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Abstract
Recent sociolinguistic studies  shows that the existence and
position of many local languages in Indonesia such as
Javanese, Banjarese, Balinese and Minangkabau have been
shifting; the Indonesian language seems to have taken the role
of the local language in various domains. This language
situation seems to be closely related to the positive attitude of
the local people to the national language.

A study  was conducted in three main language areas
in Minangkabau region in West Sumatra to observe the
language behavior of the Minangkabau and its probable effects
to the use of Minangkabau proverbs as a means of teaching
moral and cultural values to Minangkabau people. The study
adopted both  quantitative and  qualitative approaches and used
questionnaires, in-depth interviews and participant observation
for data collection.

The research shows that first, code-switching and
code-mixing are very common in Minangkabau families and
societies. Second, Minangkabau people, especially young
generation, have  a positive attitude to the Indonesian language.
This attitude contributes to the increasing use of  the  national
language particularly among middle and upper class families
and among those leaving in a heterogeneous society in the
cities. Third,  this language situation has very much affected
the degree of people’s knowledge and use of Minangkabau
proverbs, i.e., those leaving in the village with relatively homo-
geneous environment know and use more proverbs than those
leaving in the cities in heterogeneous societies.

Key words:  local languages, national language, code-
switching, code-mixing, homogeneous society,
heterogeneous society

PENDAHULUAN
Seperti halnya bahasa Jawa, Banjar, Sunda (lihat Poedjosudarmo 2006;
Gunarwan 2006), bahasa Minangkabau tampaknya  juga sedang mengalami
pergeseran. Peran bahasa Minang sebagai bahasa pengantar dalam ranah
keluarga perlahan-perlahan mulai digantikan oleh bahasa Indonesia. Melalui
pengamatan umum terhadap perilaku dan sikap berbahasa masyarakat
Minangkabau perkotaan dewasa ini, terlihat adanya preferensi keluarga-
keluarga muda untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama
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anak-anak mereka. Hal ini tampaknya tidak hanya terjadi pada keluarga-
keluarga dengan latar belakang pendidikan tinggi dan sosial ekonomi
menengah dan atas, tetapi juga pada keluarga-keluarga berpendidikan rendah
dan ekonomi lemah.

Meskipun hal ini merupakan suatu pertanda baik bagi keberadaan
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, diperkirakan kecenderungan
menggunakan bahasa Indonesia ini juga merupakan suatu pertanda buruk untuk
kelestarian bahasa Minang. Penelitian-penelitian sebelumnya (Marnita 1997;
1998; Okatavianus 2005) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan generasi
muda Minangkabau terhadap leksikon-leksikon dan istilah-istilah  spesifik
Minang  jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengetahuan  generasi yang
lebih tua. Apresiasi  yang menurun terhadap bahasa dan budaya Minang  serta
perubahan dalam pola interaksi sosial masyarakat perkotaan merupakan
beberapa dari faktor-faktor yang menyumbang terhadap eksistensi bahasa
Minang sekarang ini.

Ketakutan akan hilangnya bahasa Minangkabau oleh karena intervensi
penggunaan bahasa Indonesia telah menambah kekhawatiran banyak para
pemikir dan pemerhati budaya Minangkabau akan semakin pudarnya identitas
orang Minangkabau (lihat Sikumbang 2004; Bahar 2004; Azra 2004). Bahasa
adalah cerminan sosial budaya penuturnya (Chaika, 1989).

Preferensi penggunaan bahasa Minang diperkirakan juga membawa
pengaruh terhadap tingkat pengetahuan  generasi muda tentang peribahasa atau
ungkapan-ungkapan Minang. Ungkapan dan peribahasa menggunakan kata-
kata kiasan yang tidak saja indah diucapkan, tetapi juga memiliki makna yang
dalam (Navis 1980; Sikumbang 2004). Dalam masyarakat tradisional Minang-
kabau dahulunya, ungkapan dan peribahasa digunakan sebagai alat untuk
menyampaikan nasehat yang mengandung  nilai-nilai moral, budaya dan
pendidikan oleh orangtua kepada anak-anak danorang muda. Ungkapan
merupakan sarana yang dapat mempertajam intelektual karena ungkapan
menggunakan kata-kata kias yang maknanya tidak langsung dan hanya bisa
dimengerti dengan cara memahami alam dan budaya lokal.

1   SITUASI KEBAHASAAN DALAM MASYARAKAT BILINGUAL
Bahwa seseorang sering menggunakan lebih dari satu bahasa dalam
kesehariannya adalah sebuah fakta yang tidak dapat dielakkan dalam
masyarakat bilingual atau multilingual (lihat Ferguson 1972; Apple dan
Muysken 1987; Fasold 1993). Menurut Coulmas (2005:125), penelitian pada
masyarakat multilingual telah menunjukkan bahwa komunikasi dalam
masyarakat ini umumnya ditandai oleh berbagai bentuk fungsi dari bahasa-
bahasa atau dialek-dialek yang ada dalam masyarakat itu.  Bahasa-bahasa yang
ada dalam satu masyarakat jarang sekali yang memiliki status yang sama jika
hanya dikaitkan dengan demographic strength, power dan prestige. Setiap
pilihan bahasa atau dialek pastilah memiliki motivasi yang dapat dijelaskan.
Pilihan tersebut bisa ditentukan oleh penilaian atau sikap terhadap penutur
sebuah bahasa ataupun terhadap bahasa itu sendiri (Fasold 1993), fungsi dan
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konteks (Ferguson 1972) atau pilihan secara linguistis (Bloom dan Gumperz
1972; Myers and Scotton 1998).

 Hadirnya dua bahasa dalam suatu masyarakat, yaitu bahasa Indonesia
dan bahasa daerah di kebanyakan wilayah di Indonesia, menyebabkan
terjadinya tiga kemungkinan situasi kebahasaan (lihat Gunarwan (2006: 96-
97). Kemungkinan yang pertama adalah terjadinya ”koeksistensi bahasa”, yaitu
kondisi di mana kedua bahasa hidup berdampingan dan penuturnya meng-
gunakan masing-masing bahasa tersebut berdasarkan alasan-alasan sosio-
linguistik. Dalam situasi ini, pemilihan bahasa didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan seperti lawan bicara, waktu dan tempat bicara.

Kemungkinan yang kedua adalah kedua bahasa bersatu menjadi
interlanguage (antarbahasa). Proses ini biasanya dimulai dengan adanya
interferensi dari salah satu bahasa ke bahasa lainnya. Hal ini biasanya terjadi
setelah waktu yang sangat lama. Kemungkinan yang ketiga adalah terciptanya
situasi di mana penutur bahasa memiliki kecenderungan memilih bahasa yang
akan mereka pakai dalam suatu interaksi. Pedoman pemilihan bahasa yang
akan dipakai tidak lagi terbatas pada siapa lawan bicara, kapan dan di mana
berbicara, tetapi mengacu pada  pertimbangan ranah  bicara. Ranah bicara ini
merupakan konstelasi dari peserta bicara, latar dan topik pembicaraan.

Dalam masyarakat dengan diglosia (Ferguson 1972),  yaitu 2 bahasa
hidup berdampingan dalam sebuah masyarakat, masing-masing bahasa
biasanya memiliki perannya sendiri dalam ranah yang berbeda. Ranah tinggi
(H=high) adalah agama, pendidikan dan pekerjaan sedangkan ranah rendah
(L=low) adalah rumah atau keluarga dan persahabatan.

Pergeseran dan kematian bahasa adalah salah satu kemungkinan dari
akibat dominasi satu bahasa terhadap bahasa yang lainnya; tingkat assimilasi
adalah persentase penutur asli yang sering menggunakan bahasa lain di ranah
keluarga.

2  FUNGSI UNGKAPAN SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN
Membicarakan penggunaan ungkapan Minangkabau tentu saja tidak dapat
dilepaskan dari fungsi bahasa. Bahasa memiliki fungsi seperti fungsi informasi,
fungsi direktif, atau fungsi konatif atau fungsi kontrol sosial, fungsi ekspresif
dan fungsi fatis (lihat Leech 1981; Halliday 1973). Fungsi direktif disebut juga
fungsi konatif atau fungsi kontrol sosial. Ungkapan memiliki fungsi kontrol
sosial.

 Studi tentang ungkapan Minangkabau tampaknya sudah dimulai
sebelum kemerdekaan (Pamuntjak, N. Sutan Iskandar, dan A. Datuak Majo
Indo 1943; Anwar 1992; Hakimy 1996; Rizal 1996; Nafis 1996). Penelitian
yang dilakukan oleh Oktavianus (2003, 2004, 2005) dapat dikatakan telah
memberikan gambaran menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan penggunaan
serta makna dan kandungan nilai yang ada dalam ungkapan, kiasan, dan
peribahasa Minangkabau. Penelitian-penelitian itu sangat membantu upaya
pemetaan penggunaan bahasa Minangkabau, terutama ungkapan-ungkapannya
sebagai media pendidikan informal keluarga.  Oktavianus (2005) membagi
fungsi ungkapan Minangkabau sebagai   berikut.
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2.1  Pembawa Informasi untuk Melatih Kepekaan dan  Sikap Kritis
Sebuah ungkapan dengan kandungan makna tertentu pada saat yang sama juga
berfungsi menyampaikan sebuah informasi. Hal itu dapat dicermati pada data
berikut.

(1) Kok jo inyo samo jo mampicayoan batuang ka bubuak, mampa-
taruhan atah ka mancik

‘kalau dengan dia sama saja dengan mempercayakan betung ke bubuk
dan mempertaruhkan antah ke tikus’

Dari perspektif semantik mikro, ujaran di atas secara literal mengandung
presuposisi-presuposisi (1) ada tumbuhan yang bernama batuang;  (2)  ada
makhluk yang bernama bubuak; (3) ada benda yang bernama atah;  (4)  ada
binatang yang bernama mancik. Melalui proses pencermatan terhadap sifat dan
ciri flora, fauna dan benda-benda lainnya yang ada di lingkungan penutur
bahasa Minangkabau, orang akan mengetahui bahwa batuang dimakan oleh
bubuak,  atah dimakan oleh mancik. Selanjutnya, batuang, bubuak, atah dan
mancik memiliki komponen makna yang dapat memperkaya khasanah
pengetahuan penutur bahasa Minangkabau.

Kandungan informasi   ungkapan diatas akan sangat berbeda apabila
diganti dengan ujaran langsung (2)  berikut ini:

(2) Inyo indak bisa dipicayo
‘dia tidak bisa dipercaya’

Satu-satunya informasi yang dapat diperoleh dalam kalimat diatas hanyalah
gambaran perilaku negatif seseorang. Dalam hal ini terjadi reduksi makna
akibat pergeseran dari ungkapan ke ujaran langsung. Bobot informasi yang
disampaikan melalui ungkapan lebih tinggi dibandingkan dengan yang di-
sampaikan dengan ujaran langsung.

2.2  Ajaran Pengendalian Diri

Kategori makna ungkapan menjadi makna yang berkonotasi negatif dan makna
yang berkonotasi positif menggiring kita untuk mencermati lebih dalam bahwa
ungkapan juga mengandung ajaran pengendalian diri. Nilai-nilai yang
terkandung dalam ungkapan Minangkabau telah cukup untuk dijadikan
pedoman oleh individu dan kelompok masyarakatnya dalam bersikap, ber-
perilaku, bertindak, dan berinteraksi dengan individu dan kelompok lainnya.
Salah satu contoh dapat diamati pada ungkapan berikut.

(3) Nyo bak kato-kato urang juo ko ah, awak ko jan licin di minyak
bamintak, rancak di baju basalang (DL)

Dalam bahasa Minangkabau, ungkapan ini biasanya disampaikan
kepada seseorang yang selalu menampilkan diri atau bergaya dengan milik
orang lain. Ungkapan ini mengandung makna yang berkonotasi negatif.
Perilaku seperti itu merugikan orang lain dan merendahkan diri sendiri; orang
yang meminjamkan akan merasa harga dirinya lebih tinggi sementara orang
yang dipinjami akan cenderung diremehkan.
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Kategori makna ungkapan Minangkabau secara lebih mendalam dapat
menjadi makna yang menunjukkan a) perilaku berkonotasi negatif; b) makna
yang memaparkan suatu kondisi yang tidak menguntungkan; dan c) makna
yang berkonotasi positif.   Diantara ungkapan yang berkonotasi negatif adalah:

Tabel  1 : Ungkapan yang berkonotasi negatif

No Makna Ungkapan
1 Melupakan

 Jasa orang
Heran den di paja tu, parangainyo sarupo anjiang
tasapik
‘Heran saya melihat anak itu, perangainya seperti
anjing terjepit’

2 Memerintah Latakkan selah piriang tu di ateh meja
‘Letakkan sajalah piring itu di atas meja’

3 Meminta
Sesuatu

Rancak-rancak bana ayamnyo yo Buk.
‘Bagus-bagus sekali ayamnya ya Bu’

4 Berbual Gak kean lah stek. Manjua tangkai pangkua indak
batarah pandai se urang sadoe
‘Geserlah sedikit. Menjual tangkai cangkul tidak
ditarah pandai saja semua orang’

Sumber : Oktavianus (2005)

Dari Tabel 1 di atas, melupakan jasa orang, memerintah, meminta,
berbual, tidak konsisten, kikir/pelit, merasa tidak puas, membuka aib sendiri,
bersikap diskriminasi, genit, tidak tahu diri, sombong, licik/galir,  tidak bisa
diharapkan, dan mendominasi adalah sebagian dari perilaku negatif. Sifat-sifat
di atas sangat merugikan kedua belah pihak dan berpotensi menimbulkan
konflik dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik antar individu
maupun kelompok.
2.3  Penanaman Rasa Solidaritas
Ungkapan juga dapat digunakan untuk menampakkan rasa solidaritas. Diantara
ungkapan Minangkabau yang termasuk dalam katergori ini adalah:

Tabel 2 : Ungkapan yang merefleksikan kondisi yang memperihatinkan

No Makna Ungkapan
1 Penderitaan Iyoo lah baban barek singguluang batu bana kini.

Co lah ang pikia, iduik sarik. Anak lah banyak loo.
‘Iya sudah beban berat singgulung batu benar
sekarang. Cobalah kamu pikir, hidup susah. Anak
sudah banyak pula’

2 Ketertindasan Iyo payah ko ndak banankontan. Bak kato jo balam
sajo padi rabah.
‘Memang payah kalau tidak ada dunsanak kontan/
kandung. Bak kata balam saja padi rebah’

Makna ungkapan yang termasuk kategori ini adalah  penderitaan, tertindas,
kerugian beruntun, kesusahan tiba-tiba, terkatung-katung, tidak berdaya,
ketidakserasian, kesia-siaan, kesulitan, bodoh, boros, dan kemubaziran juga
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berkonotasi negatif. Di satu sisi, perilaku seperti ini merugikan orang yang
mengalami hal seperti itu. Di sisi lain, pihak lain yang mencermati, mendengar,
berinteraksi dengan orang yang menderita, tertindas, mengalami kesusahan
yang tiba-tiba, terkatung-katung, tidak berdaya, tidak serasi, kesulitan dan
bodoh akan muncul rasa solidaritas dan keperihatinannya. Hal ini bisa terjadi
karena orang ketiga tidak merasa dirugikan oleh pihak yang menderita dan
tertindas.

2.4  Ajaran Membangun Citra Diri
Selain menunjukkan rasa solidaritas, ungkapan Minangkabau juga dapat
digunakan untuk membangun citra. Hal itu dapat dilihat melalui tipe-tipe
makna ungkapan seperti pada Tabel 3 berikut.

Tabel  3 : Ungkapan yang berkonotasi positif

No Makna Ungkapan
1 Keserasian Kok itu lah rancak bana tu mah. Lah saukuran ba-

tuang ka janjang.
‘kalau itu sudah sangat bagus. Sudah seukuran betung
untuk jenjang’

2 Tidak
putus asa

Nyo baitu pulo ma Ngku. Kolah tasasak ikan ka
ampang, aka ndak lo buliah dipailang do. Indak aia
talang dipancuang.
‘begini Ngku. Kalau sudah terdesak ikan ke
empangan, akal tidak boleh hilang’

3 Memuji Onde buruaknyo anak gadih ko lai
‘aduh, jeleknya anak gadis ini’

Makna ungkapan yang   berkonotasi positif adalah   keserasian, ketidakputus-
asaan, memuji, merendahkan diri, memerintah (secara halus), meminta (secara
halus), kesetaraan, kehati-hatian, rajin, mengerjakan sesuatu secara tuntas,
saling menguntungkan, kemudahan, keberuntungan dan teguh pendirian
berkorelasi dengan pembentukan citra positif terhadap perilaku seseorang dan
individu dalam suatu masyarakat.

3  PERILAKU BERBAHASA, SIKAP BAHASA, DAN
    PENGGUNAAN  UNGKAPAN DEWASA INI

Untuk mengetahui perilaku dan sikap bahasa masyarakat Minang dan
kemungkinan kaitannya dengan rendahnya moral dan pekerti generasi muda
dewasa ini,  telah dilakukan sebuah penelitian  antropolingustik sinkronis  yang
menggunakan pendekatan  kuantitatif dan kualitatif. Data-data tentang perilaku
bahasa dan tingkat pengetahuan dan pemakaian ungkapan dikumpulkan dengan
menyebarkan angket dan interview bebas mendalam. Pengamatan lansung di
lapangan juga dilakukan pada sampel subyek penelitian dengan menggunakan
metode observasi partisipatif (participant observation). Penelitian dilakukan di
daerah kota dan desa di 4 daerah di Sumatera Barat yaitu Payakumbuh,
Bukittinggi, Padang dan Solok dimana pada masing-masing tempat diteliti.
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Subyek penelitian dipilih berdasarkan kriteria (a) keluarga Minang-
kabau asli,  (b)  jenis  kelamin,  (c)  usia,  (d)   pendidikan,  (e)   status   sosial.  Pe-
nelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah kelompok usia, jenis kelamin,
pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat menetukan perilaku bahasa orang
Minang dan  mempengaruhi tingkat pengetahuan dan penggunaan ungkapan
mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku berbahasa orang Minang
dewasa ini terkait erat dengan  sikap bahasa orang Minang. Masyarakat
Minangkabau umumnya memiliki sikap bahasa yang  positif terhadap bahasa
Indonesia. Bahasa Indonesia dipandang sebagai bahasa nasional dan bahasa
negara yang harus dipelajari dan dikuasai anak-anak. Penguasaan bahasa
Indonesia secara dini diyakini akan membawa dampak positif dalam
pendidikan formal anak dan dalam interaksi sosial anak secara lebih luas.
Peran bahasa Minang sebagai bahasa keluarga digantikan oleh bahasa
Indonesia pada keluarga-keluarga menengah atas di perkotaan. Dalam
kelompok masyarakat ini alih kode dan campur kode dari bahasa Minang  ke
bahasa Indonesia sering terjadi terutama di daerah perkotaan dengan
lingkungan yang heterogen sebagai  dampak dari interaksi dan komunikasi
antara orang Minang dengan suku bangsa dan bangsa lain.

Namun sikap masyarakat Minangkabau terhadap bahasa Minang cukup
beragam. Penutur bahasa Minangkabau yang tinggal di daerah yang homogen,
terutama didaerah pedesaan, masih memiliki sikap positif terhadap bahasa
Minangkabau. Sementara itu, penutur bahasa Minangkabau yang tinggal di
daerah yang homogen di pedesaan, tetapi pola berbahasa mereka telah mulai
bergeser, memiliki sikap bahasa yang dipengaruhi oleh profesi, lingkup per-
gaulan dan pendidikan. Penutur bahasa yang tinggal di daerah heterogen di
perkotaan memandang bahasa Indonesia lebih positif dibandingkan dengan
bahasa Minang. Bahasa Indonesia dianggap memiliki prestise dan beradab.
Situasi kebahasaan di Minangkabau dewasa ini dapat digambarkan dengan
skema berikut ini (Diagram 1 di halaman berikut):

Keluarga-keluarga yang hanya menggunakan bahasa Minang dalam
keluarga mereka adalah mereka yang tinggal di pedesaan dengan lingkungan
yang homogen. Kebiasaan dan kenyamanan berbicara dalam bahasa Minang
menjadi alasan utama untuk tidak berbicara dalam bahasa Indonesia dalam
keluarga dan lingkungan. Sedikit sekali yang berpendapat bahwa tujuan
mereka adalah agar anak mereka menguasai bahasa Minang sebagai bahasa
ibu.

Pada diagram di atas dapat dilihat bahwa di Minangkabau selain ba-
hasa Minangkabau juga terdapat bahasa Indonesia, bahasa daerah lainnya, dan
bahasa asing. Posisi seorang penutur bahasa Minangkabau dapat ditelusuri
berdasarkan diagram di atas. Di satu sisi, dia adalah  penutur bahasa
Minangkabau, sementara di sisi lain dia memiliki bahasa Indonesia. Pada saat
yang bersamaan dia juga bisa berbicara bahasa asing. Akibatnya, apabila
berhadapan dengan lawan bicara dia akan mengidentifikasi lebih dahulu lawan
bicaranya, latar, topik serta suasana pembicaraan. Setelah itu, dia akan  me-
milih bahasa yang serasi dan komunikatif terhadap lawan bicaranya.
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4  PENGETAHUAN  MASYARAKAT MINANG TERHADAP UNGKAPAN

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perilaku berbahasa seseorang
mempengaruhi tingkat pengetahuan mereka terhadap ungkapan.  Tingkat   pen-
didikan formal seseorang  tidak berkorelasi dengan tingkat pemahaman dan
tingkat penggunaan ungkapan mereka. Dosen-dosen muda Universitas Andalas
Padang dan bahkan guru-guru Budaya Alam Minangkabau (BAM) yang
kebanyakan tamat PGSD di Kecamatan Lembah Gumanti dan Danau Kembar
kebanyakan tidak paham dengan maksud dari sebagian besar ungkapan yang
ditanyakan. Sementara masyarakat desa yang hanya tamat SD dan SMP di
pedesaan Solok Selatan memiliki tingkat pengetahuan dan penggunaan
ungkapan yang lebih tinggi. Selanjutnya juga ditemukan bahwa tingkat
penggunaan ungkapan tidak berkorelasi dengan tingkat pemahaman; tingkat
penggunaan berada di bawah tingkat pemahaman.

4.1  Tingkat Pemahaman dan Penggunaan  Ungkapan di Perkotaan

Generasi muda dan remaja yang tinggal di perkotaan memiliki tingkat
pemahaman dan pemakaian ungkapan yang rendah dibandingkan dengan
generasi tua, terutama yang tinggal di desa. Hal ini tergambar dalam Diagram 2
dan 3 di halamanberikut.

4.2  Tingkat Pemahaman dan Penggunaan Ungkapan Masyarakat di Desa

Dari penelitian tampak bahwa masyarakat pedesaan yang hanya menggunakan
bahasa Minang memiliki tingkat kearifan berbahasa dan pengetahuan budaya
yang lebih tinggi dibanding mereka yang tinggal di perkotaan. Sebanyak
79,5%  responden  menjawab  bahwa  mereka  pada umumnya memahami
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ungkapan Minangkabau. Hanya berkisar antara 5 % sampai dengan 7%
responden yang tidak menggunakan dan tidak paham dengan ungkapan
Minangkabau, seperti yang terlihat  dalam diagram 4 dan diagram 5 di halaman
berikut.

Diagram 2: Tingkat Pemahaman Ungkapan Masyarakat di Perkotaan
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Diagram 3: Tingkat Penggunaan Ungkapan Masyarakat di Perkotaan
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Oleh sebab itu, kelompok penutur ini dapat dikategorikan sebagai
‘pewaris pasif’ (Sydow dalam Danandjaja 1986:28) dari ungkapan
Minangkabau. Cara penggunaan ungkapan pada kelompok pewaris pasif pada
akhirnya berpotensi untuk bergeser ke cara bertutur langsung.
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Diagram 4: Tingkat Pemahaman Ungkapan Masyarakat di Desa
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Diagram 5: Tingkat Penggunaan Ungkapan Masyarakat di Desa
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5 POLA  BERBAHASA YANG  IDEAL KE DEPAN  BAGI
    ORANG MINANG

Berdasarkan situasi kebahasaan di Minangkabau sekarang ini, yaitu di kota dan
di desa, maka dapat digambarkan kaitannya dengan tingkat pemahaman dan
penggunaan ungkapan/kiasan oleh berbagai kelompok umur dan latar belakang
pendidikan  masyarakat Minangkabau (Diagram 6).
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Diagram 6
Tingkat Pemahaman dan Penggunaan Ungkapan

Berdasarkan Situasi Kebahasaan

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Pe
rs

en
ta

se

Sering Kadang-2 Tdk Pernah

26-50 >50
Intensitas BM Tinggi

20-25 26-50
Intensitas BM Rendah

Desa Kota

Penggunaan dan Pemahaman Kiasan
Berdasarkan Situasi Kebahasaan

Di desa intensitas pemakaian Bahasa Minang tinggi sehingga tingkat
pemahaman ungkapan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan
yang memiliki intensitas pemakaian Bahasa Minang lebih rendah.  Namun
begitu, tingkat  penggunaan di dua daerah yang berbeda ini sama-sama rendah
dibandingkan dengan tingkat pemahaman. Artinya, pada kedua  daerah yang
situasi kebahasaannya berbeda ini, ungkapan sudah jarang dipakai terutama
oleh usia muda dan menengah.

Berangkat dari situasi kebahasaan ini dan ketakutan akan semakin
kurangnya kearifan berbahasa serta semakin pudarnya identitas orang Minang
di masa datang, maka pola berbahasa seorang anak sebaiknya diawali dengan
menggunakan bahasa Minangkabau sebagai bahasa pertama anak. Berikut ini
adalah sebuah pola berbahasa ideal orang Minang ke depan kalau mereka tidak
ingin kehilangan identitas budaya mereka sebagai orang Minang.

Dengan berbahasa Minangkabau pada fase awal, seorang anak akan
mengenali budaya terdekatnya, membentuk diri dan karakter dalam budaya-
nya. Pada fase ini peran orang tua dan anggota keluarga lainnya sangat
menentukan. Komunikasi antar sesama anggota harus dilakukan pula dalam
bahasa Minangkabau. Dengan demikian, anak yang bersifat meniru dapat pula
meniru cara berbahasa orang tuanya. Pada fase di mana anak mulai berinteraksi
dengan lingkungan pendidikan formal dan sosial yang lebih luas seorang anak
akan mempelajari lebih dari satu bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa asing
dan bahkan bahasa daerah lainnya.
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6  KESIMPULAN
Situasi kebahasaan  di Minangkabau sekarang ini sangat erat hubungannya dengan
sikap bahasa orang Minangkabau sendiri. Pandangan yang positif terhadap bahasa
Indonesia telah menempatkan bahasa Minangkabau sebagai bahasa ke dua pada
masyarakat muda perkotaan golongan menengah ke atas dan dipandang sebagai
bahasa yang lebih berprestise daripada Bahasa Minangkabau dan harus dipelajari
dan dikuasai anak-anak. Penguasaan bahasa Indonesia secara dini diyakini  akan
membawa dampak positif dalam pendidikan formal anak dan dalam interaksi
sosial anak secara lebih luas.

Diagram 7
Pola Berbahasa Yang Ideal ke Depan bagi Orang Minangkabau

Hal ini mengakibatkan alih dan campur  kode, terutama dari Minang-
kabau ke bahasa  Indonesia, dan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing,  men-jadi
fenomena umum dalam masyarakat Minangkabau terutama pada keluarga-
keluarga yang berasal dari status sosial menengah ke atas  di daerah perkotaan
dengan lingkungan yang heterogen.

Situasi kebahasaan di Minangkabau ini berkaitan erat dengan tingkat
pengetahuan dan pemakaian ungkapan oleh masyarakat Minangkabau. Pendidikan
formal tidak berkorelasi dengan tingkat pemahaman dan tingkat penggunaan
ungkapan. Tingkat penggunaan juga tidak berkorelasi dengan tingkat pemahaman;
tingkat pemakaian berada di bawah tingkat pemahaman. Tingkat pengetahuan dan
pemakaian ungkapan oleh generasi muda dan remaja yang tinggal di perkotaan
lebih rendah dibandingkan dengan generasi tua, terutama yang tinggal di desa.
Masyarakat pedesaan yang hanya menggunakan bahasa Minangkabau memiliki
tingkat kearifan berbahasa dan pengetahuan budaya yang lebih tinggi dibanding
mereka yang tinggal di perkotaan.
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 Dalam usaha memperkuat kearifan berbahasa dan ketajaman logika serta
mencegah  pudarnya identitas orang Minangkabau di masa datang, maka   pola
berbahasa seorang anak Minangkabau sebaiknya diawali dengan menggunakan
bahasa Minangkabau sebagai bahasa pertama anak. Dengan berbahasa
Minangkabau seorang anak akan mengenali budaya terdekatnya  dan membentuk
diri dan karakter dalam budayannya.  Dalam hal ini, peran orang tua dan anggota
keluarga lainnya sangat menentukan; komunikasi antar sesama anggota harus
dilakukan dalam bahasa Minangkabau. Ketika anak mulai ber-interaksi dengan
lingkungan pendidikan formal dan sosial yang lebih luas  anak harus
diperkenalkan dengan bahasa kedua seperti bahasa Indonesia, bahasa asing, dan
bahkan bahasa daerah lainnya.
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