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Abstract
The co-existence of the national language, bahasa Indonesia,
and a local language in one language community sometimes
forces the local language to the corner and may end up in
extinction. This study focused on language use in the daily life
of school students from secondary school up to the university
in Palu. The study showed that most of the students are no
longer able to speak local languages fluently.  The majority of
them have acquired bahasa Indonesia as their first language,
and they have almost no more motivation to learn their parents’
mother tongue. In daily interactions at home, school, and in the
community, they almost never speak a local language any more
because they have been monolingual in bahasa Indonesia.

Key Words: national language, local language, language
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PENDAHULUAN
Keprihatinan atas makin sedikitnya perhatian pemerintah dan masyarakat,
generasi muda utamanya, atas bahasa daerah (selanjutnya disebut BD) baik
tentang penggunaannya maupun upaya pelestariannya telah banyak kali
dikemukakan oleh para pakar dan pemerhati bahasa di republik ini. Yang masih
segar dalam ingatan kita misalya disampaikan oleh Arief Rachman dalam
pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Negeri Jakarta (Kompas 23
Mei 2007 hal 12) bahwa walaupun dalam konteks Indonesia memang belum
ada bukti yang dapat dikemukakan bahwa kehadiran bahasa Indonesia atau
bahasa lainnya, seperti bahasa Inggris, menyisihkan keduduan bahasa daerah,
namun “ada indikasi atau kecenderungan pemakaian bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris untuk kepentingan tertentu – termasuk dalam pendidikan formal
– membuat kedudukan bahasa-bahasa daerah menjadi lemah. Anak-anak
sekolah digiring untuk beranggapan bahwa bahasa Indonesia dan (bahasa)
Inggris menjadi superior dibandingkan dengan bahasa ibunya. Kondisi ini
diperparah oleh sikap orangtua di rumah yang juga tidak memakai bahasa
daerah untuk berkomunikasi.”

Tidak dapat disangkal bahwa bahasa Indonesia (selanjutnya disebut BI)
dan bahasa Inggris (selanjutnya disebut BIng) telah berhasil menggiring
bahasa-bahasa daerah ke ambang jurang kepunahanan. Paling tidak di kalangan
anak-anak usia sekolah BD bukan lagi suatu yang menarik untuk digunakan
dalam kehidupan sehari-hari apalagi untuk dipelajari sebagaimana halnya
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belajar bahasa asing. Keengganan masyarakat pada umumnya, anak-anak
sekolah khususnya, untuk menggunakan BD dalam pergaulan sehari-hari dipicu
oleh adanya bahasa lain (BI dan BIng) yang diangggap lebih mampu
mengekspressikan gagasan, buah pikiran, perasaan, dll. dibandingkan dengan
BD. Di samping itu media massa cetak apalagi elektronik, televisi utamanya,
yang sudah dapat diakses di hampir semua pelosok nusantara ini boleh dikata
tidak ada satu pun yang menggunakan BD. Hal ini membuat anak-anak
semakin tidak tertarik untuk belajar BD. Pengaruh media massa dalam
penyebaran bahasa (dan juga kepunahan bahasa) sangat besar sebab
masyarakat, anak-anak utamanya, menghabiskan waktu senggangnya di muka
televisi menyimak berita, hiburan, olah raga, pertunjukan seni, dll. semuanya
dalam BI atau BIng sehingga hampir tidak ada ruang yang tersisa untuk
penggunaan BD. Selanjutnya faktor prestise juga tidak dapat diabaikan. Dalam
kaitannya dengan kecenderungan masyarakat menggunakan bahasa asing, BIng
khususnya, faktor prestise ini merupakan pemicu yang paling utama.

Makalah ini adalah hasil survei tentang penggunaan bahasa di kalangan
anak sekolah di kota Palu. Survei diadakan pada bulan Mei 2005 dengan
melibatkan 360 orang anak sekolah (120 siswa SLTP, 120 siswa SLTA, dan
120 mahasiswa Perguruan Tinggi). Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui
apakah anak sekolah di kota Palu; mulai dari tigkat SLTP, SLTA, sampai ke
Perguruan Tinggi masih menggunakan bahasa daerah secara aktif dalam
kehidupan mereka sehari-hari baik dalam lingkungan rumah tangga, sekolah,
dan masyarakat. Kepada mereka diberikan angket yang berisi pertanyaan
tentang bahasa yang mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari di rumah,
sekolah, dan masyarakat. Pertanyaan yang relatif sama diberikan pula kepada
para orang tua untuk mengetahui bagaimana persepsi mereka tentang
penguasaan bahasa anak mereka.

1  SITUASI KEBAHASAAN WILAYAH PENELITIAN
Dari segi kelompok etnis, penduduk kota Palu sangat hetorogen. Kota ini
dihuni oleh penduduk dari berbagai kelompok etnis. Kelompok etnis terbesar
adalah etnis Kaili sebagai penduduk asli dengan bahasa daerah mereka bahasa
Kaili serta dialek-dialeknya (Ledo, Rai, Tara, Da’a. dll). Kelompok etnis besar
lainnya antara lain adalah Bugis-Makassar, Manado, Mandar, Jawa-Sunda, dan
Gorontalo dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Di samping itu ada
pula kelompok etnis kecil dari kelompok etnis dalam wilayah provinsi Sulawesi
Tengah seperti Poso-Pamona, Kulawi, dll dengan bahasa daerah mereka
sendiri. Dengan demikian komposisi penduduk dari segi bahasa juga menjadi
sangat hetorogen. Karena hetorogennya kelompok etnis penduduk, tidak ada
satu pun BD yang dominan, bahasa Kaili sekalipun. Bahasa pergaulan sehari-
hari baik dalam situasi informal maupun formal termasuk bahasa pengantar di
sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi adalah
BI. BD hanya digunakan dalam rumah tangga, misalnya komunikasi antar
suami-isteri, antara orangtua dengan anak dalam rumah tangga, kegiatan khas
kedaerahan misalnya upacara perkawinan atau kematian yang melibatkan
kegiatan adat istiadat kedaerahan atau kegiatan lainnya yang merupakan ciri
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khas adat tertentu. Keberagaman penduduk kota Palu dari segi etnis dan bahasa
serta tidak adanya bahasa daerah yang dominan membuat BI berfungsi sebagai
satu-satunya bahasa pergaulan dalam hampir semua sektor kehidupan.
Penggunaannya yang sangat intensif pada akhirnya dapat membuat bahasa-
bahasa minoritas makin terbatas ranah penggunaannya dan pada gilirannya
nanti tidak tertutup kemungkinan akan mengalami kepunahan di wilayah
perkotaan khususnya.

Sekolah-sekolah tempat survei dilaksanakan adalah SLTP Negeri 2
Palu, SMU 4 Negeri Palu, dan FKIP Universitas Tadulako. Kedua sekolah
lanjutan ini berada di wilayah yang hetorogen dari segi kelompok etnis
sehingga diharapkan siswa yang menjadi responden dalam survei ini tidak
didominasi oleh kelompok etnis tertentu. Pada tingkat perguruan Tinggi,
mahasiswa yang dijadikan sampel berasal dari Prodi Pendidikan BIng.

2  LANDASAN TEORI
Apabila dua bahasa dengan status sosial, politis, dan ekonomis yang berbeda
(katakanlah bahasa A lebih kuat; dan bahasa B lebih lemah) hidup bersama
dalam satu wilayah dalam waktu yang lama, selalu ada kecenderungan bahwa
bahasa A yang lebih kuat akan mendominasi bahasa B yang lebih lemah.
Pengertian dominasi bahasa A atas bahasa B di sini adalah bahwa bahasa A
lebih sering digunakan dalam berbagai kegiatan komunikasi pada hampir
semua aspek kehidupan. Sedangkan bahasa B terbatas penggunaannya pada
aspek kegiatan tertentu saja yang intensitasnya rendah. Dominasi semacam ini
secara pelan-pelan dapat menggiring bahasa B yang lemah ke jurang
kepunahan. Cukup banyak contoh kasus di dunia ini di mana bahasa-bahasa
yang kuat secara politis dan ekonomis menyingkirkan bahasa-bahasa yang
lemah (atau bahasa minoritas). Negara-negara Amerika Latin merupakan
contoh yang bagus dalam hal ini. Sebelum kedatangan bangsa Spanyol ke
Amerika Latin, bahasa nasional negara-negara tersebut adalah bahasa-bahasa
Indian. Tetapi setelah bangsa Spanyol sampai ke wilayah itu dan
mendudukinya dalam waktu ratusan tahun lamanya, pelan tapi pasti bahasa-
bahasa Indian itu menjadi punah dan digantikan oleh bahasa Spanyol sebagai
bahasa nasional semua negara Amerika Latin (kecuali Brazil yang berbahasa
Portugis). Kasus semacam ini telah digambarkan oleh Dixon sebagai berikut.

“There must always have been a tendency for a language
which is politically and numerically strong gradually to
increase its hold to the detriment of ‘minor’ languages spoken
in the same region. This now happens at faster rate than ever
before, and it happens in every part of the world. … In the
nations of Africa and Asia, developments in education and
communication have led to one (or few) local languages
increasing in popularity and importance, while other
languages move to the verge of extinction (Dixon 1991:233).

Namun demikian, tidak selamanya koeksistensi dua bahasa yang tidak
selevel dari segi sosial, politis, dan ekonomis berakibat kepunahan pada bahasa
yang lebih lemah. Cukup banyak pula contoh kasus di dunia ini di mana bahasa



Hasan Basri

172

yang secara politik lebih kuat dapat hidup berdampingan dengan baik dengan
bahasa-bahasa yang lebih lemah. Dalam situasi kebahasaan semacam ini
biasanya terjadi rana penggunaan bahasa yang berbeda, misalnya bahasa
minoritas dipakai dalam kegiatan adat istiadat dan budaya lokal, sedangkan
bahasa yang lebih kuat secara politis ekonomis biasanya dipakai dalam situasi
yang lebih formal misalnya di kantor, sekolah, pertemuan-pertemuan resmi dan
semacamnya. Contoh kasus semacam ini dapat dilihat di daerah pedesaan di
beberapa provinsi di republik ini, Sulawesi Tengah misalnya, di mana BI hidup
berdampingan dengan baik dengan BB  dan tidak perlu ada kekhawatiran
bahwa BB akan punah dalam waktu dekat karena dominasi BI (Basri 2006).
Ada berbagai faktor yang ikut berpengaruh terhadap kepunahan suatu BD atau
bahasa minoritas. Kaplan (1994) menyebutkan tiga di antaranya.

1) Parents are reluctant to pass on a language to their children.
2) The language ceases to serve key communicative functions in the

community.
3) The community of speakers is not stable and /or expanding, but rather is

unstable and/or contracting.

Apa yang ditekankan oleh Kaplan di sini adalah bahwa suatu bahasa mungkin
punah apabila bahasa itu tidak lagi diteruskan oleh orangtua kepada anaknya;
tidak lagi menjadi alat komunikasi utama dalam masyarakat; dan masyarakat
penutur bahasa itu tidak stabil atau berkembang, malahan sebaliknya tidak
stabil bahkan menyusut. Demikian menurut Kaplan. Namun apabila yang
terjadi adalah sebaliknya yaitu bahasa itu digunakan oleh para orang tua kepada
anak-anak mereka dalam rumah tangga sebagai alat komunikasi utama, begitu
pula bahasa itu dipakai sebagai bahasa pergaulan dalam masyarakat, serta
jumlah penuturnya stabil atau malahan bertambah, tidak perlu ada
kekhawatiran bahwa bahasa itu akan punah. Untuk melihat apakah ketiga
faktor penyebab kepunahan bahasa yang disebutkan Kaplan di atas terjadi di
wilayah kota Palu survei ini dilaksanakan.

3  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini disampaikan jawaban siswa dan mahasiswa terhadap angket yang
disebarkan kepada mereka.

3.1  Penggunaan Bahasa dalam Rumah Tangga

Sebagaimana yang tersirat dalam sinyaleman Kaplan di atas, rumah tangga
merupakan tempat yang paling ideal bagi orangtua untuk memperkenalkan
bahasa kepada anak mereka. Bahasa yang dipakai berkomunikasi antara ayah
dan ibu dalam rumah tangga diharapkan akan menjadi bahasa pertama (bahasa
ibu) anak-anak dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu pertanyaan
pertama yang disampaikan kepada responden adalah bahasa apa yang dipakai
berkomunikasi antara ayah dan ibu mereka dalam rumah tangga.  Tabel 1 di
bawah ini memberikan jawaban responden atas pertanyaan tersebut.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini, persentase
penggunaan BD sebagai alat komunikasi antara kedua orangtua dalam rumah
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tangga agak rendah (hanya 22.22 persen). Sementara penggunan BI cukup
tinggi (40 persen). Namun demikian ada 37.38 persen orangtua yang mengaku
menggunakan BI dan BD secara teratur sebagai alat komunikasi antar suami-
isteri dalam rumah tangga. Kalau pengguna bahasa campuran ini dihitung juga
sebagai pengguna BD, penggunaan BD sebagai alat komunikasi antar kedua
orangtua dalam rumah tangga cukup tinggi. Hanya perlu dicermati di sini
bahwa kebanyakan pengguna BD adalah orangtua para mahasiswa yang tinggal
di desa sehingga tidak mengherankan bila khusus di kalangan orangtua para
mahasiswa penggunaan BD menjadi agak tinggi (37.50 persen). Bandingkan
angka ini dengan angka persentase penggunaan BD oleh orangtua siswa SLTP
dan SLTA yang masing-masing hanya 14.17 persen dan 15.00 persen.

Tabel 1: Bahasa yang dipakai berkomunikasi antara ke dua orangtua di rumah.

Bahasa
Siswa
SLTP

Siswa
SLTA

Mahasiswa Jumlah

F % F % F % F %
1. BD 17 14.17 18 15.00 45 37.50 80 22.22
2. BI 62 51.66 51 42.50 31 25.83 144 40.00
3. BD & BI 41 34.17 51 42.50 44 36.67 136 37.38

Total 120 100 120 100 120 100 360 100

Sekarang marilah kita simak apakah bahasa yang dipakai berkomunikasi antar
kedua orangtua dipakai pula berkomunikasi kepada anak mereka dalam rumah
tangga. Idealnya mestinya begitu sebab seperti yang disinggung oleh Kaplan di
atas suatu bahasa akan tetap hidup apabila bahasa itu diteruskan oleh orangtua
kepada anak mereka. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan jawaban para
responden terhadap pertanyaan tersebut.

Tabel 2
Bahasa yang digunakan orangtua kepada anak mereka dalam rumah tangga.

Bahasa Siswa SLTP Siswa SLTA Mahasiswa Jumlah
F % F % F % F %

1. BD 4 3.33 6 5.00 23 19.17 33 9.17
2. BI 105 87.50 79 65.83 73 60.83 257 71.39
3. BD &
BI

11 9.17 35 29.17 24 20.00 70 19.44

Total
120 100 120 100 120 100 360 100

Dapat dilihat dalam Tabel 2 di atas bahwa jumlah orangtua yang menggunakan
BD kepada anaknya sangat rendah, hanya 9.17 persen. Pengguna bahasa
campuran pun (BI dan BD) rendah sekali, hanya 19.44 persen. Sebagian besar
para orangtua, 71.39 persen, lebih suka menggunakan BI kalau berbicara
dengan anak mereka. Bahkan orangtua para mahasiswa pun yang kebanyaan
tinggal di desa mengaku menggunakan BI kepada anak mereka. Dari tabel di
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atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi keengganan pada
sebagian besar orangtua untuk meneruskan bahasa daerah mereka kepada anak-
anak mereka. Hal ini bahkan lebih nyata pada tingkat SLTP di mana hanya 3.33
persen anak yang mengaku orangtua mereka berbahasa daerah kepada mereka.
Kalau hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, pada akhirnya anak-
anak tidak akan menguasai lagi bahasa daerah orangtua mereka sehingga BD
hanya sampai pada generasi orangtua, sementara generasi berikutnya (anak-
anak mereka) telah beralih ke BI karena anak-anak tidak lagi diperkenalkan
BD. Dengan demikian salah satu faktor penyebab kepunahan bahasa seperti
yang diungapkan Kaplan di atas telah berlangsung.

Sekarang marilah kita simak apa jawaban responden ketika mereka
ditanya tentang bahasa yang digunakan berkomunikasi antar sesama anak-anak
dalam rumah tangga. Tabel 3 berikut memberikan jawabannya.

Tabel 3: Bahasa yang dipakai berbicara sesama anak-anak dalam rumah tangga

Answer Siswa SLTP Sisw SLTA Mahasiswa Jumlah
F % F % F % F %

1. BD 4 3.33 10 8.33 18 15.00 32 8.89
2. BI 116 96.67 110 91.67 102 85.00 328 91.11
3. BD &
BI

0 0 0 0 0 0 0 0

Total
120 100 120 100 120 100 360 100

Dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa hampir semua anak (91.11 persen)
mengaku menggunakan BI dalam berkomunikasi antar sesama mereka dalam
rumah tangga. Yang mengaku menggunakan BD rata-rata hanya 8.89 persen.
Di kalangan mahasiswa, penggunaan BD agak banyak (15 persen) sebab
banyak diantara mereka yang berasal dari pedesaan di mana tingkat
penggunaan BD masih relatif tinggi. Angka-angka ini menunjukkan makin
tidak adanya minat anak untuk menggunakan BD sebagai alat komunikasi
sekaligus memperkuat pernyataan di atas bahwa bahasa daerah orangtua tidak
lagi menarik bagi anak-anak mereka. Terbukti hampir semua responden
menggunakan BI sebagai alat komunikasi dalam rumah tangga. Kalau rumah
tangga tidak lagi merupakan tempat yang baik untuk pelestarian BD, apakah
ada tempat lain yang bisa diharapkan untuk memperkenalkan anak-anak kepada
BD. Hal ini akan kita lihat dalam tabel-tabel berikutnya.

3.2  Kemampuan Berbahasa Daerah Anak dan Bahasa yang
        ingin Dipelajari

Setelah melihat kenyataan bahwa hampir semua (91.11 persen) responden
mengaku menggunakan BI dalam berkomunikasi antara sesama mereka dalam
rumah tangga, sekarang marilah kita lihat bagaimana sesungguhnya
kemampuan berbahasa daerah mereka yang mungkin menjadi penyebab
rendahnya penggunaan BD dalam berkomunikasi antar sesama anak dalam
rumah tangga. Di bawah ini diberikan dua tabel. Tabel 4 berisi penilaian anak
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sendiri atas kemampuan berbahasa daerah mereka, dan Tabel 5 berisi penilaian
para orangtua terhadap kemampuan berbahasa daerah anak mereka.

Seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 4 di bawah ini, persentase anak
yang tahu berbahasa daerah dengan lancar rendah sekali; hanya 5.00 persen
untuk tingkat SLTP, 18.33 persen untuk tingkat SLTA, sementara pada tingkat
Perguruan Tinggi persentasenya cukup tinggi yaitu 31.37 persen. Persentase
yang cukup tinggi pada tingkat mahasiswa disebabkan oleh kenyataan bahwa
banyak mahasiswa yang menjadi responden survei ini berasal dari pedesaan di
mana frekwensi penggunaan BD masih relatif tinggi. Angka-angka dalam tabel
di atas menunjukkan bahwa lebih separuh responden mengaku hanya ‘mengerti
tapi tidak mampu berbicara’ atau ‘mampu berbicara tapi tidak lancar.’ Hal ini
berlaku mulai dari tingkat SLTP sampai Perguruan Tinggi. Bahkan ada 39.17
persen siswa SLTP, 16.67 persen siswa SLTA, dan 13.33 persen mahasiswa
yang mengaku tidak mampu berbicara BD sama sekali. Rendahnya jumlah
anak yang mengaku mampu berbahasa daerah dengan lancar merupakan alasan
utama mengapa BD tidak lagi menjadi bahasa pergaulan antar anak dalam
rumah tangga.

Perbedaan yang cukup signifikan antara kemampuan berbahasa daerah
siswa  SLTP  dan  siswa  SLTA  di  satu  pihak  dengan  mahasiswa  di  pihak  lain
menunjukkan adanya kecenderungan sikap yang konsisten terhadap
penguasaan BD. Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa makin muda usia
anak makin kecil kemungkinannya mereka tertarik belajar BD. Artinya anak-
anak kelompok usia antara 10 sampai 15 tahun sudah masuk kelompok
monolingual murni yang hanya tahu satu bahasa yaitu BI. Singkatnya BD
hanya dikuasai oleh generasi yang lebih tua, sementara generasi yang lebih
muda sudah tidak begitu tertarik lagi untuk belajar BD.

Tabel 4:  Kemampuan berbahasa daerah anak

Jawab Siswa SLTP Siswa SLTA Mahasiswa Jumlah
F % F % F % F %

1. tidak
mampu

47 39.17 20 16.67 16 13.33 83 23.06

2. mengerti,
tapi tidak
dapat
berbicara

28 23.33 33 27.50 12 10.00 73 20.28

3. mampu
berbicara
tapi tidak
lancar

39 32.50 45 37.50 54 45.00 138 38.33

4. lancar
berbicara

6 5.00 22 18.33 38 31.67 66 18.33

Total 120 100 120 100 120 100 360 100

Sekarang marilah kita lihat bagaimana penilaian para orangtua terhadap
kemampuan berbahasa daerah anak-anak mereka. Tabel 5 di bawah ini
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memberikan jawabannya. Ketika para orangtua ditanya apakah anak-anak
mereka mampu berbahasa daerah, jawaban mereka relatif sama dengan
jawaban yang diberikan anak-anak mereka di atas. Perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 5: Jawaban para orangtua atas pertanyaan:
“Apakah anak-anak Anda mampu berbahasa daerah?”

Sejalan dengan penilaian anak-anak atas kemampuan berbahasa daerah mereka,
para orangtua pun menilai bahwa pada umumnya anak-anak mereka tidak dapat
lagi dapat berbahasa daerah dengan baik. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam
tabel di atas bahwa hanya 14.16 persen yang mengaku anak mereka lancar
berbahasa daerah. Lebih separuh (64.17 persen) mengaku anak mereka
‘mengerti tapi tidak bisa berbicara’, atau ‘dapat berbicara tapi tidak lancar.’
Bahkan ada 21.67 persen yang mengaku anak mereka tidak mampu berbahasa
daerah sama sekali. Data pada Tabel 4 dan 5 sudah cukup membuktikan bahwa
sebagian besar orangtua tidak lagi meneruskan bahasa daerah yang mereka
kuasai kepada anak-anak mereka. Dengan kata lain, tampaknya para orangtua
lebih menginginkan anak-anak mereka menguasai BI daripada BD.

Namun ada satu hal agak bertentangan mengenai sikap para orangtua
terhadap bahasa daerah mereka. Di satu pihak mereka kebanyakan tidak lagi
meneruskan BD itu kepada anaknya sebagaimana yang kita dapat lihat dalam
Tabel 3 dan 4 di atas, tetapi di lain pihak masih ada keinginan mereka supaya
anak mereka mempelajari BD. Perhatikan jawaban mereka pada tabel di bawah
ini ketika mereka ditanya bahasa apa yang mereka inginkan dipelajari oleh
anak mereka.

Table 6: Jawaban orangtua atas pertanyaan:
“di samping BI bahasa apa yang Anda inginkan dipelajari anak Anda?”

Jawaban F %
1. BD 41 34.17
2. Bing 77 64.17
3. BD & Bing 2 1.66

Total 120 100

Sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 6 di atas, kebanyakan orangtua
(67.17 persen) lebih menginginkan anak mereka belajar BIng daripada BD.
Namun cukup banyak juga orangtua (34.17 persen) yang menginginkan anak
mereka belajar BD. Hal ini menunjukkan masih adanya kepedulian yang cukup
tinggi akan pentingnya belajar BD. Sayang sekali kepedulian orangtua terhadap
BD tidak diiringi dengan sikap yang sama dalam perilaku berbahasa kepada
anak mereka, di mana hanya 8.89 persen orangtua yang berbicara BD kepada
anak mereka di rumah sebagaimana terlihat pada Tabel 2 di atas. Yang lebih

Jawaban F %
1. tidak 26 21.67
2. mengerti, tapi tidak bisa bicara 32 26.67
3. bisa berbicara, tapi tidak lancer 45 37.50
4. lancar berbicara 17 14.16

Total 120 100
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parah lagi adalah sikap orang tua akan pentingnya belajar BD tidak sejalan
dengan sikap anak mereka. Bandingkan Tabel 6 di atas dengan Tabel 7 di
bawah ini. Tabel 7 berikut ini memberikan jawaban atas pertanyaan bahasa apa
yang ingin dipelajari anak-anak selain BI. Jawaban mereka adalah sebagai
berikut.

Tabel 7: Bahasa yang ingin dipelajari selain BI.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam Tabel 7 di atas hampir tidak ada anak
(rata-rata hanya 4.72 persen) yang ingin belajar BD. Pada tingkat SLTP
malahan tidak ada sama sekali. Hampir semua anak mau belajar BIng. Hal ini
dapat dipahami mengingat media massa, t.v. utamanya banyak menyiarkan
program-program yang menarik dalam BIng, misalnya film kartun, sehingga
anak-anak terdorong untuk belajar BIng. Di samping itu BIng secara berlebihan
sering dianggap sebagai bahasa internasional yang memungkinkan untuk
memperoleh akses ke arah pendidikan dan taraf sosial ekonomi yang lebih
tinggi, sementara BD terbatas pada hal-hal atau budaya produk lokal.

Setelah mengetahui tingkat kemampuan berbahasa daerah anak serta
rendahnya keinginan mereka untuk belajar BD, berikut ini kita akan melihat
apakah mereka pernah menggunakan BD dalam pergaulan dengan teman di
sekolah serta dalam pergaulan di masyarakat, baik dengan sesama anak sekolah
maupun dengan angota masyarakat lainnya. Hal ini penting kita ketahui karena
salah satu faktor penyebab kepunahan suatu bahasa adalah tidak digunakannya
lagi bahasa itu sebagai alat komunikasi utama dalam masyarakat.

3.3  Penggunaan BD di Sekolah dan Masyarakat

Tempat yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya penguasaan suatu bahasa
di samping rumah tanga adalah masyarakat, termasuk sekolah. Kalau suatu
bahasa digunakan sebagai alat komunikasi utama di sekolah dan masyarakat,
dengan sendirinya anggota (atau calon anggota) masyarakat itu akan menguasai
(atau berusaha menguasai) bahasa itu dengan baik. Begitu pula sebaliknya;
suatu bahasa tidak akan diminati oleh penutur (atau calon penutur) apabila
bahasa itu tidak lagi digunakan sebagai alat komunikasi utama dalam
masyarakat. Untuk mengetahui apakah BD digunakan di sekolah di samping
BI, responden ditanya apakah mereka pernah menggunakan BD di sekolah.
Jawaban mereka adalah sebagai berikut.

Bahasa
Siswa SLTP Siswa

SLTA
Mahasiswa Jumlah

F % F % F % F %
1. BD 0 0 11 9.17 6 5.00 17 4.72
2. BIng 120 100 108 90.00 110 91.67 338 93.89
3. BD &
BIng.

0 0 1 0.83 4 3.33 5 1.39

Total 120 100 120 100 120 100 360 100
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Table 8: Pernakah anda menggunakan bahasa daerah di sekolah?

Jawaban Siswa SLTP Siswa SLTA Mahasiswa Jumlah
F % F % F % F %

Ya 29 24.17 47 39.17 66 55.00 142 39.44
Tidak 91 75.83 73 60.83 54 45.00 218 60.56

Total 120 100 120 100 120 100 360 100

Seperti yang terlihat dalam tabel di atas, cukup banyak (rata-rata 39 persent)
anak yang mengaku menggunakan BD di sekolah. Pada tingkat mahasiswa,
pengguna BD bahkan mencapai lebih separuh (55.00 persen). Namun setelah
ditanya dalam konteks apa BD dipakai, ternyata BD dipakai dalam
pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran sebagaimana
yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9: Dalam konteks apa bahasa daerah dipakai di sekolah?

Jawaban
Siswa
SLTP

Siswa
SLTA

Mahasiswa Jumlah

F % F % F % F %
1. Kalau berbicara

sesuatu yang
sifatnya rahasia.

4 13.79 11 23.40 20 30.30 35 24.65

2. Kalau berbicara
sesuatu yang
sifatnya humor

20 68.97 24 51.07 26 39.39 70 49.30

3. Kalau berbicara
tentang sesuatu
yang bukan
pelajaran.

5 17.24 11 23.40 18 27.27 34 23.94

4. Kalau berbicara
tentang
pelajaran.

0 0 1 2.13 2 3.04 3 2.11

Total 29 100 7 100 66 100 142 100

Tabel 9 menunjukkan bahwa BD dipakai dalam konteks yang sangat terbatas
yaitu hanya kalau menceritakan sesuatu yang sifatnya humor, rahasia, atau
yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran sama sekali. Yang mengaku
menggunakan BD untuk membicarakan pelajaran di sekolah hanya 2.11 persen.
Hal ini dapat dipahami mengingat bahasa pengantar di semua jenjang
pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah BI. Demikian pula halnya
buku-buku pelajaran di sekolah dan media massa yang terbit di kota Palu
semuanya ditulis dalam BI sehingga anak-anak merasa tidak ada urgensinya
lagi belajar BD. Angka-angka pada Tabel 9 di atas sekali lagi membuktikan
betapa makin terbatasnya penggunaan BD di kalangan anak sekolah.

Bukti makin terbatasnya penggunaan BD di kalangan anak sekolah
lebih jauh dapat dilihat dari keengganan anak sekolah menggunakan BD dalam
pergaulan dengan teman-teman sekolah mereka di luar sekolah, di rumah atau
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di tempat bermain mereka misalnya. Kalau di sekolah anak-anak enggan
menggunakan BD, itu dapat dipahami karena mungkin mereka malu kepada
teman mereka. Tapi kalau di luar sekolah pun mereka sudah tidak mau lagi
menggunakan BD, kepada teman sekolah sekali pun, maka ini merupakan suatu
bukti bahwa BD sungguh tidak menarik lagi bagi mereka. Tabel 10 di bawah
ini memberikan gambaran yang nyata tentang hal ini.

Tabel 10: Bahasa yang dipakai berbicara dengan teman sekolah di luar sekolah

Bahasa Siswa SLTP Siswa SLTA Mahasiswa Jumlah
F % F % F % F %

BD 0 0 5 4.17 9 7.50 14 3.89
BI 120 100 115 95.83 110 91.67 345 95.83
BD &
BI

0 0 0 0 1 0.83 1 0.28

Total 120 100 120 100 120 100 360 100

Seperti yang dapat kita lihat dalam Tabel 10 di atas, pada tingkat SLTP tidak
ada satu pun anak yang menggunakan BD kepada teman sekolah mereka, di
luar sekolah sekalipun. Pada tingkat SLTA ada 4.17 persen yang mengaku
menggunakan BD kepada teman sekolah mereka di luar sekolah, sedangkan
pada tingkat Perguruan Tinggi penggunaan BD di antara sesama mahasiswa di
luar kampus juga sangat rendah, yaitu hanya 7.50 persen. Hal ini menunjukkan
bahwa di kalangan anak sekolah dari tingkat SLTP sampai Perguruan Tinggi
bahasa pergaulan mereka adalah BI, dalam atau di luar lingkungan sekolah.

Sinyaleman di atas diperkuat oleh kenyataan bahwa kepada teman-
teman mereka yang berasal dari satu daerah pun mereka enggan menggunakan
BD. Perhatikan jawaban mereka ketika ditanya apakah mereka menggunakan
BD kepada teman yang berasal dari daerah yang sama dengan mereka.

Tabel 11
Bahasa yang dipakai berbicara dengan teman satu daerah di luar sekolah

Bahasa Siswa SLTP Siswa SLTA Mahasiswa Jumlah
F % F % F % F %

BD 0 0 21 17.50 23 19.17 44 12.22
BI 120 100 99 82.50 94 82.50 313 86.95
BD &
BI

0 0 0 0 3 2.50 3 0.83

Total 120 100 120 100 120 100 360 100

Pada tingkat SLTP tidak ada satu pun siswa yang mengaku menggunakan BD
kepada teman sekolah yang seasal dengan mereka. Namun pada tingkat SLTA
dan Perguruan Tinggi kenyataannya sedikit berbeda dengan tingkat SLTP di
mana ada 17.5 persen siswa SLTA dan 19.17 mahasiswa yang mengaku
menggunakan BD di luar sekolah kepada teman yang seasal dengan mereka.
Hal ini sedikit melegakan karena masih ada sedikit anak yang peduli akan
perlunya menggunakan BD kepada teman-teman yang seasal dengan mereka
dalam rangka upaya melestarikan BD.
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Akhirnya, marilah kita lihat bagaimana penggunaan BD oleh anak-anak
dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah orang-
orang yang tinggal di sekitar rumah responden. Hal ini perlu diamati karena
hidup matinya suatu bahasa sangat ditentukan oleh penggunaan bahasa itu
dalam masyarakat. Kalau suatu bahasa masih dipakai sebagai alat komunikasi
utama dalam masyarakat, bisa dijamin bahasa tersebut tidak akan punah. Akan
tetapi kalau sebaliknya yang terjadi yaitu bahasa itu tidak lagi menjadi alat
komunikasi utama antar anggota masyarakat, ada kemungkinan bahasa itu akan
mengalami kepunahan. Sekarang marilah kita lihat apakah anak-anak
menggunakan BD dalam pergaulan dengan sesama anak-anak atau orang
dewasa yang tinggal di sekitar rumah mereka.

Ketika mereka ditanya bahasa apa yang digunakan berkomunikasi
dengan tetangga mereka, 92.50 persen mengaku menggunakan BI seperti yang
terlihat dalam Tabel 12 di bawah ini. Hampir tidak ada (hanya 7.22 persen)
yang mengaku menggunakan BD. Sedangkan yang mengaku menggunakan BI
dan BD hanya 1 orang atau 0.28 persen. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel
di bawah ini.

Tabel 12: Bahasa yang dipakai berbicara kepada tetangga

Bahasa Siswa SLTP Siswa SLTA Mahasiswa Jumlah
F % F % F % F %

BD 2 1.67 8 6.67 16 13.33 26 7.22
BI 118 98.33 111 92.50 104 86.67 333 92.50
BD &
BI

0 0 1 0.83 0 0 1 0.28

Total
120 100 120 100 120 100 360 100

Sangat rendahnya tingkat penggunaan BD dalam masyarakat oleh anak-anak
usia sekolah sekali lagi menjadi bukti nyata betapa BD sudah tidak menarik
lagi bagi kalangan anak sekolah khususnya atau generasi muda pada umumnya.

4  KESIMPULAN
Di bagian awal tulisan ini dikemukakan kutipan dari Kaplan yang menyatakan
bahwa di antara sekian banyak faktor penyebab kepunahan bahasa ada tiga
faktor yang sangat dominan yaitu: (a) bahasa itu tidak lagi diteruskan oleh
orangtua kepada anak-anaknya; (b) bahasa itu tidak lagi menjadi alat
komunikasi utama dalam masyarakat; dan (c) jumlah penutur bahasa itu tidak
berkembang, malahan sebaliknya berkurang. Sekarang marilah kita lihat
apakah ketiga faktor utama penyebab kepunahan bahasa telah menimpah
bahasa-bahasa daerah di kota Palu.

Dari jawaban responden tentang bahasa yang digunakan orangtua
berkomunikasi dengan mereka terungkap bahwa sebagian besar orangtua tidak
lagi menggunakan BD kepada anak-anak mereka. Pada umumnya mereka
menggunakan BI. Ini artinya para orangtua tidak lagi meneruskan BD mereka
kepada anak-anak mereka. Begitu pula halnya dalam rumah tangga,
kebanyakan anak-anak tidak lagi menggunakan BD sebagai bahasa percakapan
antar sesama mereka. Hal ini menunjukkan bahwa BD tidak lagi merupakan
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bahasa pertama anak-anak. Sebaliknya, BI telah menjadi bahasa pertama dan
bahasa pergaulan utama mereka dalam rumah tangga. Kemampuan mereka
berbahasa daerah sangat lemah, paling-paling hanya bisa mengerti tapi tidak
bisa berbicara; atau dapat berbicara tetapi tidak lancar. Sangat sedikit di antara
mereka yang mengaku lancar berbahasa daerah. Bahkan tidak sedikit diantara
mereka yang mengaku sudah tidak tahu berbahasa daerah sama sekali.
Ironisnya, pada umumnya mereka tidak berminat lagi untuk belajar BD. Kalau
ada di antara mereka yang masih ingin belajar bahasa lain selain BI bahasa
yang mereka pilih bukan BD melainkan BIng yang merupakan bahasa
internasional. Kalau BI sudah menjadi bahasa pertama anak-anak,
kemungkinan bagi mereka untuk menguasai BD menjadi sangat kecil karena
penggunaan BD terbatas pada hal-hal yang menyangkut tradisi dan kebudayaan
lokal; hal-hal yang biasanya tidak terlalu menarik perhatian anak-anak.

Dari jawaban responden tentang penggunaan BD disekolah terungkap
pula bahwa pada umumnya anak-anak tidak menggunakan BD di sekolah.
Kalau ada di antara mereka yang menggunakan BD, penggunaannya terbatas
pada hal-hal yang sifatnya humor atau rahasia, atau pada hal-hal yang tidak ada
hubungannya dengan pelajaran. Bahkan kepada teman sekolah yang berasal
dari daerah yang sama sekalipun tidak merupakan alasan yang baik untuk
menggunakan BD. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah pun bukan tempat
yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya BD.

Begitu pula halnya penggunaan BD dalam masyarakat. Dari jawaban
responden dapat diketahui bahwa pada umumnya anak-anak tidak
menggunakan BD dalam berkomunikasi dengan tetangga mereka. Mereka lebih
suka menggunakan BI. Demikian pula halnya dengan pembicaraan kepada
teman sekolah yang berasal dari daerah yang sama, tetap saja BI yang
digunakan, bukan BD. Ini semua menunjukkan tidak adanya ketertarikan anak-
anak menggunakan BD karena mereka sudah menerima BI sebagai bahasa
pertama.

Berdasarkan kenyataan bahwa pada umumnya orangtua tidak lagi
menggunakan BD dalam berkomunikasi dengan anak mereka dalam rumah
tangga, kemampuan berbahasa daerah anak-anak sangat lemah, BD tidak lagi
digunakan sebagai bahasa pergaulan utama di sekolah dan masyarakat, penutur
BD terbatas pada kalangan generasi tua saja, dapat dikatakan bahwa ketiga
faktor penyebab kepunahan bahasa seperti yang telah disebutkan di atas telah
terjadi di kota Palu. Dengan demikian cukup kuat alasan untuk menyimpulkan
bahwa kota Palu sedang bergerak ke arah generasi yang monolingual.

5  REKOMENDASI
Setelah melihat kenyataan bahwa BD tidak lagi menarik minat anak sekolah,
yang berarti bahwa anak sekolah khususnya, dan generasi muda umumnya,
sudah beralih ke BI sebagai bahasa pertama, pertanyaan yang menjadi
tantangan para ahli bahasa dan pemerhati bahasa pada umumnya adalah apakah
keadaan ini akan dibiarkan begitu saja dalam arti tidak perlu ada langkah-
langkah penyelamatan untuk melestarikan bahasa-bahasa daerah itu. Lebih
tegasnya, apakah BD akan dibiarkan lenyap di daerah perkotaan dan
membiarkannya hanya hidup di pedesaan.
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Dalam menyikapi kepunahan bahasa (language death), para ahli bahasa
terbelah kedalam tiga kelompok seperti yang dikemukakan oleh Hock dan
Joseph (1996:451). Kelompok pertama adalah mereka yang menganut prinsip
‘Darwinian’ yang berpendapat bahwa sebagai suatu yang hidup bahasa akan
mengalami kematian manakala ia tidak lagi diperlukan oleh penuturnya. Hal ini
adalah proses yang lumrah dan alami, dan para ahli bahasa tidak punya urusan
dalam hal ini. Kelompok kedua berpendapat bahwa walaupun kita berkeinginan
untuk mencegah kepunahan suatu bahasa, kita tidak akan mampu
melaksanakannya. Kita tidak akan bisa mencegah orang untuk meninggalkan
bahasanya apabila mereka merasa bahasa itu tidak diperlukan lagi. Kelompok
ketiga  yang  bersifat  ‘interventionist’ berpendapat bahwa punahnya suatu
bahasa membuat dunia makin mengecil, sebagaimana kepunahan jenis binatang
dan tumbuhan tertentu dapat mengancam keutuhan lingkungan hidup
(ecosystem). Karena itu kelompok ini giat berusaha untuk mencegah bahasa
dari kepunahan.

Pada posisi manapun kita berada, pada hemat penulis kita perlu berbuat
untuk melestarikan BD yang merupakan kekayaan budaya nusantara tidak
hanya di pedesaan, tetapi juga diperkotaan. Memang tidak mungkin para ahli
bahasa mencegah bahasa dari kepunahan. Namun ada usaha-usaha yang dapat
diperbuat untuk merevitalisasi bahasa-bahasa yang terancam punah itu. Usaha-
usaha revitalisasi BD dapat berbentuk dokumentasi BD melalui penulisan
grammar, kamus, dokumentasi sastra lisan, penggunaan BD secara intensif
dalam rumah tangga penuturnya, mengajarkan BD sebagai muatan lokal
kurikulum sekolah, dll. Kepada anak sekolah dan generasi mudah pada
umumnya perlu ditanamkan kesadaran akan pentingnya penguasaan BD
sebagai simbol dan ciri khas budaya lokal tanpa harus membangkitkan
fanatisme kedaerahan yang sempit.

Namun demikian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hock dan
Joseph (hal.452), para ahli bahasa tidak akan dapat berbuat banyak untuk
mencegah suatu bahasa dari kepunahan. Hanya penutur bahasa itu sendiri yang
dapat melakukannya apabila mereka memiliki kemauan, kesempatan, dan
peralatan.
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