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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Komunikasi dan interaksi masyarakat dalam konteks tertentu menimbulkan 

berbagai persoalan sosial hukum, seperti tindak kriminal, pelanggaran moral, dan 

kekerasan simbolik. Hal ini terjadi karena manusia pada dasarnya terikat dengan 

ideologi, dominasi, modal, dan pengetahuan yang dapat disalahgunakan 

(Haryatmoko, 2010). Untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial itu, 

komunitas masyarakat membentuk sistem hukum untuk mengawal 

keberlangsungan peradaban masyarakat (Coulthard & Johnson, 2007; Gibbons, 

2003; Olsson, 2008). Sistem tersebut bisa berupa penyempurnaan hukum 

keagamaan, hukum kenegaraan, atau hukum dalam konteks kebudayaan (adat 

istiadat). Hukum digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antarindividu, 

mengatur tatanan masyarakat, dan memajukan kualitas kehidupan.  

Sementara itu, hukum direalisasikan dengan menggunakan bahasa sebagai 

entitas vital, karena sistem hukum tidak bisa disusun dan dioperasikan tanpa peran 

penting penggunaan bahasa. Oleh karena itu, bahasa berkembang seiring lahirnya 

sistem hukum untuk peradaban komunitas masyarakat. Sebagaimana dipaparkan 

oleh Tiersma (2009, hlm. 9) bahwa masyarakat prasejarahpun telah 

mengembangkan metode penyelesaian sengketa informal pada tahap yang relatif 

awal. Hal itu membuktikan bahwa bahasa dan hukum saling terikat dan tidak 

terpisahkan, baik secara harfiah maupun secara empiris. Secara harfiah, setiap teks 

atau item bahasa lisan memiliki potensi menjadi teks forensik atau terkait dengan 

hukum (Olsson, 2008:1). Secara empiris, sistem peradilan menggunakan bahasa 

sebagai medium utama, misalnya interaksi dalam pengadilan atau wawancara 

investigatif kepolisian.  

Keniscayaan relasi antara bahasa dan hukum kemudian dirumuskan dalam 

sebuah kajian yang menggabungkan ilmu bahasa dan ilmu hukum. Kajian atau 

disiplin tersebut diistilahkan dengan linguistik forensik. Linguistik forensik 

merupakan pengaplikasian teori-teori dan analisis bahasa ke dalam isu-isu dan 

proses hukum (Gibbons, 2003; Olsson, 2008). Linguistik forensik dapat menerima 
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kontribusi dari disiplin ilmu lain untuk memperkaya analisis, misalnya dari disiplin 

ilmu hukum itu sendiri, geopolitik, antropologi, psikologi, bahkan kajian 

keagamaan. Oleh karena itu, linguistik forensik tidak dimasukkan dalam satu 

pendekatan metode. Linguistik forensik termasuk dalam variasi luas pada latar 

belakang akademis, mulai dari perihal psikologi sampai fonologi (Haworth, 2009, 

hlm. 13). Artinya, linguistik forensik dibutuhkan untuk memecahkan persoalan dari 

berbagai macam latar belakang kasus hukum dengan analisis kebahasaan. Seperti 

suasana konflik di media sosial yang dapat dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri 

yang dibawa individu dalam suatu interaksi, seperti ciri fisik, kepandaian, 

pengetahuan, adat istiadat, dan keyakinan (Hartini, Saifullah, & Sudana, 2020, hlm. 

267). 

Linguistik forensik merupakan analisis bahasa yang digunakan untuk 

membantu menyelesaikan persoalan hukum. Dalam proses hukum yang melibatkan 

bahasa, penegak hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti 

kepentingan pihak tertentu, perilaku amoral, kondisi masyarakat, dan tingkat 

pemahaman terhadap hukum. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan persoalan 

hukum menjadi buram. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis bahasa untuk 

memperjelas langkah penyelesaiannya. Jadi, penegakan hukum dapat dilaksanakan 

seadil-adilnya dan sesuai dengan situasi dan kondisi bahasanya. Namun, karena 

linguistik forensik merupakan salah satu alat analisis hukum, maka kadang-kadang 

analisis ini juga digunakan sesuai kepentingan. Meskipun para pelibat hukum 

seperti para pakar hukum atau peneliti linguistik forensik diharuskan memiliki 

integritas dalam menganalisis sebuah kasus, namun pada realitasnya analisis hukum 

dan linguistik forensik ternyata tidak selamanya digunakan untuk mencapai 

keadilan secara normatif atau sesuai dengan hukum yang dipedomani (Haworth, 

2010; Shuy, 2001). 

Pelaksanaan proses hukum yang melibatkan analisis bahasa tetap memiliki 

potensi manipulasi yang dilakukan oleh para pelibat hukum. Namun demikian, 

manipulasi bahasa di sini tidak hanya berkonotasi negatif, tetapi juga berkonotasi 

positif. Sebagaimana dipaparkan Ponoromenko (2013:62) bahwa manipulasi 

bahasa dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk keperluan 
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informatif, edukasi, dan periklanan. Akibatnya adalah keputusan yang dihasilkan 

dalam persidangan atau wawancara investigatif dapat bersifat pragmatis, dalam 

artian disesuaikan dengan kepentingan. Maka dari itu juga, fenomena bahasa 

kadang-kadang tidak dapat ditangani oleh analisis yang bersifat struktural saja 

seperti morfologi atau sintaksis saja, melainkan memerlukan analisis yang bersifat 

sosial kultural. Sebagai contoh, putusan pengadilan yang dipengaruhi oleh 

pertimbangan-pertimbangan agama dan budaya. Putusan pengadilan dibentuk 

berdasarkan pedoman hukum, pertimbangan majelis hakim, dan kepentingan-

kepentingan yang ada pada saat persidangan.  

Maka persoalan budaya sebagai salah satu faktor eksternal proses hukum 

patut dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum. Aspek kultural sangat 

membantu analisis linguistik forensik pada hal-hal yang bersifat abstrak. Untuk 

menetralisir praktik manipulasi, menguatkan alat bukti, dan membantu hakim 

dalam merumuskan putusan pengadilan maka perlu dilibatkan tinjauan aspek 

kultural (Buffam, 2018; Tseng, Matthews, & Elwyn, 2004). 

Aspek kultural memberikan kontribusi terhadap kajian linguistik forensik, 

terutama yang berkaitan dengan aspek eksternal dari bukti-bukti hukum. Hal ini 

disebabkan karena kasus-kasus forensik tidak hanya berupa bukti-bukti fisik seperti 

kondisi fisiologis dan data-data hukum, tetapi juga yang bersifat nonfisik, seperti 

simbol, cara penyampaian, keyakinan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan 

suatu konsep analisis linguistik forensik yang dapat merepresentasikan aspek 

kultural penggunaan bahasa persidangan. Secara teoretis, pernyataan naratif dapat 

berperan dalam menganalisis bukti-bukti forensik—baik yang bersifat materi, fisik, 

atau linguistik—untuk menemukan logika kode dan makna kultural di balik bukti 

atau keterangan hukum. Hasil analisis terhadap penggunaan bahasa tersebut jika 

terbukti benar, maka dapat meyakinkan majelis hakim atau penegak hukum lainnya 

dalam menangani dan memutuskan perkara. Dengan demikian, penegakan hukum 

dilakukan sesuai dengan perundangan yang berlaku. 

Beberapa penelitian terkait membuktikan bahwa linguistik forensik 

membutuhkan kontribusi aspek kultural untuk membantu putusan dalam proses 

hukum. Buffam (2016) mengungkap pengetahuan budaya yang dimiliki masyarakat 
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Indo-Kanada dikonfigurasi sebagai ruang domestik. Artinya, wilayah legalitas atau 

hukum masyarakat di wilayah tersebut menggunakan budaya untuk mendapat 

pengakuan. Dalam aspek pengakuan budaya, Leo, Costanzo, & Shaked-Schroer 

(2009) mengemukakan bahwa orientasi kultural dapat mempengaruhi kesalahan 

selama interogasi (wawancara investigatif). Selain itu, Goodrich (1984) telah 

mengemukakan bahwa tanda-tanda kultural dalam hukum memiliki kontribusi 

positif yang independen untuk menemukan kontradiksi-kontradiksi tersembunyi 

dalam pengetahuan dan wacana baik yang bersifat stilistik maupun substansi pada 

poin-poin utama teks hukum. Fitur bahasa tersebut mengandung pelibatan aspek 

kultural seperti penggunaan simbol. 

Studi pendahuluan (preliminary study) yang dilakukan di Pengadilan Agama 

Watansoppeng menunjukkan bahwa terdapat penggunaan aspek kultural yang 

dalam proses  pengadilan. Proses pengadilan yang diamati adalah sidang dispensasi 

kawin. Sebagai contoh dalam kasus dispensasi kawin, Majelis Hakim 

mempertimbangkan penuturan latar belakang pekerjaan, riwayat pendidikan, 

kondisi psikologis dan biologis dari pemohon dalam pemutusan perkara. Contoh 

dialog dalam persidangan Pengadilan Agama yang memuat aspek kultural dapat 

dilihat pada data berikut: 

 

Teks PU1.KM.S1.(1) 

Konteks: Ketua Majelis menanyakan pekerjaan Pemohon kepada Saksi 3 yang 

merupakan keluarga dari Pemohon. 

 

Ketua Majelis: Ae! Itu kalau kita berumahtangga ki naah. Tidak 

bahwa satu saja yang mau diurus. Banyak sekali tanggungjawabnya 

(Hakim berujar kepada Pemohon). Terus apa pekerjaannya ini anak? 

(Hakim bertanya kembali kepada Saksi 1) 

Saksi 1: Iya. Membantu ayahnya ke sawah.  

Ketua Majelis: Apa dikerja? 

Saksi 1: Bertani, pak. 

Ketua Majelis: Selain itu? 

Saksi 1: Kakao. 

Ketua Majelis: Ei, sebagai orang tua, jangan mengira setelah menikah 

lepas tanggung jawabmu. Tidak itu. Sama sekali tidak. 

 

Dari data tersebut, dapat diambil hasil studi sementara bahwa pelibatan aspek 

kultural dalam proses persidangan disebabkan oleh 3 faktor, yakni: 
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(1) Corak kasus hukum di Pengadilan Agama berkaitan dengan 

persoalan-persoalan sosial dan budaya masyarakat. Corak ini 

terepresentasi pada kalimat “Terus apa pekerjaannya ini anak?”. 

(2) Situasi linguistik pada proses persidangan di beberapa wilayah di 

Indonesia sebagian besar menggunakan register tertentu dilengkapi 

dengan penyampaian aspek budaya. Situasi ini terepresentasi pada 

kalimat, “Ae! Itu kalau kita berumahtangga ki naah”),  

(3) Aspek kultural dalam persidangan dapat berasal dari sistem sosial 

yang dianut masyarakat. Aspek ini terepresentasi pada kalimat “Itu 

kalau kita berumahtangga ki naah. Tidak bahwa satu saja yang mau 

diurus. Banyak sekali tanggungjawabnya.” 

 

Ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi prose ataupun putusan 

pengadilan. Penggunaan bahasa dengan muatan latar belakang budaya yang 

disampaikan pemohon, penggugat, ataupun saksi mempengaruhi kognisi hakim. 

Akibatnya, putusan pengadilan dapat bersifat fleksibel dan terkadang tidak sesuai 

dengan perujukan perundangan yang semestinya. Kondisi tersebut disebabkan oleh 

benturan 2 aspek dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, yakni aspek 

kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Sebagaimana dipaparkan Tahir 

(2010, hlm. 97) bahwa dalam proses penegakan hukum, terdapat kepentingan 

umum yang menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat (social orde) dan 

kepentingan individu yang menghendaki adanya kebebasan individu. Selain itu, 

diupayakan sebuah konsep hukum yang dapat memenuhi tuntutan agar hukum 

dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan sosial yang sangat mendesak dan 

terhadap masalah-masalah keadilan sosial sambil tetap mempertahankan hasil 

institusi yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasarkan hukum (Tahir, 2010, hlm. 

160).  

Keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan 

untuk menjawab kebutuhan sosial tersebut karena Indonesia merupakan negara 

dengan mayoritas penduduk beragama Islam dengan haluan kenegaraan demokrasi. 

Kondisi ini mengakibatkan Pengadilan Agama menggunakan sistem hukum yang 
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kompleks karena selain bersumber dari Al-Quran dan Hadis, Pengadilan Agama 

juga memperhatikan sumber hukum lain, seperti kitab fiqih, kitab tafsir, dan 

peraturan perundang-undangan. Pengadilan Agama sebagai salah satu sistem 

peradilan yang sah di Indonesia tetap harus mempertimbangkan ideologi 

(ideological standpoint) dan aspek moral dalam menjalankan sistem hukum 

(Mattila, 2006; Lyons, 1993). 

Namun demikian, proses hukum Pengadilan Agama sebagai salah satu 

manifestasi penggunaan bahasa dalam ranah hukum, juga tidak terlepas dari 

berbagai macam persoalan. Beberapa kesenjangan dapat muncul dalam sistem 

hukum Pengadilan Agama yakni;  

(1) Terkait langsung dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga langkah 

penyelesaian kasus kadang-kadang tidak sepenuhnya merujuk pada 

sumber hukum, namun harus berselaras dengan norma yang berlaku di 

masyarakat. Hal ini terepresentasi dalam penggunaan bahasa di 

pengadilan. Pengadilan Agama merupakan sistem hukum dan pelaksana 

kehakiman yang sah di Indonesia (Rasyid, 2019; Hamzani, hlm. 119, 

2020), sehingga termasuk dalam konteks hukum yang dapat ditelaah dari 

sudut pandang kajian bahasa.  

(2) Sumber hukum di Pengadilan Agama yang beragam. Penggunaan 

beberapa sumber hukum sesungguhnya memudahkan penanganan kasus, 

namun demikian harus melalui proses pengambilan putusan hakim yang 

juga komprehensif, seperti hukum waris dan ekonomi syariah. Hukum 

Islam merupakan merupakan kewajiban kurikulum nasional di perguruan 

tinggi umum, institusi, dan fakultas hukum yang dikembangkan sesuai 

perkembangan hukum Islam dan sistem hukum nasional (Hamzani, hlm. 

1, 2020). 

(3) Selama ini, pengkajian bahasa dan hukum kurang diamati dari aspek 

edukasi. Kajian bahasa pada ranah hukum hanya diidentikkan 

penggunaan bahasa yang berdampak hukum atau kontribusi ilmu bahasa 

untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Padahal, jika terdapat aspek 

edukasi yang dikaji dalam kajian tersebut, maka hal itu dapat memberi 
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pemahaman masyarakat dan mencegah persoalan-persoalan hukum 

secara progresif. Oleh karena itu, aspek pendidikan perlu dieksplorasi 

dalam bidang linguistik forensik. Linguistik Forensik tidak hanya 

digunakan untuk penegakan hukum seperti penyediaan alat bukti bahasa, 

tetapi juga penggunaan kajian bahasa dalam proses hukum, seperti 

kesaksian ahli dalam persidangan, penyederhanaan bahasa hukum, atau 

pendidikan dan pelatihan bahasa untuk aparat hukum (Coulthard & 

Johnson, 2007; Gibbons, 2003). 

 

Fenomena yang muncul dalam sistem hukum Pengadilan Agama berdasarkan 

beberapa kondisi tersebut, yakni eksistensi konfesi kultural. Konfesi kultural 

(cultural confession) cenderung muncul sebagai konsekuensi dari pelibatan aspek-

aspek kultural dan sosial masyarakat dalam sebuah sistem hukum (Buffam, 2018, 

hlm. 153). Buffam meneliti persoalan hukum etnis di Asia Selatan dan Indo-Kanda. 

Hasil penelitian Buffam menunjukkan adanya daya tertentu jika persoalan hukum 

melibatkan etnis, seperti identitas, rasisme, dan hak perempuan. Aspek kultural 

yang diidentifikasi dari pengakuan-pengakuan, bukti-bukti, atau keterangan-

keterangan kultural dan sosial tersebut memberi corak pengetahuan dari 

masyarakat. Corak pengetahuan tersebut dapat mempengaruhi proses dan hasil 

persidangan.  

Namun demikian, pengakuan dan keterangan hukum kadang-kadang tidak 

sesuai dengan kenyataan. Pengakuan dan keterangan yang diberikan oleh pelibat 

hukum bisa jadi merupakan pengakuan atau keterangan yang salah (false 

confession) karena tidak memperhatikan konteks tindak tutur dan tidak kuat 

mengolaborasikan bukti dan kesaksian dari aspek lain (Leo, Costanzo, & Shaked-

Schroer, 2009, hlm. 25—26). Kondisi tersebut didukung oleh penelitian Brooks 

(2005, hlm. 69) mengenai kasus atau kesalahan individu yang dipamerkan dalam 

program pertunjukan realitas (reality show) di TV. Brooks menunjukkan bahwa 

pengakuan dan keterangan hukum bahkan bisa jadi menyimpang dan mengabaikan 

kemanusiaan, seperti munculnya rasa malu, rasa bersalah, dan menghukum diri 

sendiri. Dalam konteks interogasi dan investigasi, Berger (1990) telah 
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menggunakan istilah confession law sebagai sebuah pendekatan peraturan yang 

berlaku di Britania Raya. Berger melaporkan pentingnya melegalkan pengakuan-

pengakuan atau keterangan-keterangan untuk dapat dijadikan sebagai sumber 

hukum. 

Dengan demikian, seluruh keterangan dalam persidangan sangat penting 

karena dapat mempengaruhi proses dan hasil pengadilan. Aspek kultural sebagai 

salah satu faktor pendukung dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk melengkapi 

dan meluruskan persoalan hukum yang ada. Aspek-aspek kultural dalam proses 

hukum dapat berupa bukti kultural (cultural evidence), informasi kultural (cultural 

information), dan pertimbangan kultural (cultural consideration) (Tseng, 

Matthews, & Elwyn, 2005, hlm. 13). Konsep-konsep kultural tersebut dapat 

digunakan dalam proses hukum untuk memberikan konotasi dan implikasi yang 

berbeda, termasuk faktor edukasi.  

Penelusuran terhadap faktor edukasi merupakan suatu langkah progresif 

untuk menegakkan dan memuliakan hukum. Hal ini sejalan dengan konsep 

restorative jutice (keadilan restoratif) di Indonesia. Keadilan restoratif merupakan 

alternatif penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat (Badan 

Peradilan Umum, 2020). Pemberian pemahaman, mediasi, dan upaya 

pertannggungjawaban merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk 

memulihkan keadaan. Kajian forensik kebahasaan (linguistik forensik) perlu 

dilakukan tidak hanya untuk menghentikan perang, akan tetapi seturut dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial, kajian ini juga sangat perlu dalam rangka pencegahan konflik dan pemulihan 

pascakonflik (Maryanto, Agus & Juliana, 2021, hlm. 94). 

Berdasarkan paparan latar belakang secara konseptual dan monumental di 

atas, penelitian ini berfokus pada penggunaan aspek-aspek kultural (bukti kultural, 

informasi kultural, dan pertimbangan kultural) yang dominan didayagunakan dalam 

persidangan Pengadilan Agama. Aspek-aspek kultural tersebut terepresentasi pada 

penggunaan bahasa oleh Majelis Hakim (hakim ketua dan hakim anggota) dan 

kelompok pemohon (penggugat dan saksi) serta pengacara ataupun panitera. 
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Interaksi bahasa dalam persidangan memiliki corak penggunaan bahasa tersendiri 

sehingga memiliki wacana hukum tertentu. Interaksi antara majelis hakim dan 

kelompok pemohon dan saksi mengandung pendayagunaan fitur bahasa untuk 

tujuan hukum responsif, yakni upaya menyelaraskan kenyataan sosial dan idealitas 

keadilan. Dengan demikian, linguistik forensik diprogreskan tidak hanya berfungsi 

sebagai alat untuk memecahkan masalah, tetapi juga untuk mencegah masalah. 

Untuk memunculkan aspek-aspek kultural, menggambarkan dimensi bahasa 

persidangan, dan mengungkap bahasa edukasi hukum dalam persidangan, 

digunakan analisis terhadap pernyataan-pernyataan yang muncul. Model 

pernyataan yang sesuai digunakan yakni Narrative Statement Analysis. Model ini 

dirumuskan Olsson (2008) untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam proses 

hukum.  

Dengan demikian, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana 

aktivitas berbahasa dan keterangan-keterangan dalam wacana hukum Pengadilan 

Agama digunakan untuk membantu menerangkan persoalan dalam proses 

pengadilan dan mendidik masyarakat secara langsung dengan pelibatan aspek-

aspek kultural. Pertanyaan penelitian tersebut dijabarkan dalam rumusan masalah 

sebagai berikut. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Premis utama penelitian ini memandang bahwa proses hukum di Pengadilan Agama 

memiliki kekhasan dalam hukum yakni memiliki aspek edukatif yang dominan. Sisi 

edukasi tersebut diperoleh dengan menggunakan karakteristik dan cara linguistik 

tertentu. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian disusun berdasarkan premis 

tersebut.  

Secara umum, penelitian ini berfokus mengkaji bukti-bukti dan aktivitas 

berbahasa dengan pelibatan aspek kultural, proses wacana hukum dan edukasi 

hukum dalam persidangan Pengadilan Agama. Secara khusus, rumusan masalah 

penelitian disusun sebagaimana berikut: 

(1) Bagaimana Majelis Hakim melibatkan aspek kultural dalam proses 

persidangan Pengadilan Agama? 
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(2) Bagaimana pembentukan wacana hukum dalam persidangan Pengadilan 

Agama? 

(3) Apa edukasi hukum dalam proses persidangan Pengadilan Agama? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan paparan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian secara umum 

berfokus mengkaji aktivitas berbahasa dalam proses pengadilan untuk menemukan 

aspek kultural dan aspek edukasi yang dilakukan melalui analisis penggunaan 

pernyataan naratif. Secara khusus, tujuan penelitian dipaparkan sebagaimana 

berikut: 

(1) Merumuskan pelibatan aspek kultural dalam proses persidangan 

Pengadilan Agama. 

(2) Merumuskan pembentukan wacana hukum persidangan Pengadilan 

Agama. 

(3) Menemukan edukasi hukum dalam proses persidangan Pengadilan 

Agama. 

 

1.4 Penjelasan Istilah  

(1) Konfesi kultural merupakan pengakuan-pengakuan, keterangan-

keterangan, dan bukti-bukti sebagai konsekuensi atas pelibatan aspek 

kultural dalam sebuah proses hukum (Buffam, 2018; Leo, Costanzo, & 

Shaked-Schroer, 2009). Aspek kultural dibagi 3 yakni: (1) bukti kultural 

(cultural evidence) seperti ikon, indeks dan simbol, (2) informasi kultural 

(cultural information) seperti kebiasaan, gaya hidup dan penampilan, (3) 

pertimbangan kultural (cultural consideration) seperti nilai, ideologi dan 

keyakinan (Tseng, Matthews, & Elwyn, 2004, hlm. 19—20). 

(2) Wacana hukum merupakan penerapan konsep kajian wacana dalam ranah 

hukum (Goodrich, 1984; Fish, 1994; Durant, 2002). Shuy (2001, hlm. 

438—441) merumuskan salah satu konsep analisis wacana yang dapat 

diterapkan dalam proses hukum yakni dengan pengamatan terhadap arah 

percakapan, topik dan respon pembicaraan, serta tindak tutur hukum. 
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(3) Edukasi hukum merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan mengawal 

perkembangan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

(Imber & van Geel, 2010, hlm. 1). Indikator edukasi hukum dijabarkan 

dari fungsi edukasi dalam hukum yang dirumuskan Stolz (1998) yakni 

fungsi bimbingan, fungsi kebajikan, fungsi pemberian wawasan, fungsi 

kepentingan sosial dan fungsi sosial masyarakat. 

(4) Ketiga terma (aspek kultural, wacana hukum dan edukasi hukum) tersebut 

ditelaah menggunakan analisis bahasa linguistik forensik untuk 

memunculkan data bahasa persidangan Pengadilan Agama. Adapun 

analisis linguistik forensik yang digunakan adalah analisis pernyataan 

naratif (narrative statement). Pernyataan naratif merupakan keterangan 

yang muncul dalam proses hukum untuk mengamati pengalaman, latar 

belakang, psikologi, maksud, dan ketidakkonsistenan para pelibat hukum 

(Olsson, 2008). Pernyataan naratif ini diidentifikasi dari keterangan yang 

menandakan tempat, waktu, urutan, pelebihan, tenses dan bentuk 

pernyataan lain.  

 

1.5 Signifikansi Penelitian 

Signifikansi penelitian ini ditinjau dari empat aspek, yakni secara teoretis,  praktis, 

kebijakan, dan isu sosial. Keempat aspek tersebut diarahkan berdasarkan 

kepentingan ranah hukum dan pengembangan kajian linguistik forensik. 

(1) Signifikansi Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini berimplikasi pada dua hal. Pertama, hasil 

penelitian ini dapat memperluas kajian linguistik forensik. Analisis dalam 

penelitian ini mengkaji pernyataan naratif untuk melihat aspek kultural, 

wacana hukum Pengadilan Agama, dan aspek edukasi dalam hukum yang 

berguna untuk menambah keragaman linguistik forensik. Kedua, hasil 

penelitian dari pembacaan aspek kultural memperkuat teori linguistik 

forensik dengan memandang bahwa proses hukum tidak bisa terlepas dari 

faktor luar seperti bahasa dan sosial-budaya. 
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(2) Signifikansi Praktis 

Penelitian mengenai pendayagunaan aspek kultural di Pengadilan Agama 

dilakukan dengan analisis pernyataan naratif yang digunakan dalam 

persidangan gugat cerai dan dispensasi nikah. Penerapan teori analisis 

tersebut dalam konteks peradilan agama merupakan hal baru dan relevan. 

Dengan demikian secara praktis, hasil penelitian dapat dilihat dalam dua 

hal. Pertama, dapat menjadi rujukan dalam pengembangan analisis 

linguistik forensik. Kedua, dapat menjadi rujukan bagi penelitian 

selanjutnya yang akan menkaji linguistik forensik, khususnya dalam 

konteks Pengadilan Agama dan yang terkait dengan aspek-aspek kultural 

dan edukasi. 

(3) Signifikansi pada Kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi pegangan bagi para penegak hukum, 

seperti jaksa, hakim, polisi, maupun saksi ahli bahasa dalam menelusuri 

dan memutuskan kasus-kasus bahasa hukum atau kasus-kasus yang 

memerlukan analisis bahasa. Perspektif kultural dapat menjadi pedoman 

hukum dalam menganalisis dan menetapkan suatu perkara hukum. 

(4) Signifikansi pada Isu Sosial  

Penelitian ini menjadikan aspek kultural sebagai bahan analisis dan 

selanjutnya memaparkan keterangan yang bersifat natural. Penelitian ini 

dapat memberi pertimbangan dan pencerahan bagi praktisi hukum, 

khususnya hakim atau jaksa, sehingga dapat memutuskan kasus di 

pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan 

kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan ilmu pengetahuan, 

khususnya pelibatan aspek kultural dan aspek edukasi dalam linguistik 

forensik. Selain itu, keterangan hukum yang bersumber dari aspek-aspek 

kultural meminimalisir bentuk ketidakpuasan, kecurangan atau hal-hal 

yang tidak semestinya terjadi dalam proses hukum. 

 


