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Abstrak

The Republic of Indonesia is a nation-state built upon a diversity
of ethnic cultures, which exist all over the Indonesian archipelago.
The ethnic cultural diversity is indeed a nation’s asset, as reflected
in the state motto Bhinneka Tunggal Ika (literally means: Unity in
Diversity). A lot of historical findings show that the cultural
diversity can strengthen, but at the same time weaken, a country’s
stable life. Such a phenomenon, in essence, reflects the existence
of a linkage between cultural diversity and the ever on-going
process of integration.

To be able to maintain the state unity in cultural diversity
requires conscious intercultural as well as intracultural efforts. By
so doing, mutual understanding is expected to occur among
different communities. To achieve this, this paper attempts to show
that a linguistic study, particularly in the area of language varieties,
can play a significant role.

1 PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan enam puluh tahun yang lalu,
tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan negara kesatuan yang
dibangun di atas keanekaragaman budaya suku bangsa. Keanekaragaman
budaya itu merupakan kekayaan yang tidak dapat diabaikan karena mempunyai
arti penting dipandang dari sudut dinamika makna yang terkandung dalam
semboyan Bhineka Tunggal Ika. Berbagai fakta historis menunjukkan bahwa
keanekaragaman budaya dapat memperkuat sekaligus dapat memperlemah
kelangsungan hidup suatu negara bangsa. Tidak jarang dari kejadian lokal yang
berlatang belakang tuntutan etnis lokal memberikan dampak pada skala
nasional, seperti peristiwa DI/TII yang dipimpin Kahar Mudzakkar di
Sulawesi, Permesta dan lain-lain. Tuntutan-tuntutan itu yang di dalamnya tidak
jarang memperlemah kedua belah pihak, baik pihak etnis lokal yang
bersangkutan maupun pihak (pemerintah) nasional. Keadaan yang demikian
itu, secara mendasar menyentuh pula persoalan integrasi bangsa yang memang
masih dalam dan akan terus berproses. Dengan demikian, mempertahankan
persatuan di dalam kemajemukan memerlukan usaha untuk saling
berkomunikasi, baik dalam pengertian komunikasi antarbudaya maupun dalam
rangka komunikasi sosial (Gonggong 1995). Intensitas dan efektivitas
komunikasi yang dimaksud akan sangat menentukan kelangsungan hidup
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negara-bangsa pada masa-masa mendatang. Tentu saja komunikasi tersebut
haruslah dipahami pula sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk saling
memahami satu dengan lainnya. Pemahaman akan kenyataan-kenyataan
budaya yang hidup dalam lingkungan masyarakat etnis lokal merupakan salah
satu faktor penentu dalam pelestarian makna yang terkandung dalam semboyan
Bhineka Tunggal Ika.

Kerelaan untuk saling berkomunikasi menuju ke saling mamahami
antarbudaya membutuhkan kondisi yang dapat mempersatukan mereka dalam
satu ikatan kebersamaan. Kondisi yang demikian ini dimungkinkan muncul
apabila adanya kesamaan sejarah atau kesatuasalan moyang antarmasyarakat
etnik lokal tersebut. Untuk itu, diperlukan studi tertentu yang diharapkan dapat
memberikan informasi bahwa keragaman budaya suku bangsa Indonesia itu
adalah satu atau satu dalam keanekaragaman. Dalam kaitan ini studi sejarah
(lokal) dan linguistik dapat dikembangkan ke arah yang demikian. Melalui
studi sejarah (lokal) misalnya akan dapat diperoleh informasi bahwa suatu
kelompok etnik lokal tertentu memiliki sejarah yang sama dengan kelompok
etnik lokal yang lain, seperti kebersamaan dalam menghadapi kolonialisme dll.
dan studi linguistik dapat memberikan informasi bahwa keanekaragaman
(pemakaian) bahasa yang terdapat di antara etnik-etnik lokal sesungguhnya
memiliki moyang bahasa yang sama dan sekaligus dapat dihubungkan pada
kesamaan nenek moyang kelompok masyarakat pendukung berbagai ragam
bahasa itu.

Dalam kaitan dengan studi linguistik, sejauh ini memang telah ada
suatu kajian yang merupakan sub-bidang linguistik yang mencoba menelusuri
sebuah moyang bahasa (protobahasa), yang menurunkan bahasa-bahasa
modern. Namun, studi ini hanya membicarakan variasi bahasa pada tingkat
bahasa, misalnya dari variasi bahasa yang terdapat dalam bahasa Bali, Sasak,
dan Sumbawa dapat direkontruksi unsur-unsur kebahasaan yang merupakan
unsur purba dari ketiga bahasa itu. Studi linguistik tipe ini, dalam hal ini studi
linguistik historis komparatif terhadap bahasa-bahasa di Indonesia sudah cukup
banyak dilakukan, periksa misalnya Nothofer (1975), Fernandez (1988), Mbete
(1990) dan lain-lain. Padahal, kita menyadari bahwa pada tingkat satu bahasa
masih terdapat variasi, yaitu variasi dialektal atau subdialektal. Kajian yang
mencoba menghubungkan variasi bahasa yang terdapat dalam satu bahasa pada
sebuah bahasa purba belum banyak dilakukan. Konsep teoretis dalam
metodologis kajian linguistik tipe ini belum banyak dikembangkan.

Sehubungan dengan itu tulisan ini akan mencoba memaparkan satu
model kajian variasi bahasa yang memandang bahwa variasi dialektal atau
subdialektal sebagai sesuatu yang diturunkan dari sebuah bahasa purba. Hasil
kajian ini, di samping akan bermanfaat bagi pembangunan, khususnya
informasi yang diperoleh dari hasil kajian ini dapat dimanfaatkan untuk
menumbuhsuburkan semangat persatuan dan kesatuan di antara kelompok
etnik lokal yang telah berikrar untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik
Indonesia di tengah-tengah hiruk pikuknya arus gelobalisasi yang melanda
dunia dewasa ini serta maraknya konflik sosial yang terjadi antarsesama anak
bangsa. Selain itu, tulisan ini akan memaparkan ihwal alternatif
penyebarluasan informasi yang diperoleh dari hasil kajian linguistik di atas.
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2  SEKILAS TENTANG PERKEMBANGAN STUDI LINGUISTIK
Sebagaimana diketahui bahwa setiap ilmu atau cabang dari ilmu sebagian
merupakan perkembangan dari ilmu itu sebelumnya. Tujuan yang ingin dicapai
para ahli dalam bidang apapun pada setiap zamannya ditentukan oleh usaha-
usaha para pendahulu mereka, bahkan dalam kasus yang ekstrim mereka
bekerja menurut prinsip-prinsip yang sengaja mereka tolak. Dengan kata lain,
ilmu itu dapat berkembang apabila ilmuannya bersedia untuk berpijak di atas
pundak rekan sebelumnya untuk menatap lebih jauh ke depan.

Dalam kajian linguistik – meskipun dengan cara dan tujuan akhir yang
berbeda – hal-hal yang berhubungan dengan hakikat, struktur, dan cara kerja
bahasa  merupakan salah satu objek kajian para cendikiawan pada sejumlah
peradaban, misalnya di Cina Purba (yang memusatkan perhatian pada masalah
perkamusan), Yunani – Romawi Purba, Indi Purba, dan di antara para
cendikiawan Arab pada zaman dahulu. Namun, di antara kajian-kajian di atas
kajian linguistik di India dan di Yunani lah yang lebih banyak mempengaruhi
kajian lingusti dewasa ini (Robins 1992: 520).

Sejarah mencatat bahhwa tidak ada linguis bangsa-bangsa zaman
dahulu yang dapat menyamai linguis bangsa India dalam kajian ilmu bahasa.
Tradisi linguistik di India yang difokuskan pada bahasa Sanskerta merupakan
tradisi yang sangat penting. Pengaruhnya terhadap linguistik Barat sejak akhir
abad ke-18 masih terasa sampai sekarang ini.

Secara historis, Robins (1992:526) mengatakan bahwa hasil karya
linguis India sangat bernilai dalam dua hal. Pertama, deskripsi fonetis tentang
bahasa Sanskerta sangat luar biasa, baik dalam hal kecermatan maupun dalam
istilah-istilah sistematis yang mereka pakai. Kemiripan format antara buku
gramatika bahasa Sanskerta yang ditulis Panini dengan beberapa buku
gramatika generatif masa kini telah ditunjukkan oleh linguis dewasa ini (lihat
Freeman (ed.), 1970). Kedua, mereka mampu menulis analisis formal di bawah
antara kata dengan memakai istilah yang sepadan dengan istilah sekarang
untuk morfem. Untuk analisis morfologis bahasa Yunani, Romawi,
sebelumnya dilakukan dengan paradigma kata-kata, yang dikelompokkan
bersama berdasarkan kesamaan komposisi morfologis metodologis. Konsep
yang sesungguhnya tentang morfem sebagai komponen formal dari kata-kata
itu tidak pernah dijelaskan secara ekplisit oleh para linguis Barat pada zaman
dahulu. Berbeda dengan di India kajian bahasa di Yunani purba pada mulanya
bukan merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri tetapi merupakan salah
satu bagian dari kajian philosophia, yang tidak dapat begitu saja disamakan
dengan filsafat dalam pengertian sekarang ini. Spekulasi sebelumnya tentang
hakekat bahasa sangat tergantung sejauh mana bahasa itu harus dianggap
sebagai produk alami, yang dipertentangkan dengan produk konvensional umat
manusia. Perdebatan yang semula menyangkut bahasa Yunani telah
berkembang menjadi kontroversi yang luas tentang teori-teori bahasa, yang
masing-masing melahirkan aliran analogi dan anomali, yang kedua-duanya
didukung oleh aliran filsafat tertentu. Yang pertama didukung oleh aliran
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filsafat Aristoteles dan yang kedua didukung oleh aliran filsafat Stoa. Aliran
analogi beranggapan bahwa harus selalu ada analogi (persesuaian) antara
penggolongan menurut logika dan penggolongan menurut tata bahasa,
sedangkan aliran anomali mengingkari adanya analogi, oleh karena itu
menolak suatu kemungkinan akan dapat mengatur dan menggolong-golongkan
bentuk-bentuk bahasa, sehingga menjadi keseluruhan yang selaras dan sesuai
dengan logika. Pokoknya sepanjang zaman Yunani – Romawi Purba sampai
abad pertengahan bagian linguistik diwarnai oleh filsafat dan kritik sastra.

Ditemukannya kembali kebudayaan Yunani Purba oleh dunia Barat
dan digabungkannya kebudayaan itu ke dalam dunia pendidikan dan dunia
pengetahuan mereka merupakan salah satu dampak zaman Renaisans terhadap
kajian linguistik di Eropa. Bersamaan dengan kajian kembali bahasa Yunani
Purba itu pula dilakukan pengkajian secara intensif  gramatika bahasa-bahasa
yang bukan rumpun Indo – Eropa, seperti bahasa Ibrani dan bahasa Arab.
Perluasan pengetahuan linguistik yang terjadi pada zaman Renaisans ini di
samping disebabkan oleh meningkatnya minat terhadap bahasa-bahasa daerah
di Eropa itu sendiri, juga disebabkan oleh semakin berkurangnya peran bahasa
Latin dalam dunia ilmu pengetahuan.

Pada akhir abad ke-18 sebagai akibat penjajahan Eropa atas India,
aliran linguistik India yang cukup maju itu masuk ke dalam linguistik Eropa,
dengan mengambil dua bentuk: (a) penemuan bahasa Sanskerta, bahasa klasik
di India oleh linguis-linguis Eropa dan penemuan hubungan bahasa tersebut
dengan kelompok bahasa utama Indo – Eropa, dan (b) transmisi ke dunia Barat
tradisi linguistik India itu sendiri terutama karya Panini tentang bahasa
Sanskerta, yang untuk pertama kali  diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa
pada abad ke-19. Salah satu dampak dari penemuan bahasa Sanskerta itu
adalah munculnya minat yang ccukup besar pada bidang linguistik historis
komparatif, khusus yang berkaitan dengan rumpun Indo – Eropa. Dan, disiplin
ilmu bahasa yang baru ini mencapai bentuknya seperti yang sekarang ini pada
abad ke-19. Demikianlah kajian linguistik pada abad itu dianggap sebagai
disiplin historis komparatif sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar
kajian linguistik umum pada masa kini timbul dari kajian linguistik historis
komparatif (Robins, 1992:526). Pada saat para linguis memperluas ruang
lingkup minat mereka telah mendorong munculnya disiplin baru dalam kajian
linguistik seperti munculnya kajian variasi bahasa pada tingkat satu bahasa,
yang disebut dialektologi.

Demikianlah pada masa-masa berikutnya telah berkembang berbagai
kajian linguistik, baik yang bersifat pure linguistics (linguistik murni) maupun
yang bersifat interdisipliner. Untuk kajian linguistik murni, misalnya telah
berkembang berbagai sudut pandang dalam kajian linguistik yang ditandai
dengan munculnya berbagai macam aliran seperti Struktural, Generatif
Transformasi, Praha dan lain-lain. Sedangkan untuk kajian linguistik
interdisipliner masalnya telah berkembang berbagai subbidang kajian linguistk
seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, etnolinguistik dan lain-lain.
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3  KAJIAN VARIASI BAHASA
Apabila kita berbicara variasi bahasa maka yang terlintas dalam alam pikiran
kita adalah kerja perbandingan bahasa. Perbandingan di sini dapat berarti
membandingkan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam beberapa bahasa
atau dapat pula berarti membandingkan unsur unsur kebahasaan yang terdapat
dalam beberapa bahasa (yang berkerabat) merupakan lahan kajian linguistik
historis komparatif, sedangkan perbandingan antar unsur-unsur kebahasaan
yang terdapat dalam satu bahasa menjadi bahan kajian sosiolinguistik, jika
perbandingan itu dilakukan secara vertikal atau menjadi bahan kajian
dialektologi (dialek geografis) jika perbandingan itu dilakukan secara
horisontal. Dalam hubungan dengan makalah ini kajian variasi bahasa yang
hendak dipaparkan adalah kajian variasi bahasa yang menjadi lahan kajian
linguistik historis komparatif dan dialektologi.

Studi linguistik hhistoris komparatif, seperti kita ketahui merupakan
bidang linguistik yang menyelidiki perkembangan dari suatu masa ke masa
yang lain, serta menyelidiki perbandingan dari satu bahasa ke bahasa yang lain
(Kridalaksana, 1993:129-130). Oleh karena itu, studi linguistik historis
komparatif memiliki tujuan sebagai berikut:

a  Mengadakan pengelompokan (subgrouping) bahasa-bahasa yang
berkerabat serta    penentuan tingkat kekerabatan bahasa-bahasa
tersebut.

b. Membuat rekonstruksi bahasa purba (protobahasa) dengan
memanfaatkan evidensi yang terdapat dalam bahasa-bahasa yang
diperbandingkan itu (bandingkan dengan Keraf, 1991: 23-24).

Kedua tujuan di atas dilakukan dengan cara membandingkan unsur-
unsur kebahasaan (fonologi) yang terdapat dalam bahasa-bahasa yang
diperbandingkan. Patut dicatat bahwa dalam rangka rekonstruksi bahasa purba
yang menurunkan bahasa-bahasa modern evidensi kebahasaan yang dijadikan
dasar untuk rekonstruksi itu biasanya diambil dari salah satu dialek dari bahasa
yang diperbandingkan tersebut. Dialek yang dimaksud biasanya dialek standar.
Pengambilan dialek standar atau salah satu dialek bahasa-bahasa yang akan
direkonstruksi protobahasanya itu mengandaikan bahwa dialek standar atau
dialek-dialek lainnya itu identik dengan bahasa purba (prabahasa) yang
menurunkan dialek-dialek itu sendiri. Dasar pijakan dengan pengandaian di
atas berdampak pada tidak adanya kejelasan ihwal perkembangan historis yang
dialami bahasa itu ketika pecah dari protobahasanya, dan dapat menghasilkan
rekonstruksi bentuk protobahasa yang berbeda oleh tiap-tiap linguis.
Bandingkan misalnya hasil rekontruksi Proto-Austronesia yang dilakukan oleh
Blust (1971) Dyen (1970), dengan Dempwolff (1933 dan 1938).

Selanjutnya, studi dialektologi yang lahir sebagai reaksi terhadap
kaidah perubahan bunyi tanpa kecuali yang dikemukakan oleh kaum
Neogramarian sesungguhnya merupakan kajian terhadap variasi bahasa yang
terdapat dalam satu bahasa yang disasarkan untuk membuktikan kebenaran
hukum perubahan bahasa tersebut. Dan, karena itu studi dialektologi pada fase
itu bersifat diakronis atau historis (periksa Pedersen, 1974 dan Mc. David,
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1974). Namun, patut dikemukakan bahwa kajian dialektologi pada masa itu
belum jelas batas-batasnya dengan kajian linguistik historis komparatif.

Berbagai upaya dilakukan untuk memperjelas batas antara kajian
linguistih historis komparatif dengan dialektologi, seperti munculnya
pandangan yang menganggap bahwa kajian dialektologi hanya bertujuan
membuat pemetaan perbedaan unsur-unsur kebahasaan seperti yang terjadi
dalam kajian dialektologi  yang berwawasan sinkronis. Kajian dialektologi
semacam ini sama sekali tidak akan pernah menjawab persoalan mengapa
munculnya variasi bahasa itu sendiri.

Dalam makalahnya yang berjudul Cita-cita Penelitian Dialek,
Nothofer (1986) mencoba mengemukakan aspek-aspek kajian yang selayaknya
dilakukan dalam kajian dialektologi. Aspek-aspek yang dimaksud adalah
sebagai berikut.

1. Aspek sinkronis, yang mencakup:

a. pendeskripsian perbedaan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam
bahasa yang diteliti. Perbedaan itu mencakup bidang fonologi.
morfologi, sintaksis, leksikon, dan semantik; dan termasuk pula
perbedaan unsur kebahasaan dari aspek sosiolinguistik, khususnya
yang berkaitan dengan tingkat tutur

b. pemetaan unsur-unsur kebahasaan yang berbeda itu; dan
c. pengelompokan dan pengenalan dialek berdasarkan ciri-ciri

linguistiknya.

2. Aspek diakronis, yang mencakup:

a. rekontruksi bahasa purba (prabahasa) yang diduga menurunkan dialek-
dialek atau subdialek bahasa yang diteliti;

b. penelusuran pengaruh dialek bahasa yang diteliti dan juga pengaruh
bahasa lain terhadap dialek-dialek tersebut;

c. membuat analisis dialek/subdialek ke dalam dialek/subdialek yang
konservatif  dan inovatif;

d. dalam pengertian yang terbatas membuat rekonstruksi sejarah daerah
yang bahasanya diteliti (bandingkan Nothofer, 1986 dengan Mahsun,
1994 dan 1995).

Tujuan penelitian dialektologi yang diusulkan oleh Nothofer di atas
sangat komprehensif. Kajian dari aspek sinkronis memiliki hubungan dengan
kajian dari aspek diakronis. Melalui kajian aspek diakronis akan terjelaskan
semua variasi sinkronis yang terjadi di antara daerah-daerah pengamatan.
Namun, suatu hal yang kurang jelas dari konsep yang diajukan oleh Nothofer
di atas adalah aspek teoretis dan metodologis yang digunakan dalam kajian
aspek diakronisnya, khususnya yang berkaitan dengan rekonstruksi bahasa
purba dan penelusuran unsur-unsur pembaharu (inovasi), sehingga kajian
diakronis yang diusulkannya itu menjadi tumpang tindih dengan kajian dalam
linguistik historis komparatif. Sampai batas mana rekonstruksi bahasa purba
diperkenankan dalam dialektologi? Apakah evidensi pewarisan etimon
protobahasa pada tataran tertinggi melalui adaptasi fonologis dalam kajian
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dialektologi dapat dianggap sebagai unsur pembaharuan atau dianggap sebagai
unsur relik? Tidak terjelaskan. Padahal, konsep teoretis tentang kedua hal ini
sangat diperlukan karena dengan demikian akan terjelaskan batas lingkup
kajian linguistik historis komparatif dengan kajian dialektologi.

Dengan berpijak pada pemikiran yang diusulkan oleh Nothofer di atas,
Mahsun (1995) mencoba mengembangkan sebuah model kajian dialektologi,
yang disebutnya dialektologi diakronis. Dialektologi diakronis yang
dimaksudkannya itu merupakan sebuah kajian perbedaan-perbedaan isolek
yang bersifat analisis sinkronis dengan penafsiran perbedaan-perbedaan isolek
tersebut berasarkan kajian yang bersifat historis dan diakronis (Mahsun,
1995:13). Pengembangan model kajian dialektologi yang dimaksudkan di atas
terutama didasarkan pada konsep-konsep teoritis dan metodologis dengan
memperhatikan kedua masalah dasar yang harus dijelaskan di atas sehingga
menjadi jelas di mana batas antara kajian secara dialektologis dengan kajian
secara linguistik historis komparatif.

Menurut Mahsun (1995) bahwa analisis rekonstruksi bahasa purba
dalam kajian dialektologi hanya sampai pada tataran prabahasa, yaitu suatu
sosok bahasa purba yang dihipotesiskan menurunkan dialek-dialek atau
subdialek-subdialek bahasa yang diteliti. Oleh karena itu, rekonstruksi bahasa
purba dalam kajian dialektologi menggunakan kajian rekonstruksi internal,
yaitu memanfaatkan evidensi-evidensi yang terdapat dalam bahasa itu sendiri
(evidensi dialektal dan subdialektal). Berbeda  dengan rekonstruksi bahasa
purba dalam kajian linguistik historis komparatif yang dilakukan dengan
memanfaatkan evidensi-evidensi yang terdapat dalam bahasa-bahasa yang
diperbandingkan. Jadi, lebih bersifat rekonstruksi eksternal dan karena itu,
sosok bahasa purba yang direkonstruksi disebut dengan protobahasa.

Pembedaan istilah yang digunakan untuk menyebut bahasa purba hasil
kajian dialektologi dengan hasil kajian linguistik hhistoris komparatif di
samping disebabkan oleh perbedaan bahan baku yang digunakan untuk
rekonstruksi itu sendiri juga dimaksudkan sebagai istilah teknis yang dapat
membedakan antara kedua bidang kajian  linguistik tesebut. Dengan demikian,
diharapkan akan menjadi jelas, di mana batas antara kajian rekonstruksi bahasa
purba dalam dialektologi (diakronis) dengan kajian linguistik bahasa purba
dalam linguistik historis komparatif.

Patut ditekankan di sini bahwa rekonstruksi bahasa purba dalam
dialektologi sangat diperlukan terutama berkaitan dengan penjelasan sejarah
yang dialami oleh bahasa itu setelah pecah dari protobahasanya. Persoalan
bagaimana pola penyebaran bahasa itu sehingga membentuk dialek-dialeknya,
mana diantara dialek-dialeknya yang lebih inovatif dan konservatif akan dapat
dijelaskan melalui hasil rekonstruksi bahasa purbanya. Selain itu, hasil
rekonstruksi bahasa purba dalam kajian dialektologi bermanfaat untuk
rekonstruksi bahasa purba pada tataran di atasnya, yang menjadi lahan kajian
linguistik historis komparatif. Kemanfaatan yang dimaksud berkaitan dengan
adanya kepastian evidensi yang digunakan untuk rekonstruksi itu sendiri
sehingga perbedaan hasil rekonstruksi pada tingkat protobahasa antara ahli
yang satu dengan yang lainnya dapat dihindari.
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Kemudian, untuk kajian unsur-unsur inovasi dalam kajian dialektologi
hanya difokuskan pada unsur-unsur yang sama sekali merupakan unsur baru,
bukan unsur pewarisan dari suatu bahasa purba yang telah mengalami adaptasi
fonologis. Unsur kebahasaan tipe yang terakhir ini dalam kajian dialektlogi
dimasukkan  pada pembahasan unsur relik sedangkan dalam kajian linguistik
historis komparatif menjadi bagian pembahasan unsur-unsur inovatif. Dengan
demikian, kajian dialektologi diakronis dan kajian linguistik historis
komparatif sebagai subbidang kajian linguistik masing-masing memiliki tanah
pijakan yang jelas dalam dunia ilmu bahasa. Dan, dengan demikian pula akan
semakin jelas ke arah mana studi bahasa itu hendak dikembangkan.

4 KAJIAN VARIASI BAHASA DAN INFORMASI KEBHINEKA-
TUNGGALIKAAN

Ada dua hasil kajian dialektologi diakronis dan linguistik historis komparatif
yang patut dicatat di sini: (a) sosok bahasa purba hasil rekonstruksi dan (b)
kajian dialek atau bahasa inovatif. Bahasa purba, seperti dinyatakan Bynon
(1979) merupakan suatu rakitan teoretis yang dirancang dengan cara
merangkaikan sistem isolek-isolek yang memiliki hubungan kesejarahan
melalui rumusan kaidah-kaidah secara sederhana. Karena itu pula, bahasa
purba merupakan prototipe isolek-isolek yang seasal (periksa Haas, 1966).

Dari batasan ini maka dapat diperoleh gambaran bahwa melalui sosok
bahasa purba akan diketahui bahwa keanekaragaman bahasa yang digunakan
dalam bahasa yang diteliti, baik keragaman pada tataran dialek maupun bahasa,
sesungguhnya  berasal dari satu bahasa purba. Kesatuasalan bahasa yang
menjadi moyang bahasa-bahasa (atau dialek-dialek) modern itu dapat dikaitkan
dengan kesatuasalan nenek moyang penutur bahasa atau dialek yang beragam
tersebut.

Selanjutnya, melalui kajian dialek atau bahasa yang innovatif,
khususnya inovasi eksternal akan diketahui bahwa dialek-dialek  atau bahasa-
bahasa tertentu yang diteliti, penutur-penuturnya pernah menjalin kontak satu
sama lain baik dalam lingkup antardialek atau antarbahasa yang diteliti
maupun antara dialek-dialek atau bahasa-bahasa itu dengan dialek-dialek
dalam bahasa-bahasa yang lainnya, yang terwujud dalam pinjam meminjam
unsur kebahasaan.

Oleh karena itu, hasil kajian dari kedua subbidang linguistik di atas
memiliki fungsi kultural yang ke dalam (antar penutur dialek atau bahasa yang
diteliti) menunjukkan kesatuan dan keluar menunjukkan keterbukaan,
kebersamaan dengan penutur bahasa-bahasa lain. Hasil kajian yang demikian
ini tentu merupakan informasi yang sangat berharga bagi pemahaman kita akan
makna semboyan Bhineka Tunggal Ika yang tertera pada lambang negara kita.

5 PENUTUP
Masalah integrasi bangsa merupakan masalah yang sedang berlangsung dan
akan berlangsung terus selama bangsa itu mengakui keberadaannya. Oleh
karena itu, Istilah integrasi haruslah dipahami sebagai istilah dalam bentuk
verba bukan dalam bentuk nomina. Kita tidak dapat mengatakan bahwa
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integrasi bangsa Indonesia telah tercapai pada saat kita memproklamasikan
kemerdekaan kita, lima puluh tahun yang lalu atau setelah terintegrasikannya
wilayah Timor timur ke pangkuan Republik Indonesia, karena kita tidak pernah
mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi setelah peristiwa tersebut.
Munculnya aktivitas kelompok-kelompok tertentu yang mengarah ke
disintegrasi yang sering membayangi kelangsungan hidup berbangsa, seperti
DI/TII setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 atau munculnya ide
untuk mengadakan Rekonsiliasi Nasional baru-baru ini dapat menjadi bukti
bahwa konsep integrasi bangsa memang dipahami sebagai sesuatu yang
berproses. Mungkin di situlah letak urgensinya pembinaan sikap mental
idiologi setiap warga negara, seperti yang dilakukan melalui penataran P4,
pemberian materi pelajaran PMP, PSPB, Kewiraan dll. pada jenjang
pendidikan formal yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Dalam konteks itulah saya memandang bahwa hasil kajian linguistik,
khususnya yang berkaitan dengan kajian variasi bahasa seperti dipaparkan di
atas perlu disebarluaskan, karena dapat memberi informawsi keanekaragaman
budaya suku bangsa Indonesia. Pada gilirannya, dapat menjadi bahan renungan
tentang keberadaan diri kita sebagai bangsa. Dalam rangka penyebarluasan
informasi itu, rupa-rupanya jalur pendidikan formal cukup efektif untuk
dimanfaatkan. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan sehubungan
dengan hal di atas sebagai berikut:

a. Mengingat kajian variasi bahasa menyangkut kajian yang berkaitan
dengan objek sasaran bahasa-bahasa daerah, maka penyebarluasannya
dapat dilakukan melalui penyampaian materi muatan lokal. Dalam hal
ini, materi muatan lokal salah satunya harusberupa bahasa daerah.
Agar materi bahasa daerah yang dijadikan materi muatan lokal itu
memuat informasi kebhinekaan dam ketunggalikaan, maka pola
penyusunan materi pelajaran dan metode penyampaiannya bersifat
kontrastif. Artinya, khusus untuk bentuk-bentuk tertentu yang memiliki
relasi kognasi harus disebutkan. Sebagai contoh, apabila kita mengajar
bahasa daerah Sumbawa pada siswa di sekolah-sekolah di Kabupaten
Sumbawa, maka bentuk-bentuk dalam bahasa Sumbawa yang
diajarkan itu (biasanya materinya diangkat dari dialek standar) yang
memiliki relasi kognasi dengan dialek-dialek bahasa Sumbawa lainnya
harus disebutkan. Dari situ dapat dijelaskan relasi keberadaan antar
dialek-dialek bahasa itu sendiri serta dapat dihubungkan dengan
kesatuasalan penutur-penuturnya pada masa dahulu.

b. Mengingat tingkat kekerabatan dialek-dialek atau bahasa-bahasa yang
ada di Indonesia itu bertingkat-tingkat, maka kompleksitas penyajian
materinya dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan formal itu
sendiri. Untuk materi bahasa daerah tingkat SD, misalnya hanya
menyangkut perbandingan antar variasi dialektal yang terdapat dalam
bahasa itu sendiri, sedangkan untuk tingkat SLTP perbandingannya
dapat diperluas ke bahasa lain yang sekerabat dengan bahasa daerah
tersebut dan seterusnya.
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Untuk jelasnya, sebagai ilustrasi kita ambil pengajaran bahasa daerah
di sekolah-sekolah di Kabupaten Sumbawa. Pada tingkat SD materi
bahasa daerah yang diajarkan selain materi bahasa Sumbawa yang
berupa dialek standar itu, juga sedapat mungkin disinggung bentuk-
bentuk lainnya dalam dialek-dialek bahasa Sumbawa yang memiliki
relasi kognasi dengannya. Kemudian, untuk tingkat SMP
perbandingannya diperluas dengan mengambil bahasa sasak, dan
tingkat SLTA perbandingannya dapat diperluas lagi dengan
mengambil bahasa Bali dan seterusnya. Patut dicatat, bahwa antara
bahasa Sumbawqa dengan bahasa Sasak memiliki relasi kekerabatan
sebagai subkeluarga bahasa tersendiri yang berinduk pada proto bahasa
Sasak-Sumbawa, dan kedua-duanya pada peringkat yang lebih tinggi
memiliki relasi kekerabatan dengan bahasa Bali, yang berinduk pada
proto bahasa Bali-Sasak-Sumbawa (periksa Mbete, 1990).

c. Sehubungan dengan (b) semakin tinggi jenjang pendidikan setiap
warganegara Indonesia, maka semakin banyak bahasa dan suku bangsa
yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan suku
bangsanya. Dalam pada itu, akan menempatkan upaya pelestarian
bahasa daerah, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak lagi
menjadi tanggung jawab pemilik bahasa daerah itu sendiri, tetapi
secara tidak sadar telah melibatkan semua warga negara untuk ikut
bertanggung jawab atas kelangsungan semua bahasa daerah yang ada
di Indonesia.

Persoalannya, tentu tidak semudah yang dibayangkan karena untuk
mencapai kondisi ideal yang diharapkan di atas diperlukan penelitian yangh
seksama tentang jumlah dialek dan bahasa di Indonesia, yang sampai sekarang
informasi tentang hal itu masaih simpang siur. Hal itu tentu berkaitan dengan
tenaga dan dana yang cukup besar. Namun, kalau dalam beberapa dasawarsa
terakhr ini kita telah mampu melakukan pembangunan fisik yang luar biasa
yang untuk itu telah menguras biaya dan tenaga yang cukup besar dan
menyadari bahwa pembangunan bidang nonfisik)mental ideologi hidup
berbangsa dan bernegara) tidak kalah penting dengan pembangunan fisik, maka
tidak ada alasan untuk kita mengulur-ulur waktu dalam merealisasi kondisi
ideal yang diharapkan di atas. Apabila kita memang serius untuk hal itu saya
yakin dalam jangka waktu satu dasawarsa niscaya kita telah mampu menyusun
suatu silabus dan materi muatan lokal yang sarat dengan pesan-pesan
kebhinekatunggalikaan yang terkoordinasi secara nasional. Tidak ada gunanya
bangunan fisik yang megah dan canggih apabila mental idiologi hidup
berbangsa dan bernegara warga suatu bangsa itu rapuh. Ancama aktivitas dis-
integrasi yang selalu membayangi setiap saat dapat menghancurkan seluruh
bangunan fisik yang telah menelanbiaya yang cukup besar dan menyita waktu
pembuatannya yang cukup panjang hanya dalam waktu sekejap. Banyak sudah
bangunan megah di muka bumi ini yang lenyap di makan peluru-peluru mortir
perang saudara menjadi saksi kebenaran pernyataan di atas.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas saya berkesimpulan bahwa
pengajaran variasi bahasa yang diintegrasikan dalam materi muatan lokal, yang
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berupa bahasa daerah memiliki fungsi yang strategis dalam proses integrasi
bangsa untuk menciptakan suatu masyarakat Bhineka Tunggal Ika.
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