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 Penelitian ini mengkaji strategi kesantunan kritik dalam masyarakat budaya Jawa 

Mataraman. Kritik dikaji dalam fungsinya sebagai sarana kontrol sosial. Tujuan yang 

hendak dicapai adalah (a) memahami persepsi dan pandangan masyarakat budaya Jawa 

Mataraman terhadap kritik, (b)memahami strategi kesantunan kritik yang digunakan 

beserta persebarannya dalam berbagai konteks situasi, dan (c) mengungkapkan intensitas 

kritik sebagai sarana kontrol sosial serta implikasinya terhadap upaya pencegahan potensi 

pelanggaran nilai/norma sosial yang berkembang dalam masyarakat budaya Mataraman. 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Ranah yang dijadikan sebagai sasaran 

penelitian adalah ranah perkantoran dan ranah kemasyarakatan. Konteks kritik ditentukan 

berdasarkan interaksi di antara parameter ± Power (P) dan ± Distance (D). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pandangan atau persepsinya 

terhadap kritik, masyarakat budaya Jawa Mataraman dapat digolongkan menjadi tiga tipe. 

Pertama adalah tipe masyarakat yang mempunyai pandangan dan persepsi yang positif 

terhadap kritik, namun pada umumnya tidak siap mental menghadapi ancaman kritik. 

Kritik dalam pandangan masyarakat tipe pertama ini sesungguhnya bukan merupakan 
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suatu tindakan yang merugikan penerima kritik. Kritik bukan untuk menjatuhkan harga 

diri atau menyerang penerima kritik. Kritik juga bukan representasi rasa tidak suka 

apalagi rasa benci kepada penerima kritik. Kritik justru merupakan tindakan yang bisa 

membawa manfaat bagi penerima kritik, yaitu mendorong penerima kritik untuk 

melakukan introspeksi diri dan koreksi diri. Kendatipun demikian, kelompok masyarakat 

tipe pertama ini pada umumnya lebih melihat kritik dari sisi ancamannya daripada sisi 

manfaatnya. Oleh karena itu, kelompok ini tetap saja tidak suka dikritik dan cenderung 

membela diri ketika dikritik. Dengan kata lain, kelompok ini termasuk kelompok yang 

tidak begitu welcome terhadap kritik. Pandangan seperti dalam kelompok masyarakat 

tipe pertama ini merupakan pandangan yang paling umum dalam masyarakat budaya 

Mataraman.  

 Tipe kedua adalah tipe masyarakat yang berpandangan positif terhadap kritik dan 

lebih siap mental menghadapi kritik. Tampaknya tipe masyarakat kelompok kedua ini 

lebih memandang kritik dari sisi manfaatnya daripada sisi keterancaman mukanya. Oleh 

karena itu, tipe masyarakat kelompok kedua ini pada umumnya memberikan respon yang 

positif terhadap kritik dan tidak serta-merta membela diri, apalagi melakukan perlawanan 

terhadap kritik. Dengan kata lain, tipe masyarakat kelompok ini sangat welcome terhadap 

kritik. Akan tetapi, kelompok masyarakat yang berpandangan seperti masyarakat tipe 

kedua ini dalam masyarakat budaya Mataraman tampaknya tidak seumum pandangan 

kelompok yang pertama. 

 Kelompok masyarakat tipe ketiga adalah kelompok masyarakat yang cenderung 

berpandangan negatif terhadap kritik. Pelaku kritik pada umumnya dinilai mempunyai 

tujuan-tujuan tertentu yang cenderung merugikan penerima kritik. Menurut kelompok ini, 

kritik itu pada umumnya dimaksudkan untuk menyerang harga diri atau wibawa orang 

yang dikritik, atau sebagai ekspresi rasa tidak suka terhadap penerima kritik. Oleh karena 

itu, menurut kelompok ini, wajar apabila seseorang itu membela diri ketika dikritik dan 

melakukan perlawanan terhadap kritik. Oleh karena itu, kelompok masyarakat tipe ketiga 

ini sangat tidak welcome terhadap kritik. Dalam masyarakat budaya Mataraman 

kelompok masyarakat yang cenderung memberikan stigma negative terhadap kritik ini 

tampaknya juga tidak seumum kelompok masyarakat yang pertama. 
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 Berdasarkan ketiga tipe masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa kritik dalam 

masyarakat budaya Mataraman pada umumnya sangat sensitive, rawan mengancam 

muka, bahkan menimbulkan konflik antara pelaku kritik dan penerima kritik. Kelompok 

masyarakat tipe pertama yang meskipun menyadari bahwa kritik bisa membawa manfaat 

bagi dirinya, namun faktanya mereka sering tidak siap mental ketika dikritik. Mereka 

lebih melihat kritik dari sisi keterancaman mukanya daripada sisi manfaatnya. Oleh 

karena itu, mereka sering merasa tidak siap mendapat kritik. Sementara kelompok 

masyarakat tipe ketiga justru terang-terangan memberikan stigma negative terhadap kritik 

bahwa kritik sering dimksudkan untuk menyerang penerima kritik atau sebagai ekspresi 

rasa tidak suka terhadap penerima kritik. Hanya kelompok masyarakat tipe kedua yang 

memandang positif terhadap kritik dan memberikan respon yang positif terhadap kritik 

dan tidak serta merta membela diri ketika dikritik.  

 Tampaknya ada dua faktor yang menyebabkan mengapa kritik dianggap sangat 

rawan mengancam muka dalam masyarakat budaya Mataraman. Pertama, berkenaan 

dengan pemahaman dan pengertian mereka tentang kritik yang sering rancu dan tumpang 

tindih dengan tindakan-tindakan linguistik lain seperti menghina atau memaki. Menghina 

memang menyebabkan orang menjadi terhina, tetapi menghina bukanlah mengkritik dan 

mengkritik juga bukan menghina. Mengkritik mempunyai tujuan social, sedangkan 

menghina bertentangan dengan tujuan social. Mengkritik memerlukan strategi 

kesantunan, sedangkan menghina tidak memerlukan strategi kesantunan. Oleh karena itu, 

kata-kata kotor dan umpatan biasanya dihindari di dalam kritik, sedangkan dalam 

menghina kata-kata kotor dan umpatan itu justru diberdayakan semaksimal mungkin. 

Kerancuan pemahaman itu menyebabkan kritik selalu dibayangkan sebagai suatu 

tindakan yang keras dan mempermalukan. Maka wajar kalau kemudian seseorang merasa 

diserang ketika dikritik. Kedua, berkenaan dengan kurangnya pemahaman mereka 

tentang berbagai macam strategi kritik, yaitu bahwa kritik bisa dilakukan dengan 

menggunakan strategi kesantunan yang berbeda-beda mulai dari yang paling langsung 

sampai yang paling tidak langsung. .Tampaknya kritik yang dipahami oleh mereka lebih 

banyak berkenaan dengan strategi kritik langsung (bald on record) yang memang rawan 

mengancam muka. Itulah sebabnya mengapa mereka cenderung membayangkan kritik 

sebagai suatu tindakan yang keras dan mempermalukan. 
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 Selanjutnya, data menunjukkan bahwa strategi kesantunan kritik yang digunakan 

dalam masyarakat budaya Mataraman secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu strategi MKV (Melakukan Kritik secara Verbal) dan strategi MKH 

(Melakukan Kritik dalam Hati). Strategi MKH digunakan manakala ada kendala budaya 

tertentu seperti rasa sungakan dan pekewuh atau pelaku kritik ingin menghidari konflik 

dengan penerima kritik. Strategi MKV digunakan manakala kendala budaya itu tidak ada 

atau ancaman terhadap muka penerima kritik tidak menimbulkan konflik. Pemilihan 

strategi MKV dan MKH dalam masyarakat budaya Mataraman tidak dapat dilakukan 

secara sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai sosio-budaya. 

Penggunaan strategi MKV menggambarkan wujud konkret dari sebuah eksekusi kritik, 

sedangkan penggunaan strategi MKH justru menggambarkan tumpulnya sebuah kritik. 

Jika dalam konteks tertentu strategi MKV memiliki persebaran yang tinggi atau banyak 

digunakan, maka intensitas control social dalam konteks tersebut sangat tinggi. 

Sebaliknya, jika dalam konteks tertentu yang lain justru strategi MKH yang paling tinggi 

persebarannya, maka intensitas control social dalam konteks tersebut rendah. 

 Bagaimanakah intensitas control social dalam masyarakat budaya Mataraman, 

khususnya dalam ranah perkentoran dan kemasyarakatan (RT))? Berdasarkan analisis 

data yang dilakukan diketahui bahwa dalam ranah perkantoran, intensitas kritik yang 

paling tinggi terjadi dalam konteks (–P-D) dan (=P-D). Berikutnya terjadi dalam konteks 

(-P+D) dan (=P+D). Urutan berikutnya terjadi dalam konteks (+P-D), dan urutan yang 

paling bawah terjadi dalam konteks (+P+D). Dalam hal ini yang cenderung menentukan 

intensitas tersebut adalah faktor power. Jika fiturnya adalah (-P), maka intensitas kontrol 

itu paling tinggi, tidak masalah apakah berkombinasi dengan fitur (+D) atau pun (-D). 

Jika fiturnya adalah (=P), apakah berkombinasi dengan (+D) atau pun (-D) maka 

intensitas kontrol itu masih tetap tinggi. Jika fiturnya adalah (+P), maka intensitas kontrol 

itu cenderung turun dan yang paling rendah intensitas kontrol sosialnya adalah terjadi 

dalam konteks (+P) yang berkombinasi dengan (+D). Meskipun demikian, perbedaan 

intensitas itu tidak terlalu signifikan karena perbedaannya hanya tipis, kecuali yang 

mengandung fitur (+P). Dengan demikian, dalam masyarakat budaya Mataraman 

intensitas kritik dalam ranah perkantoran cenderung tinggi jika terjadi dalam konteks 

yang mengandung fitur (-P) atau (=P). Akan tetapi, jika konteks itu mengandung fitur 
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(+P), apalagi berkombinasi dengan fitur (+D), maka intensitas kritik itu cenderung 

rendah. Ada dua faktor yang menyebabkannya, yaitu (a) adanya rasa sungkan/rasa 

pekewuh dengan atasan/pimpinan dan (b) adanya rasa khawatir hubungan harmonis 

dengan atasan/pimpinan menjadi terganggu. Hal ini berarti bahwa pelanggaran nilai yang 

terjadi dalam konteks ini dalam ranah perkantoran mempunyai potensi yang cukup tinggi 

untuk dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dicegah. Kendatipun demikian, bila 

konteks yang dimaksud tidak mengandung fitur (+P), tetapi hanya mengandung fitur (-P), 

(=P), (+D), atau (-D), intensitas kritik dalam ranah perkantoran ini umumnya masih tetap 

tinggi. Dalam hal ini kritik masih bisa menjalankan fungsinya dengan baik sehingga 

pelanggaran nilai yang terjadi bisa segera dicegah dan dikontrol. 

 Sementara itu, dalam ranah kemasyarakatan, intensitas kontrol sosial yang paling 

tinggi terjadi dalam konteks (–P-D). Berikutnya berturut-turut terjadi dalam konteks 

(=P+D), (+P+D), (+P-D) dan (=P-D), serta (-P+D). Tidak seperti dalam ranah 

perkantoran, dalam ranah kemasyarakatan, tidak ada satu fitur yang secara dominan 

menentukan intensitas atau gradasi. Hal ini tampak dari fakta bahwa perbedaan gradasi 

itu sangat tidak signifikan untuk semua jenis konteks, baik yang mengandung fitu (+P), (-

P) mapun yang mengandung fitur (+D) atau (-D). Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa dalam masyarakat budaya Mataraman intensitas kontrol sosial dalam ranah 

kemasyarakatan cukup tinggi pada semua jenis konteks. Hal ini berarti bahwa kritik 

dalam ranah kemasyarakatan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Implikasinya 

adalah manakala terjadi sebuah pelanggalan nilai, pelanggaran nilai tersebut cenderung 

akan bisa segera dicegah dan dikontrol serta tidak dibiarkan berlarut-larut atau dibiarkan 

berlangsung terus tanpa ada koreksi.  
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