 

mencakup kondisi lingkungan di sekitarnya. Perilaku belajar seseorang 
yang dipengaruhi oleh faktor eksternal terdiri dari:
a. Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial seperti rumah, sekolah atau kampus memungkinkan 
seseorang untuk beriteraksi dengan beberapa civitas akademika tempat 
individu tersebut belajar. Kemampuan guru, dosen atau orangtua  dalam 
memeberikan motivasi tentu akan mempengaruhi semngat belajar 
seseorang sehingga berdampak langsung pada perilaku belaajarnya. 
b. Lingkungan non sosial

Lingkungan nonsosial dalam hal tersebut, yaitu bangunan pendidikan 
(kampus), tempat tinggal, peralatan belajar, waktu dan cuaca yang 
mendukung kegiatan mahasiswa dalam belajar. 
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3. Faktor pendekatan dalam belajar
Pendekatan dalam belajar adalah cara atau strategi yang diterapkan 

untuk mencapai keefektifan serta keefisian suatu pembelajaran

Ketiga faktor yang mempengaruhi perilaku belajar seseorang yang 
telah diuraikan diatas saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain. 
Perilaku belajar juga dapat terwjud dalam bentuk kebiasaan mengikuti 
proses pembelajaran, kebiasaan membaca buku, kebiasaan berkunjung 
ke perpusatakaan serta kebiasaan menghadapi ujian. Perilaku belajar 
yang baik dari mahasiswa akan sangat berpengaruh terhadap prestasi 
akademik yang diraihnya serta memilki kaitan yang erat dengan 
pemanfaatan waktu untuk kegiatan belajar   ataupun kegiatan lain yang 
mendukung proses belajar. 

C. fenomena Perilaku Belajar Mahasiswa

Menuntut ilmu  di perguruan tinggi adalah suatu opsi (pilihan) yang 
terencana  untuk  mencapai tujuan yang dimiliki seseorang secara 
individual. Tujuan individual seseorang dan tujuan lembaga pendidikan 
yang jelas akan mempengaruhi cara belajar, semangat, dan sikap 
mahasiswa dalam kegaiatan belajar. Dalam kegaiatan perkuliahan, 
pemahaman diperoleh dengan  proses belajar mandiri sehinga mahasiswa 
tidak hanya bergantung pada penjelasan materi yang dilakukan 
dalam kegiatan perkuliahan di dalam kelas, melainkan dituntut untuk 
mencari informasi sebanyak-banyaknya  secara mandiri baik dari 
buku, pengalaman lapangan, maupun masyarakat. Namun fakta yang 
dilapangan saat tersebut, banyak ditemukan berbagai kasus mengenai 
mengenai perilaku belajar yakni mahasiswa yang hanya bergantung 
pada materi yang diberikan dosen saat kegiatan perkuliahan. Selain 
itu, model pembelajaran yang digunakan bagi dosen sebagai pendidik 
memiliki pengaruh terhadap mahasiswa dalam memahami materi dalam 
perkuliahan. Dalam  mencapai pembelajaran yang efisen, kegiatan 
perkuliahan hendaknya menggunkan strategi yang tepat yang terdiri dari 
pengaturan waktu baik untuk mengikuti kuliah, belajar serta maupun 
untuk mengikuti ujian. Perilaku belajar mahasiswa dapat dibagi  dalam 
beberapa aspek menurut Surachmad dalam Novitasari (2014) yaitu 
sebagai berikut.
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1. Kebiasaan mengikuti perkuliahan 
Aspek tersebut dapat diamati berdasarkan kebiasaan seseorang 

untuk fokus kepada materi perkuliahan, kebiasaan membuat catatan 
atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi perkuliahan, 
mengerjakan soal latihan, meminta penjelasan ulang tentang materi 
perkuliahan yang belum dimerngerti, mengejar ketertinggalan materi 
ketika tidak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan, serta kebiasaan ketika 
mendengarkan dosen yang sedang menjelaskan. 
2. Kebiasaan membaca buku teks

Kebiasaan membaca buku teks dari seorang mahasiswa dapat dilihat 
dari kebiasaan mempersiapkan bahan bacaan sebelum kegiatan belajar, 
membaca hingga paham, memberi tanda pada materi yang dianggap 
penting, serta membaca buku teks selain yang menjadi pegangan dalam 
perkuliahan
3. Kunjungan ke perpustakaan

Aspek tersebut dapat dilihat dari kebiasaan mahasiswa dalm 
memnfaatkan waktu luang, kebiasaan membaca buku diperpustakaan, 
kebiasaan meminjam buku perpustakaaan, dan kebiasaan mengunjungi 
perpustakaan secara teratur. 
4. Kebiasaan menghadapi ujian

Pada aspek kebiasaan menghadapi ujian, perilaku balajar mahasiswa 
dapat dilihat dari kebiasaan secara teratur, kebiasaan belajar secara 
teratur, berlatih mengerjakan soal, banyak belajar ketika waktu ujian 
sudah dekat, serta perasaan gugup dan bingung sebelum menghadapi 
ujian. 

Perilaku belajar mahasiswa merupakan bagian dari manifestasi 
mahasiswa dalam proses belajar. Perilaku belajar yang baik akan 
mendukung prestasi belajar dan akan mendapatkan hasil yang optimal. 
Sebaliknya, perilaku belajar yang tidak baik, akan menghasilkan 
prestasibelajar yang kurang optimal pula. 
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BAB X
KESANTUNAN 
MAHASISWA

DALAM MELAKUKAN 
INTERAKSI SOSIAL

A. Interaksi Sosial

Manusia adalah makhuk yang akan selalu bersosialisasi dengan 
makhluk yang lain. Dengan kata lain manusia adalah makhluk sosial, yaitu 
makhluk hidup yang selalu membutuhkan bantuan makhluk lain dalam 
memenuhi keinginan yang ada pada dirinya. Namun manusia bukan hanya 
seorang makhluk sosial, melainkan manusia juga makhluk yang memiliki 
kepekaan sosial. Kepekaan sosial merupakan suatu kemampuan dalam 
menyesuaikan perbuatan berdasarkan situasi dan juga kondisi orang 
lain. Tingkah laku ketika menghadapi orang yang marah akan berbeda 
ketika menghadapi orang yang sedih. Tingkah laku saat memperingati 
upacara kematian juga akan berbeda ketika saat ada pesta pernikahan, 
dan lain sebagainya.
1. Hakikat Interaksi Sosial
 Dalam kehidupannya manusia tidak terlepas dari interaksi sosial. 

Interaksi yaitu suatu relasi antara dua sistem yang terjadi sedemikian 
rupa sehingga kejadian yang berlangsung pada satu sistem akan 
mempengaruhi kejadian yang terjadi pada sistem lainnya. Interaksi 
adalah suatu pertalian sosial antara individu sedemikian rupa 
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sehingga individu yang bersangkutan saling mempengaruhi satu 
sama lain (Chaplin, 2011).

Menurut Gillin dan Gillin dalam Soekanto (1982) interaksi sosial 
merupakan suatu hubungan sosial yang menyangkut antara individu 
dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan 
kelompok. Interaksi sosial terjadi ketika ada dua individu yang 
bertemu dan melakukan sosialisasi. Mereka saling menyapa, saling 
berbicara, serta saling bersalaman. Sehingga interaksi sosial dapat 
diartikan sebagai hubungan timbal balik antara 2 individu atau lebih 
dengan ditandai adanya suatu komunikasi dan juga kontak sosial, 
yang mana perilaku dari masing-masing individu akan mempengaruhi 
perilaku individu yang lain.

2. Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial
 Menurut Mahmudah (2010) ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi terciptanya suatu interaksi sosial yang dilakukan 
oleh individu. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah:

a. Imitasi
Faktor yang diuraikan oleh Gabriel Tarde ini hanya beranggapan jika 

keseluruhan dalam kehidupan sosial hanya berdasarkan pada faktor 
imitasi. Namun realitanya, banyak yang mengatakan bahwa pendapat 
tersebut tidaklah seimbang dan berat sebelah. Sebab dalam hal ini 
interkasi sosial yang terjadi tidak semuanya dipengaruhi oleh faktor 
imitasi.

Harus diakui bahwa dalam pelaksanaan interaksi sosial, faktor imitasi 
memiliki peran yang besar. Sama halnya dengan manusia yang 
mengimitasi dirinya untuk dapat mengembangkan kemampuan 
yang ada dalam dirinya. Seperti manusia yang berusaha untuk 
mempelajari suatu bahasa baru. Mereka akan terus senantiasa 
melatih pelafalannya agar fungsi dari lidah dapat bekerja dengan 
baik dan maksimal. Sehingga akan lebih mudah ketika melakukan 
sosialisasi dengan orang lain. Ketika mereka sudah berhasil untuk 
mengimitasi dirinya sendiri, kemudian mengimitasi orang lain.

b. Sugesti
Istilah sugesti dalam hal ini adalah pengaruh yang datang dan diperoleh 

dari mental seseorang, baik dari diri sendiri (intern) maupun dari 
orang lain (ekstern) yang dapat diterima dengan positif tanpa 
adanya kritik ataupun pertentangan. Gerungan dan Mahmudah 
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(2010) mendefinisikan sugesti sebagai cara dari individu dalam 
menerima pandangan tentang orang lain tanpa mereka melakukan 
kritik terlebih dahulu.

Menurut Ahmadi dalam Mahmudah (2010) ada 2 jenis dari sugesti, yaitu: 
(a)Auto-sugesti, yang merupakan sugesti yang datang dari dalam diri 
individu dan ditujukan kepada diri individu tersebut, (b) Hetero-
sugesti, yang merupakan sugesti yang datang dari luar diri individu 
atau berasal dari orang lain. dalam kehidupan sosial, peran dari 
hetero-sugesti lebih besar dan dominan daripada auto-sugesti.

c. Identifikasi
Dalam pengertian psikologi mengidentifikasi berarti membuat individu 

yang satu menjadi sama dengan individu yang lain, baik secara fisik, 
sikap, dan perilaku. Proses identifikasi sering berlangsung secara 
tidak disadari atau berlangsung dengan sendirinya. Proses identifikasi 
juga berlangsung secara irasional, yang berarti berdasarkan pada 
perasaan yang ada dalam diri individu. Proses identifikasi juga 
berperan sebagai pelengkap dari norma perilaku manusia.

d. Simpati
Simpati merupakan perasaan yang merasaa tertarik dengan dengan 

individu yang lain. Simpati muncul tidak berdasarkan jiwa rasional, 
melainkan penilaian yang didasarkan pada perasaan. Seseorang 
tertarik terhadap orang lain bukan hanya karena ciri tertentu yang 
ada dalam diri orang lain tersebut, melainkan yang ada dalam diri 
orang tersebut membuat seseorang tersebut merasa tertarik.

3. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial
 Interaksi sosial dapat terjadi apabila dapat memenuhi dua 

persyaratan, yaitu adanya kntak sosial dan juga komunikasi, 
(Sukanto, 2005).

a. Kontak Sosial 
Dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi, dalam 

melakukan hubungan manusia tidak harus dengan bertemu dan 
juga bersentuhan. Namun mereka dapat melakukan hubungan atau 
komunikasi melalui alat komunikasi seperti telepon, HP, e-mail, dan 
lain sebagainya. Dalam bukunya, Soekanto (2010: 59) menyatakan 
bahwa ada 3 bentuk dari kontak sosial, yaitu sebagai berikut.

1) Antara orang perorangan
Kontak sosial ini terjadi ketika individu mempelajari kebiasaan dan 



84 Kesantunan di Dunia Pendidikan “Pergeseran Nilai Kesantunan di Era Kekinian”

kebudayaan dimana individu tersebut berada. 
2) Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau 

sebaliknya
3) Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya
 Berdasarkan sifatnya, kontak sosial dapat dibagi menjadi 2 yaitu 

kontak sosial positif dan juga kontak sosial negatif. Kontak sosial 
positif adalah kontak sosial yang mengarah pada suatu kerjasama, 
sedangkan kontak sosial negatif adalah kontak sosial yang mengarah 
pada pertentangan. Selain itu kontak sosial juga memiliki sifat 
primer dan sekunder. Kontak sosial yang bersifat primer apabila 
dalam interaksi sosial tidak membutuhkan perantara dan kontak 
sosial sekunder yang membutuhkan perantara dalam berinteraksi.

b. Komunikasi
Komunikasi merupakan cara seseorang dalam memberikan 

penjelasan kepada orang lain. Dengan adanya komunikasi, sikap dan 
perasaan kelompok dapat diketahui olek kelompok lain maupun orang 
lain. Hal ini kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menentukan rekasi 
apa yang selanjutnya akan dilakukan. 

Saat berkomunikasi, berbagai macam penjelasan terhadap tingkah 
laku seseorang akan sering terjadi. Misalnya dalam memaknai senyum 
seseorang. Senyuman yang diberikan oleh orang tersebut bisa sebagai 
wujud bahwa orang tersebut adalah orang yang ramah atau orang yang 
hanya sekedar senyum hanya untuk menutupi ketidaksukaannya kepada 
orang tersebut. Sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara 
pelaku komunikasi agar dapat tercipta suatu komunikasi yang baik. 
Dalam komunikasi, tidak hanya menciptakan suatu komunikasi yang baik, 
melainkan juga dapat menibulkan suatu pertikaian yang berasal dari 
kesalahpahaman yang masing-masing individu atau kelompok tidak mau 
mengalah. Hal ini sering terjadi dalam diskusi yang biasa menimbulkan 
perdebatan.

B. Kesantunan

Dalam lingkungan pendidikan, sikap sopan santun sangatlah 
diperlukan agar ketika melakukan komunikasi bisa berjalan dengan baik. 
Beberapa pendapat mengatakan bahwa cerminan dari kesantunan yang 
ada di lingkungan itu tergantung pada budaya yang ada pada masyarakat 
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tersebut. Dalam kelompok masyarakat telah memiliki penilaian tersendiri 
dalam mereka bersikap. Seperti sikap pada orang yang lebih muda akan 
berbeda dengan sikap pada orang yang lebih tua. 
1. Hakikat Kesantunan

Kesantunan merupakan tata cara manusia hidup dan berperilaku 
dalam suatu lingkungan tertentu. Kesantunan juga merupakan peraturan 
yang telah dibentuk dan disepakati bersama oleh kelompok sosial 
masyarakat. Sehingga perilaku yang ada di lingkungan tersebut juga 
sudah menjadi kebiasaan dan syarat dari masyarakat yang tinggal di 
lingkungan tersebut.

Sikap santun dapat dilihat dari kebiasaan sehari-hari yang dilakukan 
oleh seorang individu, antara lain kesantunan tercermin pada diri 
seseorang yang setiap harinya berperilaku baik dan sopan. Seseorang 
dikatakan baik jika mereka mampu bersikap dan berperilaku yang sesuai 
dengan aturan yang ada di lingkungan masyarakat dimana mereka 
berada. Seseorang yang bersikap baik akan mendapatkan penilaian yang 
positif dari orang lain.

Kesantunan bersikap kontekstual atau menyesuaikan kondisi dan 
situasi. Ini berarti bahwa sikap ataupun perilaku yang dianggap soapan 
dan baik di suatu lingkungan, belum tentu dianggap sopan dan baik di 
lingkungan yang lain. 

Kesantunan bersifat bipolar, yang berarti bahwa kesantunan selalu 
memiliki dua kutub/arah. Selanjutnya kesantunan dapat terlihat melalui 
berbagai pandangan yang bisa terlihat dari bagaimana cara berpakaian, 
cara mereka berperilaku, dan bagaimana cara mereka berkomunikasi 
atau berbicara.

2. Jenis-Jenis Kesantunan
Kesantunan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kesantunan dari 

bagaimana cara berpakaian, cara berperilaku, dan bagaimana cara 
berkomunikasi atau berbicara. Kesantunan berperilaku dan berbicara 
merupakan kesantunan yang bersikap abstrak dan tidak mudah untuk 
dirinci. Sebab kedua kesantunan tersebut tidak mempunyai aturan yang 
permanen (baku).

1. Kesantunan Berpakaian
Dalam kesantunan berpakaian terdapat dua hal yang perlu 
diperhatikan, yang pertama menggunakan pakaian yang sopan 
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ketika berada di tempat umum dan dalam situasi yang formal, 
kedua berpakaian dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang 
ada pada saat itu. 

2. Kesantunan Bersikap
Kesantunan bersikap atau berperilaku merupakan tata cara 
dalam melakukan perbuatan atau sikap dalam menghadapi 
situasi tertentu. Misalkan sangatlah tidak sopan ketika berjalan 
di depan orang yang lebih tua dengan berlari-lari.

3. Kesantunan Berbahasa (bertutur kata)
Kesantunan dalam berbahasa terlihat dari bagaimana individu 
tersebut berkomunikasi. Bahasa yang digunakan ketika 
berkomunikasi apakah sesuai dengan morma atau aturan 
yang ada di masyarakat tersebut. Selain pemilihan bahasa, 
tatacara dalam berbicara juga di pertimbangkan. Hal tersebut 
dimaksutkan agar ketika proses komunikasi dapat berjalan 
dengan baik dan lancar.

C. Kesantunan Mahasiswa Dalam Melakukan Interaksi Sosial

Sikap santun sangat dipengaruhi oleh konteks yang berkaitan 
dengan tempat, waktu, suasana, usia,  atau kedudukan. Dapat dilihat 
bahwasannya kesantunan antara masyarakat timur dan masyarakat barat 
itu berbeda. Masyarakat timur biasanya jauh lebih santun dibanding 
masyarakat barat. Sebagai contoh, masyarakat timur seperti orang 
Indonesia seringkali mengucapkan kata maaf dalam melakukan suatu 
pembicaraan. Hal itu dilakukan karena mereka sangat menghindarkan 
diri dari yang namanya konflik. Mereka juga kurang lugas dalam 
memberikan suatu penolakan dikarenakan mereka memiliki rasa tidak 
enak dan menjaga perasaan lawan bicaranya.

Sebaliknya, masyarakat barat lebih lugas dalam memberikan 
penolakan terhadap lawan bicaranya. Terlepas dari hal tersebut, 
masyarakat timur juga bisa berkata lugas apabila lawan bicara mereka 
memliki status sosial/usia yang lebih rendah. Hal ini jelas terlihat bahwa 
aspek budaya, tempat, usia, dan kedudukan sangat mempengaruhi 
kesantunan. Fungsi kesantunan yang berlaku dalam masyarakat memiliki 
kesamaan, yakni untuk menciptakan suasana komunikasi dan interaksi 
sosial yang harmonis. 
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Kesantunan dalam berbahasa di masyarakat akhir-akhir ini semakin 
menurun. Ketidaksantunan berbahasa berkaitan dengan rendahnya 
penghayatan seseorang terhadap bahasa. Ketidaksantunan juga bukan 
hanya berkaitan dengan pemilihan kata-kata, tapi berkaitan juga 
dengan lingkungan pergaulan. Faktor waktu pun juga menyebabkan 
perubahan nilai-nilai kesantunan, contohnya adalah orang zaman dahulu 
jauh lebih menjaga kesantunan berbahasa ketika mereka berinteraksi 
dibanding dengan orang zaman sekarang. Kesantunan juga berkaitan 
dengan tempat, misalnya kesantunan di kantor pasti berbeda dengan 
kesantunan di terminal mapun di lingkungan pendidikan.

Lingkungan pendidikan, terutama perguruan tinggi merupakan 
lingkungan yang di dominasi oleh orang-orang terpelajar. Namun 
demikian, masih sering sekali terjadi interaksi sosial yang bisa dikatakan 
kurang santun antara siswa/mahasiswa dan juga pendidik/dosen. Seperti 
yang di kutip dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi Pasal 4 dikatakan bahwa: Pendidikan Tinggi 
berfungsi: “Untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa”. Dari kutipan tersebut sudah jelas bahwasannya 
lembaga pendidikan tinggi adalah tempat yang digunakan untuk kita 
bisa membentuk kemampuan dan watak yang bermartabat. Watak yang 
bermartabat disini dapat berupa sikap santun terhadap pendidik/dosen 
maupun terhadap mahasiswa. Berikut adalah contoh percakapan antara 
petugas TU dengan mahasiswa melalui telefon sebagai berikut:

Mahasiswa  : Halo, sedang ada dimana anda sekarang?
Petugas TU : Kalau boleh tau sedang bicara dengan siapa ya 
     saya?
Mahasiswa  : Radit, ini saya sudah ada di depan ruang TU tapi   
      anda tidak ada. Kapan anda akan kembali kesini?
Petugas TU : Nanti jam 1.
Mahasiswa : Ya udah kalau gitu, saya tunggu!
(Selesai percakapan mahasiswa langsung menutup teleponnya)

Dari percakapan yang ada diatas, seorang mahasiswa tidak terlihat 
bersikap santun kepada petugas TU. Seharusnya mahasiswa menggunakan 
kata sapaan untuk bisa lebih menghormati petugas TU, misalnya “selamat 
pagi, maaf mengganggu waktunya” atau “maaf, bisa bicara dengan pak 
.....”. Mahasiswa tersebut juga tidak mengucapkan terima kasih ketika 
akan menutup telponnya.
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Dahlan (2001) menggunakan Al-Qur’an sebagai rujukannya dalam 
memahami makna dari kesantunan. Dari rujukan tersebut, Dahlan 
mengemukakan prinsip dari kesantunan, yaitu (1)  qaulan sadida  yaitu 
berbicara dengan benar, (2) qaulan ma’rufa  yaitu berbicara dengan 
menggunakan bahasa yang baik, yang menyedapkan hati, (3)  qaulan 
baligha  yaitu berbicara dengan menggunakan ungkapan yang tepat atau 
mengena, (4) qaulan masyura  yaitu berbicara dengan baik dan pantas 
agar orang lain tidak kecewa, 5)  qaulan karima  yaitu berbicara dengan 
menggunakan kata-kata yang berisi dan penuh hormat, dan 6) qaulan 
layyina yaitu berbicara dengan lembut.

Apabila seorang mahasiswa dapat memahami nilai kesantunan 
dengan baik, maka akan tercipta suatu hubungan interaksi dengan 
baik. Karena tujuan utama dari kesntunan berbahasa adalah dapat 
memperlancar komunikasi. Pemilihan kata dan juga nada bicara akan 
berpengaruh terhadap makna dari pesan yang akan disampaikan. Selain 
itu, lawan bicara dalam komunikasi (sebaya, lebih muda, lebih tua) juga 
perlu diperhatikan.
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BAB XI
PANDANGAN MAHASISWA 

TENTANG BERBAGAI 
SUMBER BELAJAR

Seorang individu yang sedang berusaha untuk meningkatkan 
pengetahuannya secara mandiri tidak akan terlepas dengan peran dari 
sumber belajar. Seseorang yang ingin memaksimalkan pengetahuan 
yang diperolehnya harus banyak dan sering berinteraksi dengan sumber 
belajar.

A. Pengertian Sumber Belajar

Sumber belajar merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan 
dalam proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak 
langsung dan penggunaan yang sebagian ataupun keseluruhan (Sudjana, 
2007: 76). Sumber belajar menurut  Dale  (1997: 102) adalah pengalaman 
yang sangat luas mencangkup sesuatu yang dialami dan menimbulkan 
perubahan tingkah laku menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan yang 
sudah ditentukan.

Sudono (2000: 7) mengartikan bahwasannya sumber belajar 
merupakan alat dan bahan permainan yang berfungsi untuk memberikan 
informasi dan berbagi keterampilan kepada pendidik maupun peserta 
didik. Yang merupakan sumber belajar diantaranya buku pelajaran, buku 
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cerita, cerita bergambar, dan lain sebagainya. Pendapat lain disampaikan 
oleh Syukur (2005: 96), sumber belajar media pendidikan atau media 
instruksional yang merupakan suatu sumber belajar yang digunakan 
dalam suatu pendidikan yang terdiri dari sekumpulan bahan ajar atau 
simulasi untuk memudahkan siswa dalam belajar secara individu.

B. Jenis-Jenis Sumber Belajar

Sumber belajar disebut sebagai sebuah sistem karena sumber belajar 
menjadi satu kesatuan yang didalamnya terdapat komponen dan faktor 
yang slaing berhubungan dan berpengaruh antara yang satu dengan 
yang lain. Menurut AECT (Assosiation for Educational Communication 
and Technology) dalam Daryanto (2010: 60-62) sumber belajar dijadikan 
sebagai sumber belajar bagi seorang pelajar untuk memperlancar proses 
belajar mengajar yang meliputi pesan, orang, material, alat, teknik, 
dan lingkungan.
1. Pesan (massage) adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk 

ide dan data. Contoh: bahan pembelajaran, cerita, dongeng, dan 
lain-lain.

2. Manusia (people) yang berperan sebagai pencari dan pengolah pesan 
yang diperoleh. Contoh: guru, dosen, siswa, dan lain-lain.

3. Bahan (materials) adalah suatu yang digunakan (media, program) 
untuk menyajikan pesan melalui penggunaan alat. Contoh: buku, 
majalah, modul, dan lain-lain.

4. Alat (device) adalah suatu yang digunakan (hardware) untuk 
menyajikan pesan melalui penggunaan alat. Contoh:komputer, 
radio, TV, dan lain-lain.

5. Metode/ teknik (tecnique) adalah tata cara yang dilakukan 
dengan urut dan runtut dalam memanfaatkan media, bahan dalam 
menyampaikan pesan. Contoh: diskusi, tanya jawab, ceramah, dan 
lain-lain.

6. Lingkungan (setting), yaitu situasi dimana pesan tersebut 
disampaikan. Contoh: ruangan kelas, studio, aula dan sebagainya.

Sumber belajar dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi dan 
mampu berinteraksi dengan peserta belajar dalam suatu kegiatan 
pendidikan dan pembelajaran. Oleh sebab itu sumber belajar harus 
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dikembangkan dan dirancang secara sistematis berdasarkan kebutuhan 
kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan juga berdasarkan 
pada karakteristik para peserta didik yang akan mengikuti kegiatan 
pembelajaran tersebut.

C. Pemanfaatan Sumber Belajar

Pada point sebelumnya sudah dibahas mengenai jenis-jenis sumber 
belajar. Sebagai seorang pelajar maupun pendidik sebaiknya dapat 
memanfaatkan jenis-jenis sumber belajar tersebut secara optimal. 
Namun, terdapat beberapa kriteria umum dalam memilih sumber 
belajar, yaitu sebagai berikut:
1. Bernilai ekonomis, yaitu pemilihan sumber belajar yang dipilih 

harus mempertimbangkan dari harga yang ditawarkan. Harga yang 
dimaksut adalah harga yang murah atau secara nominal biaya yang 
akan dikeluarkan hanya sedikit.

2. Bersifat praktis dan sederhana, yaitu sumber belajar yang dipilih 
tidak memerlukan pelayanan khusus dan sulit.

3. Mudah di dapatkan, yaitu untuk memiliki sumber belajar tersebut 
tidak harus membeli, karena tersedia dimana-mana.

4. Bersifat Fleksibel, yaitu sumber belajar yang digunakan bisa 
digunakan untuk situasi apapun.

D. Manfaat Sumber Belajar

Sumber belajar yang digunakan sebagai komponen dalam suatu 
pembelajaran memiliki andil yang besar dalam terciptanya suatu 
pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam kurikulum yang sudah ada 
sekarang, dalam proses belajar mengajar perlu adanya sumber belajar 
yang beragam agar tujuan dari proses pembelajaran bisa terlaksana 
dengan baik.  Berikut beberapa manfaat dari sumber belajar:
1.	 Memberikan pengalaman belajar secara langsung sehingga 

pemahaman peserta didik semakin baik 
2.	 Menyajikan sesuatu hal yang kemungkinan tidak bisa dilihat atau 

diamati secara langsung
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3.	 Menambah pengetahuan peserta didik dengan materi yang 
disampaikan di dalam kelas

4.	 Memberikan informasi yang akurat dan terbukti kebenarannya
5.	 Membantu mencari solusi dari permasalahan pendidikan yang 

dihadapi peserta didik. 
6.	 Memberikan motovasi peserta didik untuk lebih semangat dan juga 

lebih antusias dalam memahami suatu materi pembelajaran
7.	 Meningkatkan kemauan peserta didik untuk berkembang lebih maju 

dan berfikir keras

E. Pandangan Mahasiswa Tentang Berbagai Sumber Belajar

Arus globalisasi yang terjadi saat ini juga mempengaruhi dunia 
pendidikan. Dunia pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan. 
Tantangan yang hars dihadapi oleh masyarakat sekarang adalah 
bagaimana menjadi seorang individu yang mampu bersaing dengan 
individu lain secara cepat dan kuat, sehingga menjadikan individu 
tersebut sebagai individu yang unggul. Melalui adanya tuntutan tersebut, 
menjadikan peran dari perencanaan pembelajaran dan strategi yang 
digunakan memiliki pengaruh yang cukup besar. Dimana dalam proses 
pembelajaran, seorang pendidikbukan menjadi satu-satunya informan 
yang bisa dimintai informasi, melainkan peserta didik juga dapat 
berperan sebagai subjek atau yang sering disebut student centered. 
Sehingga tanpa adanya pendidik, peserta didik masih dapat untuk 
melakukan suatu pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar 
yang lain.

Paparan yang dituliskan di atas, sesuai dengan hasil wawancara 
yang telah dilakukan terhadap sebagian mahasiswa dari berbagai bidang 
(jurusan). Keseluruhan mahasiswa beranggapan bahwa dosen bukan 
satu-satunya sumber belajar. Dosen berfungsi sebagai fasilitator untuk 
meluruskan ilmu yang didapatkan mahasiswa dari sumber belajar yang 
lain, mengarahkan ke jalan yang benar, serta sebagai pengantar belajar. 

Sumber belajar yang lain itu diantaranya dari pengalaman, lingkungan 
sekitar, buku, media massa, maupun internet. Belajar  dari sumber 
belajar selain dosen, mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan, 
karena sejatinya pengetahuan itu selalu berkembang. 
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Pada era yang semakin canggih seperti ini, IT (Informatika dan 
Teknologi) menjadi sumber belajar yang paling diminati dan digunakan 
oleh mahasiswa. Pendapat tersebut didukung dengan adanya hasil 
penelitian oleh Tri Kurniawati,dkk tentang penggunaan internet sebagai 
sumber belajar oleh mahasiswa. Hasil penelitian tersebut, yaitu dari 
65 mahasiswa ada sekitar 64 mahasiswa (98.50%) yang menggunakan 
internet untuk tujuan pembelajaran atau sebagai sumber belajar. Hal 
tersebut membuktikan bahwa mahasiswa memang lebih menyukai 
internet karna fleksibel dan mudah untuk diakses. 

Dalam mencapai tujuan belajar, internet merupakan salah satu 
alternative bagi siswa yang dapat digunakan. Arief Ramadhan dalam 
Edukom, mengartikan bahwa internet adalah sistem komunikasi yang 
menghubungkan komputer yanga ada di dunia untuk bisa melakukan 
komunikasi dan pertukaran informasi. Kitao dalam Dr. Munir, M.IT 
mengatakan:

“Seseorang dapat mengakses berbagai referensi, baik yang berupa hasil 
penelitian maupun artikel hail kajian dalam berbagai bidang .tidak 
lagi harus secara fisik pergi ke perpustakaan untuk mencari berbagai 
refernsi sebab internet merupakan perpustakaan yang terbesar dari 
perpustakaan yang ada dimanapun.”

Berdasarkan penjelasan di atas, internet sangat bermanfaat bagi 
mahasiswa sebagai salah satu sumber belajar meskipun posisi internet 
hanya sebagai complement atau pelengkap materi pembelajaran yang 
sudah diberikan oleh dosen. Kenji Kitao, mengatakan bahwa salah satu 
manfaat internet adalah dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan 
dan pembelajaran.

Di sisi lain sumber belajar dari internet tidak selalu menjadi yang 
diminati mahasiswa. Beberapa mahasiswa yang memang “kutu buku” 
suka membaca buku lebih senang dan lebih paham ketika membaca buku. 
Sumber belajar lainnya memang bisa lebih efisien, efektif dan fleksibel. 
Namun, menurut mahasiswa seperti itu, buku memiliki keakuratan 
tertinggi dibandingkan dengan sumber belajar lainnya. 

Mahasiswa memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai 
sumber belajar. hal tersebut dipengaruhui dengan kebiasaan atau 
kecenderungan individu masing-masing. Akan tetapi, secara garis besar, 
keseluruhan mahasiswa beranggapan sama bahwa sumber belajar satu-
satunya berasal dari dosen, melainkan sumber belajar kita bisa dapatkan 
dimanapun dan dengan siapapun.
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BAB XII
PANDANGAN MAHASISWA 
TENTANG ETIKA SOSIAL

Etika memiliki tujuan untuk menjelaskan mengenai kejahatan dan 
kebaikan kepada manusia.  Etika memiliki peranan yang penting sebab 
setiap manusia memiliki gagasan-gagasan tertentu yang menguasai 
mereka mengenai benar dan salah serta baik dan buruk.  Bahkan, per-
cakapan manusia dalam kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan penila-
ian misalnya politikus, acara TV, buku, dan karakter seseorang. Selain 
itu, etika sangat penting bagi manusia sebab tindakan manusia akan 
sangat dipengaruhi oleh keyakinan mereka tentang hal yang baik dan 
buruk. (Teichman, 1998:3)

Tindakan yang dilakukan oleh manusia bersifat intersubjektif yang 
berarti setiap tindakan tidak dilakukan sendirian melainkan berasal dari 
makna yang dihayati bersama oranglain atau dibentuk secara sosial. 
Suatu tindakan akan dinilai berbeda oleh masyarakat yang memiliki ke-
budayaan dan pandangan yang berbeda. Dalam hal ini etika bukan hanya 
bertujuan untuk menjadikan manusia hidup selaras dengan kebudayaan, 
melainkan mengubah kebudayaan yang berlaku dalam suatu masyarakat 
menjadi lebih baik. (Bernard, 2000: 16).

Dalam kehidupan bermasyarakat,  pasti memiliki sistem nilai ter-
tentu yang digunakan  sebagai pegangan bagi setiap warga dalam ber-
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perilaku. Nilai-nilai ini yang akan sangat  mempengaruhi segala aspek 
kebudayaan dari bangsa tersebut. Nilai merupakan suatau konsep yang 
dimilki dan menjadi  ciri khas seseorang atau masyarakat.  Sistem nilai 
budaya merupakan sumber hukum yang menjadi acuan hukum yang ber-
laku dalam suatu masyarakat dalam mempengaruhi pandangan mereka 
mengenai etika sosial untuk melakukan interaksi antar masyarakat ter-
masuk pula pada masyarakat akademik di lingkungan pendidikan.  

A. Hakikat Etika Sosial

Filsafat moral atau dikenal dengan istilah etika (attitude) secara 
akademik ialah bagian dari fisafat nilai (aksiologi) yang pada dasarnya 
menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam bersikap atau berperilaku. 
Sedangkan secara bahasa Etika berasal dari Yunani ethos, yang memiliki 
makna yang sama dengan kata Latin mores, yaitu perilaku atau karakter 
yang menjadi sumber dari tindakan dramatik. Berdasarkan makna yang 
ada di atas, etika sering dianggap sama dengan moral. Padahal keduanya 
tidak sama persis atau memiliki sedikit perbedaan.

Moralitas adalah suatu perangkat aturan yang dapat membimbing 
manusia untuk bertindak yang benar (right action) dan meninggalkan 
tindakan yang salah (wrong acts). Sedang etika tidak terikat dengan 
moral tertentu, melainkan terkait denga prinsip-prinsip moral yang 
bersifat umum untuk mengevaluasi atural moral tertentu, sehingg adapt 
mennetukan pilihan dari berbagai aturan moral yang beragam Tolak ukur 
dari moral adalah norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan tolak 
ukur etika adalah akal pikiran manusia. Beberapa ahli mengemukakan 
pendapat mereka mengenai definisi etika dalam Hasanah (2016) yaitu:
1. Ahmad Amin

Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang makna dari perilaku 
baik dan buruk, menjelaskan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, 
serta mengajak untuk menentukan tujuan hidup manusia diserta hal-hal 
yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Soegarda Poerbakawatja

Etika merupakan filsafat nilai yang mempelajari baik dan buruk serta 
mempelajari nilai dalam nilai itu sendiri. 
3. Satya Nugraha

Etika adalah norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Etika 
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juga diartikan sebagai pemikiran moral yang mempelajari tentang yang 
harus dan tidak boleh dilakukan. 

Sehingga dapat disimpulkan etika merupakan ilmu yang menjelasakan 
perilaku baik buruk yang disertai penjelasan yang berasal dari akal 
pikiran manusia sebagai tolak ukurnya. Etika dapat dibedakan menjadi 
2 macam yaitu:
1. Etika Diskriptif

Etika deskriptif menjelaskan secara rasional mengenai perilaku 
manusia, serta segala sesuatu yang bernilai dalam setiap hidup manusia. 
2. Etika Normatif

Etika Normatif adalah etika yang menjadikan  berbagai sikap harus 
dimiliki dan dijalankan oleh manusia agar menjadi pribadi yang baik.

B. Etika di Lingkungan Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan lingkungan pendidikan yang memilki 
komunitas atau masyarakat tersendiri yang disebut dengan masyarakat 
akademik dan memilki suasana yang berbeda dengan lingkungan yang 
lain yaitu suasana akademik. Masyarakat akademik dalam lingkungan 
perguruan tinggi memiliki ciri khas yang berpikir kritis, berjiwa kreatif, 
objektif, terbuka, terbuka untuk menerima kritik dan saran, menghargai 
waktu dan proses belajar, serta memiliki orientasi ke masa depan. 

Untuk menciptakan interaksi antar civitas akademik dan suasana 
akademik yang kondusif, diperlukan adanya standar etika yang dapat 
diterapkan dalam lingkungan kampus misalnya dengan disajikan dalam 
etika dosen, etika mahasiswa dan etika tenaga kependidikan dalam 
Hudiarini (2017:6) sebagai berikut.
1. Etika dosen

Dosen merupakan suatu profesi yang membantu untuk mencerdaskan 
anak bangsa. Oleh sebab itu, seorang dosen selalu dituntut untuk 
meningkatkan kemampuan serta kualitas dirinya dalam mengembangkan 
Tridharma Perguruan Tinggi dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena 
itu, seorang dosen perlu mematuhi peraturan-peraturan yang telah 
diberlakukan

Etika akademik (dosen) dapat diterapkan dalam berbagai peraturan 
yang mengikat, dengan adanya sanksi bagi yang melanggar baik sanksi 
akademik maupun kepegawaian. 
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2. Etika mahasiswa
Mahasiswa merupakan salah satu dari unsur sivitas akademika 

yang dijadikan subjek dan juga objek dalam kegiatan pembelajaran. 
Dalam berinterkasi dengan dosen, sesama mahasiswa, maupun tenaga 
kependidikan, saat berada di lingkungan kampus mahasiswa perlu 
memperhatikan dan memahami etika akademik yang berlaku di lingkungan 
kampus tersebut. Melalui etika, mahasiswa dapat mengendalikan dirinya 
dalam melakukan suatu tindakan. Mahasiswa harus mampu memahami 
etika yang baik ketika berada di lingkungan kampus. 

Dalam meningkatkan kompetensi, mahasiswa tidak cukup jika hanya  
menguasai IPTEK dan kemampuan kognitif dan psikomotorik yang baik, 
melainkan juga sikap professional dan kepribadian yang utuh. Etika 
sopan santun dalam berinteraksi dengan dosen dan tenaga kependidikan 
harus diperhatikan oleh mahasiswa. Begitu pula dengan dosen dan 
tenaga kependidikan perlu memperhatikan cara berkomunikasi, bersikap 
dan berpakaian di hadapan mahasiswa. oleh karena itu, pedoman bagi 
mahasiswa sebagai alat kontrol diri sebagai standar etika  dalam bersikap 
dan berperilaku yang dijelaskan melalui beberapa kode etik mahasiswa 
misalnya sebagai berikut.
a. Tentang disiplin waktu:

1)	 Mahasiswa yang datang terlambat lebih dari 10 menit dilarang 
untuk mengikuti perkuliahan pada matakuliah tersebut.

2)	 Mahasiswa yang memilki ketidakhadiran diatas 20 persen 
dilarang mengikuti ujian akhir semester. 

b. Tentang cara berkomunikasi:
1)	 Dalam berkomunikasi haruslah memperhatikan dan menyesuaikan 

waktu, psikologis, dan social budaya. 
2)	 Memperhatikan dosen yang sedang menjelaskan materi dalam 

rangka menghargai oranglainyang sedang berbicara
c. Kode etik lain:

1)	 Parkir di tempat yang telah disediakan
2)	 Tidak merokok di area kampus
3)	 Tidak membuang sampah sembarangan
Pada dasarnya, pendidikan tinggi merupakan tempat untuk lahirnya 

para generasi yang memiliki intelektual yang baik. Sehingga, di pendidikan 
tinggi nilai-nilai positif bisa tertanam menjadi sebuah budaya dan tradisi 
yang dapat membangun nilai-nilai yang berbasis intelektual.
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C. Pandangan Mahasiswa Tentang Etika Sosial

Di era yang memilki  kemajuan teknologi yang sangat cepat dan 
semakin canggih, perubahan pada pola interaksi antar civitas akademika 
terjadi secara signifikan dari generasi ke generasi. Jika mahasiswa pada 
jaman dulu sangat tunduk dan patuh terhadap dosen, maka kenyataan 
yang banyak ditemukan di lapangan berbeda dengan jaman dulu saat 
mahasiswa menghubungi dosen untuk meminta konsultasi atau tanda 
tangan, gaya bahasa yang digunakan mahasiswa adalah gaya bahasa 
yang digunakan ketika sedang bersama teman sehingga banyak dosen 
menilai perilaku tersebut terbilang tidak santun. Jika pada masa dulu 
mahasiswa yang dianggap berpakaian santun adalah mahasiswa yang  
memakai celana atau rok panjang yang tidak ketat dan memakain 
kemeja, maka yang ada saat ini bertolak belakang dengan keadaan yang 
dulu. Perkembangan trend pakaian yang ikut berkembang sesuai dengan 
perkembangan teknologi membawa perubahan yang cukup signifikan 
dalam hal berpakaian di era mahasiswa pada generasi saat ini.  Hal 
ini merupakan bukti dari berubahnya pandangan mahasiswa pada era 
saat ini dengan mahasiswa jaman dahulu mengenai pandangan mereka 
tentang etika sosial terutama di lingkungan pendidikan. 

Permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan terutama 
pendidikan tinggi menggambarkan kurang baiknya etika yang terjadi 
di kalangan civitas akademika. Misalnya di kalangan mahasiswa adalah 
banyaknya mahasiswa yang kurang menghargai waktu dengan datang 
terlambat, maupun kurangnya keseriusan dalam belajar dengan tidak 
mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen.  Dalam beberapa kasus 
juga ditemukan mahasiswa yang melakukan hal yang kurang baik saat 
pelaksanaan magang di luar lembaga pendidikan tempatnya belajar 
seperti menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan, 
tertisur saat jam kerja masih berlangsung, serta kurangnya inisiatif 
mahasiswa untuk memanfaatkan waktu dengan baik dengan bertannya 
ataupun membantu karyawan tempat magang dilaksanakan  Hal ini 
sangat disayangkan karena dalam dunia kerja yang akan  dihadapi oleh 
mahasiswa, bukan hanya kemampuan intelektual saja yang dibutuhkan 
melainkan etika yang baik juga sangat penting. Seseorang yang memiliki 
pengetahuan luas namun memiliki etika yang kurang baik tentu akan 
berpengaruh buruk terhadap lingkungan pendidikan, tempat kerja, 
maupun masyarakat (Hasanah, 2016).
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Permasalahan yang sama juga ditemukan saat mahasiswa 
berkomunikasi dengan dosen atau sebaliknya. Banyak dosen di ligkungan 
kampus yang menilai perilaku mahasiswa yang kurang sopan terutama 
oleh dosen yang suah berusia lanjut. Gaya bahasa yang digunakan  
mahasiswa saat menghubungi dosen yang dianggap seperti teman sendiri 
seringkali menjadi boomerang bagi mahasiswa dan dosen. Begitupun 
dengan kalangan mahasiswa yang menganggap bahwa dosen yang 
mengajar terlalu kaku, tidak sesuai dengan harapan mahasiswa juga 
menjadi salah satu faktor mahasiswa tidak menyenangi dosen tersebut. 
Hal ini sebagai akibat dari perbedaan mindset pada setiap generasi 

Dengan etika mahasiswa dapat berperilaku santun antar civitas 
akademika dilingkungan kampus maupun terhadap masyarakat. 
Mahasiswa yang merupakan bagian  dari masyarakat akademik dituntut 
untuk memilki etika social yang baik agar menjadi contoh yang baik pula 
bagi masyarakat. Mahasiswa yang beretika social yang baik harus mampu 
memahami kebebasan dan tanggunjawab, hak dan kewajiban, dan dan 
perilaku yang seharusnya dilakukan dan dilarang.
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