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ABSTRACT
This paper focuses its attention on the language attitude of native speaker of Lampungic
language. The data used is the result of survey the writer conducted when joining SIL
International in West Indonesia Survey Team. From  2003 to 2007 this team conducted the
field research in 27 areas of use of Lampungic language in  Lampung and West Sumatera
provinces. The method employed to collect the data for this research is based on Rapid
Appraisal Research model, which is mainly developed for language assessment.

With regard to the integrative function, there is a tendency that  Lampungic people
have positive attitude towards their language. Meanwhile, with reference to instrumental
function, there is a tendency that they have negative attitude towards their language and
positive attitude towards Bahasa Indonesia. With reference to the existence of local
language texts, their responses are of three kinds: positive, negative and ambivalent. The
result of analysis of language attitude by using RA-RTT (Rapid Appraisal-Recorded Text
Test) indicates that there is  no sole variety regarded as the best variety or variety used as a
reference for all Lampungic language. This shows the possibility of difficulties to
standardize Lampungic language.
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PENGANTAR
Tulisan ini dibuat berdasar data hasil survei yang dilakukan oleh penulis ketika bergabung
dengan SIL International dalam West Indonesia Survey Team. Pada tahun 2003—2005 tim ini
melakukan penelitian lapangan di Lampung dan Sumatera Selatan. Secara lebih spesifik, tim ini
bekerja dengan tujuan menentukan kebutuhan pengembangan bahasa melalui survei batas
bahasa, penelitian sosiolinguistik, kajian kedwibahasaan, dokumentasi hasil penelitian
sebelumnya, dan merancang program untuk pengembangan yang mungkin bisa dilakukan pada
masa mendatang. Sejumlah makalah hasil penelitian lapangan itu telah dipaparkan dalam
berbagai simposium linguistik internasional. i

Tulisan ini memusatkan perhatian pada salah satu aspek sosiolinguistik bahasa
Lampung, yaitu sikap bahasa (language attitude) orang Lampung. Berkaitan dengan aspek
sosiolinguistik bahasa Lampung, sudah ada beberapa tulisan yang dibuat oleh Asim Gunarwan.
Hasil penelitian Gunarwan (1994) menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Lampung dan
bahasa Indonesia membentuk situasi diglosik. Dalam situasi itu, bahasa Indonesia ditempatkan
sebagai “bahasa ranah tinggi” dan ragam bahasa Lampung berfungsi sebagai “bahasa ranah
rendah”. Namun, bahasa Indonesia mendesak bahasa Lampung dalam ranah penggunaan bahasa
di rumah. Dia menyimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran diglosia pada penggunaan bahasa
oleh orang Lampung. Dia juga menunjukkan bahwa kecenderungan menggunakan bahasa
Indonesia lebih tinggi secara signifikan di kota daripada di kampung-kampung.

Pada 1999 Gunarwan menulis makalah berjudul “Pembalikan Bahasa Lampung:
Mungkinkah?” Dalam tulisannya itu, dia menyatakan bahwa pembalikan pergeseran bahasa
Lampung dan bahasa-bahasa daerah lain dapat dilakukan. Berhasil tidaknya usaha itu banyak
bergantung pada keseriusan para pelestarinya.

Pada tahun 2001, Gunarwan menulis makalah berjudul “Beberapa Kasus Pergeseran
dan Pemertahanan Bahasa: Implikasinya pada Pembinaan Bahasa Lampung.” Pada bagian akhir
makalah, dia menyatakan pentingnya identifikasi objek perencanaan agar rencana strategis
pembinaan bahasa Lampung dapat diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan.
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Identifikasi itu hendaknya dilakukan melalui penelitian. Di antara pertanyaan yang perlu di
jawab ialah: (1) Berapa jumlah penutur bahasa Lampung yang sebenarnya, termasuk berapa
yang full speakers dan yang semi speakers? (2)  Bagaimana pola penggunaan bahasa Lampung
menurut dimensi umur, dimensi tingkat pendidikan, dimensi desa-kota, dan dimensi penutur
dialeknya? (3) Bagaimana sikap orang Lampung terhadap bahasa Lampung menurut dimensi-
dimensi itu? (4) Bagaimana wujud loyalitas orang Lampung terhadap bahasa Lampung? (5)
Faktor-faktor apa yang menyebabkan bergesernya bahasa Lampung? (6) Bagaimanakah
kepadaan (adequacy) geolinguistik bahasa Lampung sebagai bahasa modern? (7) Seberapa
jauhkah penelitian-penelitian tentang bahasa Lampung yang sudah dilakukan oleh berbagai
lembaga relevan dengan usaha-usaha pembalikan pergeseran? Bagaimana visi, misi, dan strategi
pembalikan pergeseran bahasa Lampung? Sudahkah disusun cetak biru dan rencana kegiatan
(action plans). Siapa yang bertugas mengelola perencanaan itu? Bagaimana sistem pemantauan
dilakukan? Siapa yang membiayai pelaksanaannya? Dukungan institusional apa yang
diharapkan dari pemerintah daerah, universitas Lampung, dari Pusat Bahasa? Bagaimana sikap
orang non-Lampung di Lampung terhadap usaha-usaha pembalikan pergeseran bahasa
Lampung? Bagaimana pengajaran bahasa Lampung di sekolah direalisasikan?

Sangat menarik mencermati berbagai tulisan Asim Gunarwan, terutama berbagai
pertanyaan yang dilontarkan pada makalah yang dibuatnya pada 2001 itu karena pertanyaan
tersebut sangat membantu mengidentifikasi tiap aspek perencanaan bahasa Lampung.
Sayangnya, setakat ini berbagai pertanyaan yang ditulis dalam makalah terakhir itu, terutama
pertanyaan nomor 3, 4, dan 7,  belum sempat terjawab melalui penelitian sehingga identifikasi
objek perencanaan bahasa Lampung belum bisa dilakukan.

Tulisan ini berusaha menjawab salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Asim
Gunarwan (2001), terutama pertanyaan tentang sikap orang Lampung terhadap bahasa
Lampung. Sikap menjadi sebuah pilihan dalam kajian ini karena hasil penelitian sikap bahasa
dapat memberikan data: (1) ukuran “kesehatan” bahasa yang menjadi syarat ketahanan bahasa
dan hal itu menjadi prasyarat penting dalam penanganan bahasa minoritas (Baker 1992: 9); (2)
indikator pikiran, kepercayaan, pilihan, keinginan masyarakat “terkini” tentang bahasa mereka
(Baker 1992: 9); (3) indikator perubahan kepercayaan dan kesempatan keberhasilan dalam
implementasi kebijakan (Baker 1992: 9); (4) informasi ringkas tentang status berbagai ragam
bahasa sebagai indikator identitas kelompok (Fasold 1984: 164).

Berdasar paparan di atas, penelitian sikap bahasa dalam masyarakat multilingual seperti
di Lampung dan Sumatera Selatan menjadi penting dilakukan bagi perancang bahasa dan
pembuat kebijakan bahasa untuk memahami sikap masyarakat terhadap bahasa mereka sendiri,
termasuk ragam-ragamnya, dan juga terhadap bahasa lain. Wawasan tentang sikap bahasa dapat
membantu untuk mengantisipasi cara masyarakat dalam merespons perencanaan bahasa dan
dalam penentuan bahasa (ragam bahasa) yang dianggap paling patut untuk pengembangan
bahasa.

ASPEK METODOLOGIS
Untuk mendapatkan pandangan yang luas tentang kelompok bahasa Lampung dan berbagai
aspeknya secara keseluruhan, dipilihlah model Rapid Appraisal Research, yang dikembangkan
terutama untuk penilaian bahasa (language assessment). Rapid Appraisal Research, yang
seringkali disebut level one survey,  merupakan peninjauan luas (overview) pada tahap awal
tentang wilayah, bahasa, kelompok etnolinguistik, atau masyarakat multilingual. Model ini
mengembangkan cara melakukan pemahaman luas tentang situasi (Bergman 1991). Tujuan
utama metode ini ialah memformulasi hipotesis yang akan dibuktikan dalam survei lebih
mendalam atau penilaian bahasa tingkat lanjut (Wetherill 1995). Karena itu, hasil penelitian
melalui model ini perlu ditindaklanjuti melalui penelitian yang lebih spesifik dalam tiap bidang
kajian.
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Rapid Appraisal Research ini penting dilakukan meskipun sudah ada sejumlah kajian terdahulu
tentang bahasa Lampung, seperti yang dilakukan Walker (1976), Abdurrahamn dan Yallop
(1979), Mitani (1980), Gani et al. (1986), dan Udin et al. (1990). Alasannya, sebagian besar
kajian terdahulu lebih memusatkan perhatian pada isolek tertentu dan mengesampingkan
berbagai faktor seperti linguistik komparatif, sosiolinguistik, dan kesalingmengertian
antarragam bahasa.

Untuk mendapatkan data sosolinguistik, kuesioner sosiolingusitik digunakan untuk
mengumpulkan data tentang penggunaan dan sikap bahasa, batas dialek/bahasa,
multilingualisme, interaksi antarkelompok etnis, kesalingmengertian (intelligibility) yang
dirasakan antarberbagai kelompok penutur ragam bahasa Lampung. Untuk  mendapatkan data
lain, digunakan alat pengumpul data lain, misalnya daftar kosakata dasar dan kalimat. Akan
tetapi, hal itu tidak dibahas di sini karena tidak berkaitan dengan topik kajian.

Khusus untuk mengungkap data sikap bahasa, penelitian ini menggunakan kuesioner
terbuka yang berisi tujuh “kelompok pertanyaan.” Dikatakan “kelompok pertanyaan” karena
kadangkala dalam penelitian lapangan kelompok responden diberi pertanyaan berantai tentang
satu aspek yang ingin diketahui peneliti. Berdasar tiap “kelompok pertanyaan” itulah analisis
data dilakukan.

Sementara itu, untuk mengungkap pandangan responden tentang ragam bahasa
Lampung, peneliti menggunakan RA-RTT (Rapid Appraisal-Recorded Text Test). Pengumpulan
data melalui kuesioner maupun RA-RTT dilakukan secara berkelompok sehingga aktivitas
pengumpulan data mirip dengan Focus Group Discussion, yang dilakukan dari satu desa ke desa
lain. Karena itu, jumlah responden dari satu desa ke desa lain tidak sama. Jumlah responden
secara keseluruhan mencapai 145 orang.

Selama tahun 2003—2005 tim peneliti melakukan penelitian lapangan di 27 wilayah
penggunaan bahasa Lampung di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Hal itu dapat
dikemukakan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1: Wilayah Survei 2003—2005

NO. KAMPUNG/DESA RAGAM BAHASA KECAMATAN KABUPATEN
1. Kayu Agung Asli Kayu Agung Asli Kota Kayu

Agung
Ogan
Komering Ilir

2. Paku Kayu Agung/Kayu
Agung Pasar

Kota Kayu
Agung

Ogan
Komering Ilir

3. Pulau Gemantung Komering Ilir Tanjung Lubuk Ogan
Komering Ulu
Timur

4. Adumanis Komering Ulu Cempaka Ogan
Komering Ulu
Timur

5. Perjaya Komering Ulu Martapura Ogan
Komering Ulu
Timur

6. Darmarpura Komering Ulu Simpang Ogan
Komering Ulu
Selatan

7. Tihang Daya Lengkiti Ogan
Komering Ulu

8. Gunung Terang Daya Buay Sandang
Aji

Ogan
Komering Ulu
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Selatan
9. Pilla Ranau Banding Agung Ogan

Komering Ulu
Selatan

10. Tapak Siring Lampung
Pesisir/Sukau

Sukau Lampung
Barat

11. Negeri Ratu Lampung
Pesisir/Sukau

Sukau Lampung
Barat

12. Buay Nyerupa Lampung
Pesisir/Sukau

Sukau Lampung
Barat

13. Banjar Agung Lampung
Pesisir/Krui

Sukau Lampung
Barat

14. Kota Besi Lampung
Peminggir/Belalau

Batu Brak Lampung
Barat

15. Mesir Udik Lampung Api/Way
Kanan

Bahuga Way Kanan

16. Banjar Ketapang Lampung
Api/Sungkai

Sungkai Selatan Lampung
Utara

17. Negeri Kepayungan Lampung
Api/Pubian

Pubian Lampung
Tengah

18. Sukaraja Lampung
Pesisir/Talang
Padang

Talang Padang Tanggamus

19. Sukanegeri Jaya Lampung
Pesisir/Talang
Padang

Talang Padang Tanggamus

20. Kandang Besi Lampung Pesisir/
Kota Agung/
Semangka

Kota Agung Tanggamus

21. Tengkujuh Lampung Pesisir/
Kalianda/Rajabasa

Kalianda Lampung
Selatan

22. Jabung Lampung Jabung Jabung Lampung
Timur

23. Nibung Lampung
Nyo/Melinting

Gunung
Pelindung

Lampung
Timur

24. Nyampir Lampung
Nyo/Abung/
Sukadana

Bumi Agung Lampung
Timur

25. Terbanggi Besar Lampung Nyo/
Abung

Terbanggi Besar Lampung
Tengah

26. Blambangan Pagar Lampung
Nyo/Abung/
Kotabumi?

Abung Selatan Lampung
Utara

27. Ujung Gunung Lampung Menggala
(Nyo)

Menggala Tulang
Bawang

Wilayah penelitian bahasa Lampung dengan ragam-ragamnya itu dapat ditunjukkan dalam peta
berikut ini.
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Berdasar peta itu, tampak bahwa meskipun penelitian yang dilakukan mengenai bahasa
Lampung, tetapi batas wilayah penelitian tidak hanya mencakupi wilayah Provinsi Lampung.
Asumsi penelitian ini ialah batas wilayah administratif pemerintahan tidak sama dengan wilayah
penggunaan bahasa.
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SIKAP BAHASA: SEKILAS TINJAUAN TEORETIS

Pendefinisian sikap dan kajian kajian tentang sikap dalam sosiolinguistik dipengaruhi oleh
psikologi sosial yang mendefinisikan sikap dari dua sudut pandang berbeda, yaitu pandangan
behaviorist dan mentalist. Pandangan behaviorist memiliki asumsi bahwa tidak ada realitas
objektif tentang sikap. Berdasar asumsi itu, sikap dalam pandangan behaviorist didefinisikan
sebagai konstruk hipotetis yang digunakan untuk menjelaskan arah dan keajegan perilaku
manusia (Baker 1992: 10). Sikap adalah cara yang efisien dan tepat untuk menjelaskan pola
yang konsisten tentang perilaku. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ancangan
behaviorist pada kajian bahasa memandang bahasa sebagai perilaku. Sementara itu, pandangan
mentalist, yang memiliki asumsi bahwa konsep seperti “pikiran” dan “sikap” memiliki beberapa
realitas objektif meskipun sikap tidak dapat diamati secara langsung. Sikap adalah “...
kecenderungan untuk merespons secara menyenangkan atau secara tidak menyenangkan
terhadap objek, orang, institusi, atau peristiwa (Azjan 1988 dalam Baker 1992: 11). Sikap
menempatkan objek pemikiran pada dimensi keputusan (McGuire dalam Baker 1992: 11).
Kelompok mentalist memandang bahasa sebagai aktivitas mental atau kognitif. Opini, motif,
ideologi, dan ciri kepribadian bukanlah sikap (Baker 1992: 13).

Kelompok mentalist menganggap bahwa sikap memiliki tiga komponen, yaitu kognitif,
afektif, dan konatif (Fasold 1984: 148).  Aspek kognitif berkaitan dengan fakta, pemikiran, dan
kepercayaan tentang bahasa, yang biasanya dipengaruhi oleh aspek demografis, warisan
kebudayaan, pentingnya sosial politik, situasi ekonomi, dan kompleksitas sistem kebahasaan.
Aspek afektif berkaitan dengan perasaan tentang bahasa.; posisi tempat kita menempatkan diri
kita sendiri di antara bahasa-bahasa lain: inferioritas vs superioritas vs seimbang, arogan vs
rendah hati, takut vs percaya diri. Aspek konatif berkaitan dengan kesiapan atau kemauan untuk
bertindak dengan tujuan. Tindakan yang merefleksikan sikap positif terhadap bahasa antara lain
membaca teks tentang orang-orang dari pengguna bahasa tertentu, turut memasyarakatkan
bahasa tersebut, mencoba makanannya, mengunjungi negaranya, pergi ke pasar dan mencoba
berinteraksi dengan orang-orang yang menggunakan bahasa tersebut.

Menurut Baker (1992: 32), penelitian tentang sikap selama ini telah menempatkan dua
komponen sikap bahasa, yaitu motivasi instrumental dan integratif. Motivasi instrumental
mencakupi motif kebermanfaatan, memusatkan perhatian pada keuntungan yang dapat digapai,
keinginan untuk mencapai pengakuan sosial atau keuntungan ekonomi melalui pengetahuan
bahasa asing, orientasi diri, peningkatan diri, atau kebutuhan untuk berprestasi. Motivasi
instrumental dapat berupa alasan profesionalitas, status, prestasi, keberhasilan pribadi,
peningkatan diri, aktualisasi diri, atau dasar keamanan dan bertahan hidup. Sementara itu,
motivasi integratif mencakupi aspek sosial dan interpersonal dalam orientasi, hubungan
konseptual dengan kebutuhan untuk berafiliasi, keinginan menjadi anggota representatif dari
komunitas bahasa lain, identifikasi dengan kelompok bahasa dan aktivitas kebudayaan mereka,
dan bagian dari keinginan untuk mengetahui lebih tentang, untuk berinteraksi dengan, dan
mungkin untuk membaurkan dirinya sendiri dalam, kebudayaan lain.

Ada sejumlah faktor yang turut membentuk sikap bahasa dan yang perlu
dipertimbangkan dalam penelitian sikap bahasa, yaitu usia, jender, sekolah, kemampuan,
penggunaan bahasa, latar kebudayaan, kontak bahasa, dan kebijakan pemerintah. Pengaruh
berbagai faktor tersebut tidak akan jelas kelihatan secara langsung, tetapi penting kiranya untuk
mempertimbangkan situasi dari perspektif itu. Beberapa faktor perlu untuk dipertimbangkan
secara bersamaan dan juga beberapa faktor dapat saling berpengaruh satu sama lain.

Penelitian sikap bahasa tertuju pada tingkat yang berbeda-beda. Pertama, sikap bahasa
terhadap bahasa atau ragam bahasa itu sendiri, misalnya mencakupi sikap negatif atau positif.
Kedua, sikap terhadap bahasa/ragam bahasa dan penuturnya, misalnya sikap terhadap dialek
daerah; sikap terhadap aksen: ciri variabel dalam bahasa orang itu sendiri; sikap terhadap
sosiolek: usia, kelas sosial, profesi, dan etnisitas; sikap terhadap “bahasa asli” di daerah tertentu;
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sikap terhadap bahasa imigran. Ketiga, sikap yang dimanifestasikan dalam ragam bahasa,
misalnya penggunaan bahasa lisan, penggunaan bahasa tulis (keberaksaraan, kesastraan),
penggunaan bahasa publik dan pribadi dan lebih spesifik ranah penggunaan bahasa; penggunaan
bahasa di dunia pendidikan: bahasa pengajaran, pendidikan bilingual, pembelajaran bahasa
asing; penggunaan bahasa dalam ranah agama.

Menurut Schiffman (1997), kini harus mulai dipertimbangkan terjadinya perubahan
dalam penelitian sikap bahasa. Dulu penelitian sikap bahasa menunjukkan sebuah pola (sikap).
Kini penelitian sikap bahasa beranjak menuju penelitian perubahan sikap bahasa. Kajian
bilingualisme dan sistem sekolah imersi mengakibatkan munculnya minat pada perubahan
sikap, yaitu melihat apakah perubahan pola persekolahan mengakibatkan perubahan masyarakat
dominan terhadap masyarakat minoritas.

Penelitian ini menggunakan konsep sikap dalam pandangan mentalist dengan
mempertimbangkan motivasi integratif dan instrumental yang dikemukakan Baker. Alasannya,
jika menggunakan pandangan behaviorist, pengumpulan data setidaknya harus melibatkan
pengamatan karena perilaku yang menunjukkan sikap dapat diamati. Padahal, modell penelitian
yang digunakan tidak memungkinkan peneliti melakukan pengamatan perilaku pengguna
bahasa Lampung.

PAPARAN HASIL ANALISIS DATA

Ada tujuh pertanyaan yang diajukan kepada kelompok responden berkaitan dengan sikap bahasa
ini. Berdasar tujuh pertanyaan itu analisis data penelitian ini dilakukan.

Pertama, apakah Anda tertarik membaca/menulis dalam bahasa daerah Anda? Apa
alasannya? Hasil analisis data menunjukkan 87,5% responden tertarik, sedangkan  35% tidak
tertarik untuk membaca/menulis dalam bahasa daerah mereka.

Kelompok responden yang tertarik membaca/menulis dalam bahasa daerah mereka
memiliki alasan bahwa mereka ingin menjadi anggota orang Lampung yang “melek aksara”
dalam bahasa Lampung. Mereka merasa bahwa bahasa Lampung adalah bahasa milik
kelompoknya dan mereka bangga akan bahasanya itu. Bahkan, di antara mereka ada yang
menyatakan keinginannya untuk menjaga bahasanya sebagai warisan dan kebudayaan leluhur
mereka.

Sementara itu, kelompok responden yang tidak tertarik untuk membaca/menulis dalam
bahasa daerah mengatakan bahwa mereka lebih suka membaca dan menulis dalam bahasa
Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan memiliki pemakaian yang lebih
luas dibanding bahasa Lampung. Mereka berpendapat bahwa jika mereka hanya menggunakan
bahasa Lampung, tidak akan bisa berkomunikasi dengan kelompok etnis lain. Padahal, di
Lampung sangat banyak kelompok etnis yang hidup berdampingan dalam satu wilayah. Bahkan,
beberapa dari kelompok ini mengaku bahwa mereka mengajari anak-anak mereka sejak kecil di
rumah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dari hasil pengamatan sepintas, mereka,
terutama yang tinggal di perkotaan, tampak sangat bangga ketika menjelaskan kepada peneliti
bahwa anak-anak mereka yang masih kecil-kecil  berinteraksi sehari-hari dalam bahasa
Indonesia. Mereka menganggap itu sebagai suatu kelebihan di banding anak-anak lain yang
belum bisa berbahasa Indonesia dan baru bisa berbahasa daerah.

Kedua, dalam bahasa apa seharusnya anak-anak belajar membaca dan menulis (di
sekolah)? Menurut Anda, sebaiknya bahasa apa yang diajarkan di sekolah? Apa alasannya?
Hasil analisis data menunjukkan bahwa 61% responden setuju bahawa bahasa Indonesia yang
harus diajarkan di sekolah, 33% menyatakan bahasa daerah seharusnya diajarkan di sekolah
bersejajar dengan bahasa Indonesia, dan 6% menyatakan bahasa daerahlah yang seharusnya
diajarkan untuk program baca-tulis.
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Responden yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang layak diajarkan di
sekolah memiliki lima alasan sebagai berikut. Pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa
pemersatu, yang menyatukan mereka dengan berbagai kelompok etnis di Lampung dan di
Indonesia. Kedua, sebagian besar orang di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Ketiga,
buku-buku sekolah dan berbagai kepustakaan lain tersedia dalam bahasa Indonesia. Keempat,
mempelajari bahasa Indonesia lebih mudah dibanding mempelajarai bahasa daerah, apalagi
belajar membaca dan menulis dalam bahasa daerah. Kelima, kita dapat menggunakan bahasa
Indonesia di mana saja sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang baik untuk dipelajari.
Bahasa Indonesia harus diajarkan di sekolah sehingga anak-anak menjadi lancar dan cerdas.
Bahkan, ada responden dalam konteks ini yang menyatakan bahwa, “Bahasa Indonesia lebih
baik.” “Sekali kita bisa membaca dalam bahasa Indonesia, kita dapat membaca dalam bahasa
sendiri. Tidak menjadi masalah. Ini tidak terlalu sulit.”

Kelompok responden yang menyatakan pentingnya anak-anak diajari baca-tulis dalam
bahasa daerah yang sejajar dengan bahasa Indonesia beralasan bahwa untuk menjaga
keseimbangan anak-anak mereka sebagai orang Lampung dan orang Indonesia. Tujuannya agar
anak-anak mereka mengerti mereka sebagai orang Lampung. Namun, mereka juga tidak ingin
anak-anak mereka hanya mampu berbahasa Lampung. Karena itu, mereka menginginkan bahasa
Indonesia juga diajarkan kepada anak-anak Lampung.

Sementara itu, responden yang menginginkan bahasa daerah diajarkan di sekolah
beralasan bahwa hal itu akan membantu menjaga identitas kelompok etnis mereka dan
melengkapi penguasaan bahasa. Kelompok di Sekayu menyatakan bahwa, “Kita takut ragam
bahasa lokal sini akan hilang. Di sekolah dasar, bahasa ragam Lampung Pesisir diajarkan,
sehingga mereka tidak benar-benar memahami ragam bahasa daerah yang lain dan ini bukan
bahasa Lampung asli.”

Di luar hubungan bahasa daerah dan bahasa Indonesia, ada 15% responden yang
menginginkan bahasa Inggris diajarkan di sekolah dan 3% menjelaskan bahwa bahasa Arab
seharusnya diajarkan di madrasah.

Bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa penting untuk dipelajari karena bahasa Inggris
adalah bahasa internasional. Para orang tua ingin anak-anak mereka dapat berbahasa Inggris
untuk melanjutkan pendidikan mereka dan membantu mengembangkan diri mereka demi masa
depannya. Mereka merasa penting menguasai bahasa Inggris untuk membaca petunjuk pada
peralatan atau produk yang baru. Sementara itu, kelompok yang menganggap perlunya bahasa
Arab diajarkan di madrasah agar anak-anak dapat membaca dan menulis dalam bahasa Arab
karena kitab suci orang Islam ditulis dalam bahasa Arab.

Ketiga, sebaiknya anak-anak menggunakan bahasa apa? Hasil analisis data
menunjukkan 58% menyatakan bahwa alangkah lebih baik anak-anak mereka belajar berbicara
bahasa daerah mereka. 24% menambahkan bahwa anak-anak juga harus belajar menggunakan
bahasa Indonesia di samping bahasa daerah. 18% memberikan pernyataan bersyarat, “Jika anak-
anak tinggal di rumah, mereka harus belajar bahasa daerah; jika mereka pergi ke kota, mereka
memerlukan penguasaan bahasa Indonesia.”

Keempat, orang di daerah Anda menggunakan bahasa apa kalau mereka marah? Hasil
analisis data menunjukkan bahwa 100% responden mengatakan bahwa mereka selalu
menggunakan bahasa daerah ketika marah. Hal itu berarti bahwa penggunaan bahasa dalam
ranah privat masih menggunakan bahasa daerah.

Kelima, kalau Anda menceritakan sesuatu yang lucu atau sedang bercanda, bahasa apa
yang Anda pakai? Hasil analisis data menunjukkan bahwa 100% responden mengatakan bahwa
mereka selalu menggunakan bahasa daerah ketika menceritakan hal yang lucu atau bercanda.
Hal ini memiliki kesamaan argumen dengan pertanyaan keempat, yakni dalam ranah privat
mereka masih mempertahankan bahasa Lampung.
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Keenam, apakah Anda pernah merasa malu memakai bahasa asli sini (bahasa daerah
Lampung dengan ragamnya)? Hasil analisis data menunjukkan bahwa 92% responden
menyatakan bahwa mereka tidak pernah berada dalam situasi yang membuat mereka malu
menggunakan bahasa daerah. Namun, 8% kelompok responden diJabung menyatakan bahwa
mereka merasa malu menggunakan ragam bahasa daerah mereka sendiri ketika mereka pergi ke
daerah lain. “Lebih baik menggunakan bahasa yang dipahami tiap orang, biar sepaham, yaitu
bahasa Indonesia.”

Ketujuh, bahasa apa yang Anda sukai untuk digunakan? Hasil analisis data
menunjukkan 85% responden menyatakan bahwa mereka lebih menyukai bahasa Lampung.
Sementara itu, 15% kelompok responden di Jabung, Negeri Kepayungan, dan Kota Besi lebih
menyukai menggunakan bahasa daerah Lampung. Responden di Jabung yang menggunakan
ragam bahasa Lampung Jabung lebih menyukai menggunakan bahasa Indonesia agar bisa saling
megerti di antara berbagai kelompok pada orang Lampung sendiri.  Begitu pun kelompok
responden di Negeri Kepayungan yang menggunakan ragam bahasa Lampung Pesisir/Pubian
menyatakan bahwa mereka lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi
percampuran antarkelompok etnis. Respons kelompok responden di Kota Besi, yang
menggunakan ragam bahasa Lampung Peminggir/Belalau dapat disimpulkan, “secara
emosional, kami senang menggunakan bahasa kami sendiri; tetapi dari segi kegunaan dan
kepraktisan, kami memilih bahasa Indonesia.”

KEBUTUHAN YANG DIRASAKAN UNTUK KEPUSTAKAAN DALAM BAHASA
DAERAH

Ada dua aspek yang dibahas pada bagian ini, yaitu pengetahuan dan kepemilikan kepustakaan
dalam bahasa Lampung, serta respons terhadap kepustakaan berbahasa daerah dan Indonesia.

Keberadaan Kepustakaan dalam Bahasa Daerah

Sebanyak 54% responden melaporkan bahwa mereka pernah melihat kepustakaan dalam bahasa
daerah mereka; 40% menyatakan bahwa tidak ada kepustakaan dalam bahasa daerah; 6%
menyatakan bahwa mereka memiliki kepustakaan dalam aksara lama, tetapi tidak ada yang
dalam aksara Latin. Kepustakaan yang mereka miliki (di samping buku-buku berdasar
kurikulum sekolah) berisi nyanyian, puisi tradisional, buku-buku tradisi lokal, atau cerita yang
diterbitkan dalam bahasa daerah, yang mencakupi ragam Kayu Agung Asli, Kayu Agung,
Komering, Daya, Pesisir, Pubian, Abung, dan Menggala.

Banyaknya responden yang menyatakan bahwa mereka pernah melihat kepustakaan
dalam bahasa daerah karena di Provinsi Lampung, bahasa Lampung diajarkan sebagai bagian
dari kurikulum sekolah kepada anak-anak mulai dari SD sampai SMP. Buku pelajaran ditulis
dalam aksara Lampung dengan transkripsi bahasa Indonesia.

Hal yang menarik ialah manyarakat tidak mengetahui dengan jelas, dalam dialek
manakah buku-buku ajar bahasa Lampung itu ditulis. Apakah buku-buku ajar itu diterbitkan
dalam dialek yang berbeda bergantung pada wilayahnya? Kelompok Pubian menyatakan bahwa
kurikulum yang dikembangkan di sekolah adalah dialek Abung “karena (orang yang
berpengaruh terhadap pembuatan kurikulum) adalah secara etnisitas orang Abung”. Kelompok
di Sekayu menyatakan bahwa dialek Lampung Pesisir yang diajarkan di sekolah mereka, tetapi
tidak menyebut secara khusus ragam bahasa Lampung Pesisir mana yang diajarkan.

Respons terhadap Buku-buku Berbahasa Daerah

Berkaitan dengan keinginan menerbitkan buku-buku dalam bahasa daerah, 50% responden
menyatakan bahwa buku-buku tentang kesehatan atau pertanian seharusnya ada dalam bahasa
daerah meskipun 2% responden menyatakan bahwa itu hanya untuk anak-anak saja. Alasan
mereka adalah buku-buku dalam bahasa daerah lebih mudah dipahami dan akan mendatangkan
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keuntungan bagi masyarakat dan membantu pengembangan kebudayaan mereka. Sementara itu,
48% responden menyatakan bahwa akan lebih bagus jika memiliki buku-buku, baik dalam
bahasa daerah maupun dalam bahasa nasional, Indonesia.

Ketika diajukan pertanyaan: jika isi buku yang ditulis sama, lebih memilih ditulis dalam
bahasa daerah atau dalam bahasa Indonesia? Sebanyak 71% responden memilih buku-buku
dalam bahasa daerah dibanding dalam bahasa Indonesia jika isinya sama. Alasan memilih buku
dalam bahasa daerah adalah mereka akan lebih mudah untuk memahami dan menyerap isinya
dibanding buku-buku dalam bahasa lain; karena ditulis dalam bahasa daerah, mereka dapat
memahami keseluruhan dan maknanya tidak akan menyimpang; buku-buku berbahasa daerah
lebih sesuai dengan masyarakat mereka; sehingga bahasa daerah mereka tidak akan mati; buku-
buku dalam bahasa daerah “lebih dekat dengan hati mereka.”

Sebanyak 22 % responden memilih dalam bahasa Indonesia. Ada sejumlah alasan untuk
jawaban ini. Pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Kedua, buku yang ditulis dalam
bahasa Indonesia mudah dibaca dan mudah dipahami. Ketiga, jika buku ditulis dalam bahasa
Lampung, aksara Lampung sulit membacanya, sedangkan tidak semua orang Lampung mampu
membaca tulisan dalam aksara Lampung. Keempat, bahasa Indonesia jauh lebih mudah, siap
diajarkan, dan sudah banyak buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Kelima, bahasa daerah
terlalu rumit—buku-buku dalam bahasa Indonesia lebih mudah dipahami. Karena itu, akan
terlalu banyak masalah untuk menulis dan menerbitkan buku-buku dalam bahasa daerah
Lampung. Bahkan, ada yang menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak memerlukan buku-
buku dalam bahasa daerah karena mereka dapat membaca dalam bahasa Indonesia dengan baik.

Sementara itu, sebanyak 7% responden menginginkan buku-buku dalam kedua bahasa,
yaitu bahasa Lampung dan bahasa Indonesia. Alasannya untuk menjaga keseimbangan
kehidupan mereka dalam dua bahasa karena mereka hidup dalam dua bahasa itu.

Ketika ditanya jenis buku apa yang mereka inginkan ada dalam bahasa daerah Lampung?
Secara berurutan, mereka menginginkan bahasa Lampung digunakan untuk menulis lagu-lagu,
kamus atau buku-buku tentang bahasa lokal, buku-buku dalam sejarah lokal, cerita daerah, buku-
buku tentang doa dan agama, serta buku-buku tentang tradisi dan kebudayaan lokal.

SIKAP TERHADAP TEKS RAGAM BAHASA LAMPUNG API DAN NYO
Data untuk bagian ini diperoleh berdasar RA-RTT (Rapid Appraisal-Recorded Text Test), yang
dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu teks yang berasal dari rekaman ragam bahasa
Lampung Api dan ragam bahasa Lampung Nyo. Baik kelompok pemakai ragam bahasa Lampung
Api maupun pemakai ragam bahasa Lampung Nyo diminta untuk mendengarkan kedua rekaman
tersebut. Setelah itu, mereka diminta untuk menjawab pertanyaan yang berupa “penilaian” ragam
bahasa. Aktivitas ini dilakukan secara berkelompok sehingga jawaban yang dikemukakan dalam
tulisan ini adalah jawaban berdasar kesepakatan antaranggota kelompok responden itu sendiri.
Dalam kesepakatan itu mereka memunculkan satu jawaban saja. Tujuan pengumpulan data ini
ialah untuk mengetahui sikap penutur bahasa Lampung, baik dari kelompok ragam bahasa
Lampung Api maupun Lampung Nyo, terhadap kedua ragam bahasa tersebut.

Tabel 2: Sikap terhadap Teks Ragam Bahasa Lampung Api

Tempat
Pengumpulan
Data

Apakah pencerita berbicara
dalam bahasa Lampung dengan
baik? ika tidak, kenapa tidak?

Apakah bahasa
dalam cerita ini
termasuk
ragam tinggi,
menengah, atau
rendah?

Api: Sukaraja/
Talang Padang

Ya Tinggi
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Api: Kandang
Besi/ Kota Agung

Ya; bahasa Lampung murni -

Api: Negeri
Kapayungan/
Pubian

Ya Sangat tinggi

Api: Banjar
ketapang/ Sungkai
Selatan

Ya; formal dan santun Tinggi

Api: Kota Besi/
Batu Brak

Tidak; campuran terlalu banyak
bahasa Indonesia, seperti orang
masih belajar bahasa Lampung

Menengah

Api: Banjar
Agung/ Pesisir
Tengah

Ya Tinggi

Api: Buay
Nyerupa/ Sukau

Ya Tinggi

Api: Mesir
Udik/Bahuga

Ya --

Jabung/ Jabung Ya Netral; tetapi ini
termasuk ragam
rendah jika
berbicara dalam
ragam Jabung

Nyo:
Nibung/Gunung
Pelindung

Ya, untuk wilayah si pencerita --

Nyo: Blambangan
Pagar/ Abung
Selatan

Ya Mungkin
termasuk tinggi

Nyo: Nyampir/
Bumi Agung

Ya --

Nyo: Ujung
Gunung/Menggala

Ya Menengah ke
rendah (karena
cerita ini tentang
anak-anak)

Hal itu menunjukkan bahwa baik pemakai ragam bahasa Lampung Api maupun Lampung Nyo
menganggap baik terhadap ragam bahasa Lampung Api yang didengarnya. Dalam hal ini tidak
terjadi pembuatan stereotif terhadap ragam bahasa sendiri maupun ragam bahasa lain.

Tabel 3: Sikap terhadap Teks Ragam Bahasa Lampung Nyo

Tempat
Pengumpulan
Data

Apakah pencerita
berbicara dalam bahasa
Lampung dengan baik?
Jika tidak, kenapa tidak?

Apakah bahasa dalam
cerita ini termasuk
ragam tinggi, menengah,
atau rendah?

Api: Sukaraja/
Talang Padang

Ya --

Api: Kandang
Besi/ Kota
Agung

Ya --

Api: Negeri Ya Rendah
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Kapayungan/
Pubian
Api: Banjar
ketapang/
Sungkai Selatan

Ya; ragam tinggi santun Tinggi

Api: Kota Besi/
Batu Brak

Tidak; terlalu rendah
dalam ragam di sini

Rendah

Api: Banjar
Agung/ Pesisir
Tengah

Tidak dapat menilai Rendah

Api: Buay
Nyerupa/ Sukau

Tidak dapat menilai Tidak dapat menilai

Api: Mesir
Udik/Bahuga

Ya Menengah

Jabung/ Jabung Ya; untuk daerah pencerita
sendiri, tetapi tidak patut di
sini

Mungkin “bagus” tetapi
tidak yakin

Nyo:
Nibung/Gunung
Pelindung

Ya, untuk daerah asal
pencerita itu

Menengah (“normal’)

Nyo:
Blambangan
Pagar/ Abung
Selatan

Ya Menengah, tetapi
menggunakan pronomina
santun

Nyo: Nyampir/
Bumi Agung

Ya --

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok responden, baik dari pemakai
ragam bahasa Lampung Api maupun ragam bahasa Lampung Nyo,  menganggap ragam bahasa
Lampung Nyo yang didengarnya sebagai ragam bahasa yang baik.

PENUTUP
Kajian sikap bahasa ini terarah pada dua hal. Pertama, sikap bahasa orang Lampung terhadap
terhadap bahasa Lampung dan ragam bahasa Lampung itu sendiri, misalnya mencakupi sikap
negatif atau positif. Kedua, sikap yang dimanifestasikan dalam ragam bahasa, misalnya
penggunaan bahasa lisan, penggunaan bahasa tulis (keberaksaraan, kesastraan), penggunaan
bahasa pada ranah publik dan pribadi dan lebih spesifik ranah penggunaan bahasa; penggunaan
bahasa di dunia pendidikan: bahasa pengajaran, pendidikan bilingual, dan pembelajaran bahasa
asing.

Karena penelitian ini menggunakan model Rapid Appraisal Research, hasil analisis data
penelitian ini, seperti telah dikemukakan di atas, diformulasikan dalam bentuk hipotesis yang
bisa dibuktikan dalam penelitian yang lebih mendalam.  Ada tiga hipotesis yang bisa
dirumuskan. Pertama, orang Lampung memiliki sikap positif terhadap bahasa Lampung. Kedua,
berkaitan dengan fungsi integratif, orang lampung memiliki sikap positif terhadap bahasa
Lampung. Ketiga, berkaitan dengan fungsi instrumental, orang Lampung memiliki sikap negatif
terhadap bahasa Lampung dan memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia.

Salah satu hal penting dari hasil penelitian ini, terutama dalam kaitannya dengan
pengembangan bahasa, adalah orang Lampung pada umumnya belum menyadari tujuan
pengembangan bahasa etnik mereka, selain sekadar menjaga warisan budaya. Misalnya,
meskipun bahasa daerah diajarkan di sekolah sebagai mata pelajaran—sebagian besar dalam
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hubungannya dengan baca-tulis aksara Lampung—tampak tidak adanya kesadaran umum
tentang bagaimana belajar membaca dan menulis dengan baik dalam bahasa daerah dapat
memberi keuntungan kepada anak ketika mereka mulai belajar membaca dalam bahasa
Indonesia, yang merupakan bahasa kedua yang baru  dipelajari secara serius ketika mereka
masuk sekolah.

Hasil analisis sikap bahasa dengan menggunakan RA-RTT (Rapid Appraisal-Recorded
Text Test) menunjukkan tidak adanya ragam tunggal yang dianggap sebagai ragam terbaik atau
ragam yang dapat dijadikan acuan untuk keseluruhan bahasa Lampung. Hal ini merupakan
petunjuk tentang kemungkinan adanya kesulitan untuk melakukan pembakuan bahasa Lampung.
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