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Abstract—Mass Media is a means of reaching a large audience using different kinds of communication methodes which promates the
creativity of language. Various forms of language creativity grow and develop on television programs and social networking.
Language creativity successfully blurs the line between the truth and lies between the real and cybernetic world. Nowndays, the
popular form of language creativity on the television programs is the uses of adulation and ambigiuous expressions. As a consequence,
these expressions are a clear-cut portrait of Indonesian mentality and Intelection.
Keywords—Mass media, creativity of language and inteligent of Linguistic.

I. PENDAHULUAN

Dunia postmodern (baca postmo) selalu
menawarkan kebaruan yang menggelitik. Ada-ada
saja ulah paradoks yang diperbuat manusia
sekarang. Gaya hidup dan gaya berkomunikasi
masyarakat postmo yang dikuasai media massa
seringkali memunculkan
beragam kreativitas
terbaru dalam bidang bahasa. Lelucon, guyonan,
dan gombalan yang belakangan populer di
kalangan masyarakat postmo adalah bentuk
kreativitas berbahasa yang populer di media massa.
Menurut Baudrillard, kehidupan postmodern
adalah model kehidupan yang terjebak dalam
simulakra. Semulakra merupakan kehidupan
dimana masyarakat terjebak dalam wilayah privat,
makna kehidupan dipancarkan oleh media
elektronik universal yang “mempermainkan
kenyataan” atau tidak lagi memiliki koordinat
dengan realitas yang sesungguhnya (Agger, 2003:
103).
Sementara itu, media massa sebagai sarana
komunikasi tak bisa lepas dari audiens (penonton/
penikmat dan pembaca). Media massa dan audiens
memiliki hubungan yang erat. Media massa tak
akan berati apa-apa tanpa audiens. Audiens tahu

banyak hal dari media massa. Sebenarnya seperti
apa hubungan
audiens dan media massa?
Voloshinov menyebutnya dengan hubungan yang
secara esensial dan fundamental bersifat dialogis
(Tester, 2003:152). Hubungan dialogis ini
memiliki tanggung jawab moral antara satu
dengan yang lainnya.
Sebagai makhluk yang dianugrahi berbagai
kelebihan dan keistimewaan, manusia memiliki
kemampuan untuk melebur dalam segala kebaruan
yang ditawarkan media massa, khususnya media
massa elektronik seperti televisi dan jejaring sosial
di internet. Kreativitas berbahasa merupakan
wujud kemampuan berbahasa manusia sebagai
makhluk istimewa. Chomsky, ahli psikolinguistik
Amerika, menegaskan bahwa bahasa adalah innate
mechanism atau faktor linguistik bawaan yang
terdapat pada diri setiap manusia yang dibawa
sejak lahir (Mar’at, 2005:73).
Innate mechanism dapat dilihat dari kemampuan
setiap anak menyusun dan mengucapkan kalimat
yang didengarnya. Anak yang baru belajar bahasa
akan mampu mengucapkan atau menuturkan
kalimat-kalimat yang baru didengarnya dengan
baik,
bahkan
anak-anak
juga
mampu
mengucapkan kalimat-kalimat baru yang berbeda
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dengan yang didengarnya. Chaer menyebutnya
dengan aspek kreatif berbahasa (Chaer, 2007:365).
Sehubungan dengan aspek kreatif berbahasa,
Chomsky mengemukakan konsep competence dan
performance yang menjadi modal dasar bagi
manusia
dalam
memunculkan
kreativitas
berbahasa. Competence adalah kapasitas kreatif
pemakai bahasa atau pengetahuan intuitif yang
dipunyai seorang individu mengenai bahasa
ibunya. Performance adalah sesuatu yang
dihasilkan oleh competence atau penggunaan
bahasa secara aktual yang meliputi mendengarkan,
berbicara, dan berpikir (Mar’at, 2005:18).
Munculnya bentuk-bentuk kreativitas berbahasa di
media massa, khususnya di televisi dan jejaring
sosial merupakan perwujudan dari competence
dan performance.
Kemudian kreativitas berbahasa ini melahirkan
genre baru dalam gaya bahasa Indonesia, seperti
bahasa gombalan yang berbentuk pantun namun
dituturkan oleh dua orang dan diucapkan dalam
bentuk dialog. Sebagai sarana yang paling efektif
memopulerkan segala bentuk kebaruan, televisi
mempertontonkan bentuk-bentuk gaya bahasa
baru dalam bahasa Indonesia. Bentuk-bentuk
kreatif yang dipertontonkan berbagai acara televisi
memengaruhi gaya berbahasa audiens. Audiens
(penonton) cepat merespon bentuk kreativitas
berbahasa yang dipopulerkan di media televisi.
Menurut Tester (2003:152), persoalan respon
audien terhadap teks media televisi merupakan hal
penting karena melalui media massa individu
(audien) menjadi sadar terhadap berbagai
kewajiban moralnya pada yang lain. Gombalan
sebagai bentuk kreativitas berbahasa yang
belakangan marak di televisi adalah gaya
berbahasa yang sedang berkembang di kalangan
anak muda. Gaya bahasa seperti ini bertujuan
untuk menyampaikan ketertarikan pada lawan
jenis.
Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan
yang akan dibicarakan pada bagian selanjutnya
adalah bagaimana bentuk kreativitas berbahasa
yang digunakan di televisi?
II. PEMBAHASAN

Berbagai jenis program acara televisi, seperti
musik, komedi, sinetron hingga iklan, tak lepas
dari upaya menjual kata-kata untuk menarik minat
audiens. Beragam bentuk kreativitas berbahasa
diciptakan oleh tim kreatif program acara televisi

untuk menaikkan rating penonton. Kreativitas
berbahasa yang belakangan marak di televisi
adalah gombalan atau rayuan dan menjual katakata menarik untuk mengiklan produk.
Di satu sisi, penggunaan bahasa yang
mengandung gombalan mengandung pesan negatif
jika gombalan tersebut merendahkan lawan bicara.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Koentjaraningrat
(1992) dalam Chaer (2002:17) bahwa sifat-sifat
negatif bangsa Indonesia tercermin dalam cara
berbahasa Indonesia, di antaranya meremehkan
mutu, mentalitas menerabas, tuna harga diri,
menjauhi disiplin, enggan bertanggung jawab, dan
suka latah (ikut-ikutan). Gombalan adalah salah
satu bentuk negatif dalam berbahasa karena
bahasa gombalan mengandung makna yang tidak
sesuai dengan
A. Gombalan

Gombalan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2008:459) diartikan sebagai rayuan
atau ucapan yang tidak benar dan tidak sesuai
dengan kenyataan atau omongan yang berisi
kebohongan belaka atau dusta. Masyarakat postmo
menikmati gombalan-gombalan yang berisi
kedustaan tersebut. Umberto Eco dalam teori dusta
mengatakan bahwa sesuatu yang dapat digunakan
untuk berdusta juga dapat digunakan untuk
mengungkapkan kebenaran atau truth (Piliang,
2003:41). Di bawah ini, terdapat beberapa tuturan
yang berisi gombalan.
Tuturan 1
X: Bapakmu penjual kembang ya?
Y: Kenapa ?
X: Kamu telah menaburkan kembang di hatiku.
Y : So sweet..
Tuturan 2
C: Aduh…(memegang dada).
D: Kamu kenapa? (cemas).
C: Aku susah bernafas
D: Kenapa?
C: Karena separuh nafasku ada bersamamu.
D: (Tersipu malu)
Bentuk tuturan 1 dan 2 biasanya digunakan oleh
laki-laki untuk merayu perempuan. Tuturan
tersebut menyatakan ketertarikan atau rasa suka
pada lawan jenis. Awalnya, bentuk tuturan sejenis
berfungsi untuk merayu dan memuji, tetapi dalam
perkembangan selanjutnya bentuk tuturan sejenis
juga ada yang digunakan untuk menjadikan
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candaan-candaan tersebut untuk merendahkan
lawan tutur. Tuturan yang merendahkan lawan
tutur di antaranya celaan terhadap pribadi lawan
tutur.
Bentuk gombalan yang merendahkan lawan
tutur adalah sebagai berikut:
Tuturan 3
A: Bapakmu kepala bulog ya?
B: Kok tahu sih?
A: Pantas badanmu lebar kayak karung
beras..ha..ha
B: (Marah)
Tuturan 4
R: Bapaknya penjual mie ayam ya?
S: Kok tau?
R: Pantas mukamu keriting kayak mie ayam.
S: Kok kamu gitu..?
Tuturan 5
A: Bapakmu pengusaha batu bara ya?
B: Kok kamu tahu?
A: Pantas kulitmu hangus kayak batu bara.
B: Ah..kamu jahat deh..
Meskipun tuturan 3, 4, dan 5, berisi cercaaan
yang mempermalukan dan merendahkan lawan
tutur, tuturan tersebut lebih sering digunakan
untuk bercanda dan bersenang-senang dan lebih
sering tidak ditanggapi serius oleh lawan tutur.
Meskipun tidak ditanggapi serius, tidak semua
pihak yang mendengar tuturan tersebut dapat
menerima
kalimat-kalimat
candaan
yang
dilontarkan lawan tutur kepadanya. Terkadang
juga timbul sakit hati dari lawan tutur sehingga
timbul konflik antara penutur dan lawan tutur.
Bentuk tuturan tersebut dapat dikategorikan ke
dalam bahasa pergaulan kaum muda. Bentuk
kreativitas berbahasa seperti ini menjadi salah satu
genre terbaru dalam gaya bahasa Indonesia, seperti
halnya gaya bahasa Indonesia yang lain, yakni
gurindam, syair, pantun, dan talibun.
Kreativitas berbahasa di atas menghendaki kerja
sama antara penutur dan lawan tutur. Kalau tidak
ada kerja sama, kreativitas berbahasa tersebut
tidak akan muncul. Gombalan-gombalan itu tidak
akan ada. Gombalan biasanya hanya digunakan
dalam situasi informal atau situasi santai. Antara
penutur dan lawan tutur pada dasarnya sudah
saling mengenal. Kreativitas berbahasa seperti ini
mensyaratkan penutur dan lawan tutur sudah
saling
mengenal
sehingga
tidak
terjadi

kesalahpahaman dan rasa sakit hati dalam
menanggapi gombalan-gombalan yang ada.
Dalam dunia postmo, masyarakat terutama
kaum muda mengungkapkan kejujuran dan isi
mereka lewat gombalan yang berisi kedustaan.
Mereka menyukainya. Mereka menikmatinya.
Dalam hal ini, terjadi tumpah tindih berbagai
citraan, yaitu citraan nilai kebenaran yang
disampaikan melalui gombalan-gombalan yang
berisi kedustaan dan citraan bahwa setiap lawan
jenis secara psikologis menyenangi gombalangombalan yang berisi kedustaan.
B. Pilihan Kata-kata Menarik

Bahasa lain yang digunakan media massa untuk
meningkatkan rating penonton adalah memilih
kata-kata menarik yang dapat mewakili perasaan
banyak penonton. Kata-kata yang populer di
media massa saat ini adalah “galau”. Saat ini, kata
“galau” menjadi trendy dan sering digunakan di
televisi, baik untuk iklan, film, lagu, komedi, dan
sebagainya. Kata “galau” menjadi populer karena
mewakili perasaan, keadaan, dan suasana hati
banyak orang. Kata “galau” dalam KBBI
(2008:405) berarti kacau pikiran. Lewat
populernya kata “galau” dapat disimpulkan bahwa
secara umum audiens yang notabene adalah
masyarakat Indonesia saat ini sedang galau
(bingung). Secara psikologis, populernya kata
“galau” mencerminkan ada yang tidak beres
dengan pikiran dan perasaan masyarakat Indonesia
saat ini karena bahasa mencerminkan mental dan
pikiran.
Televisi sebagai sarana yang memopulerkan
kreativitas berbahasa berhasil mengaburkan batas
antara dunia maya dan dunia nyata. Masyarakat
Indonesia terutama anak-anak muda sekarang--mulai dari tingkat SD sampai SMA---bahkan
mampu menciptakan bentuk berbahasa yang lebih
kreatif daripada yang mereka lihat di televisi.
Dengan modal kecerdasan linguistik bawaan
(innate mechanism), mereka menciptakan
kreativitas berbahasa yang lebih spontan, agresif,
dan dinamis tanpa menghafal ataupun meniru gaya
yang sudah ada di televisi. Gombalan dan pilihan
kata-kata menarik di atas merupakan bentuk
kreativitas berbahasa kaum muda.
Bentuk kreativitas berbahasa di atas melibatkan
kecerdasan linguistik setiap individu yang sudah
ada sejak lahir seperti pernyataan Chomsky.
Sebagai bagian dari kedinamisan bahasa,
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kreativitas berbahasa sejalan dengan pendapat
Wittgenstein, tokoh filsafat bahasa abad ke-20
yang menggetarkan laju perkembangan linguistik
Strukturalisme-Empiris
Saussurian.
Beliau
menyatakan bahwa penggunaan bahasa (apapun
maknanya) haruslah berpijak pada prinsip don’t
think, but look, artinya jangan berpikir bagaimana
bahasa seharusnya dibentuk, tetapi lihatlah
bagaimana bahasa membentuk dirinya atau
lihatlah bagaimana bahasa berkembang mengikuti
perkembangan dunia yang meliputi perkembangan
teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. Berkat
prinsip Wittgenstein ini, bermunculan teori-teori
baru dalam bidang bahasa, seperti konsep
fenomenologi (Husserl), teori kritis (Habermas),
postmodernisme (Lyotard, Derrida, dan Facoult),
dan linguistik pragmatik (Ross dan Lakoff)
(Wibowo, 2012:2-3).

berbahasa yang menjadi perwujudan dari innate
mechanisme atau kemampuan berbahasa yang
dibawa sejak lahir. Kemampuan berbahasa yang
sudah sepantasnya disyukuri oleh setiap manusia
yang termanifestasikan dalam setiap tuturan yang
berisi pesan kebaikan bagi pendengarnya.
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