
 
1

 
Makalah Ringkas  

SIKAP BAHASA PENUTUR JATI BAHASA LAMPUNG  

Oleh: Katubi 

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI 

obingk@yahoo.com

   

PENGANTAR 

Tulisan ini memusatkan perhatian pada sikap bahasa penutur jati bahasa Lampung 

berdasar data hasil survei yang dilakukan oleh penulis ketika bergabung dengan SIL 

International dalam West Indonesia Survey Team. Pada tahun 2003 2006 tim ini 

melakukan penelitian lapangan di Lampung dan Sumatera Selatan. Penelitian sikap bahasa 

dalam masyarakat multilingual seperti di Lampung dan Sumatera Selatan menjadi penting 

dilakukan bagi perancang bahasa dan pembuat kebijakan bahasa karena dapat memberikan: 

(1) data kesehatan bahasa yang menjadi syarat ketahanan bahasa dan hal itu menjadi 

prasyarat penting dalam penanganan bahasa minoritas (Baker 1992: 9); (2) indikator 

pemikiran, kepercayaan, pilihan, dan keinginan masyarakat terkini tentang bahasa 

mereka (Baker 1992: 9); (3) indikator perubahan kepercayaan dan kesempatan keberhasilan 

dalam implementasi kebijakan (Baker 1992: 9); (4) informasi singkat tentang status 

berbagai ragam bahasa sebagai indikator identitas kelompok (Fasold 1984: 164). Hal itu 

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 

Penelitian lapangan survei untuk mengumpulkan data kajian ini berdasar model 

Rapid Appraisal Research. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan selama tahun 

2003 2006 di 27 wilayah penggunaan bahasa Lampung di Provinsi Lampung dan 

Sumatera Selatan dengan menyebar kuesioner dan wawancara.   

SIKAP BAHASA ORANG LAMPUNG: PAPARAN HASIL ANALISIS DATA 

Tujuh pertanyaan digunakan untuk melihat sikap bahasa penutur jati bahasa 

Lampung.  

Pertama, apakah Anda tertarik membaca/menulis dalam bahasa daerah Anda?  
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Mereka tertarik untuk membaca dan menulis dalam bahasa Lampung. Bagi mereka, bahasa 

Lampung adalah bagian dari kebudayaan yang mereka miliki dan harus mereka jaga. 

Mereka ingin menjadi anggota orang Lampung yang melek aksara dalam bahasa 

Lampung karena mereka merasa bahasa Lampung adalah bahasa milik kelompoknya dan 

mereka bangga akan bahasanya itu. Ada keinginan untuk menjaga bahasanya sebagai 

warisan kebudayaan leluhur mereka.   

Kedua, dalam bahasa apa seharusnya anak-anak belajar membaca dan menulis (di 

sekolah)? Menurut Anda, sebaiknya bahasa apa yang diajarkan di sekolah?  

Mayoritas responden merasa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang layak diajarkan 

di sekolah karena (1) bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu berbagai kelompok etnis 

di Lampung dan di Indonesia; (2) sebagian besar orang menggunakan bahasa Indonesia; (3) 

buku-buku sekolah dan berbagai kepustakaan lain tersedia dalam bahasa Indonesia; (4) 

mempelajari bahasa Indonesia lebih mudah dibanding mempelajari bahasa daerah; (5) 

bahasa Indonesia dapat digunakan di mana saja. Bahasa Inggris juga dianggap penting 

untuk dipelajari karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional.   

Ketiga, sebaiknya anak-anak menggunakan bahasa apa?  

Mayoritas responden menyatakan bahwa lebih baik anak-anak belajar berbicara bahasa 

Lampung. Namun, sebagian di antara mereka menambahkan bahwa anak-anak juga harus 

belajar bahasa Indonesia dengan menyatakan 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?  

Kelima, kalau Anda menceritakan sesuatu yang lucu atau sedang bercanda, bahasa 

apa yang Anda pakai?  

Semua responden menyatakan bahwa mereka selalu menggunakan bahasa daerah ketika 

marah atau membuat lelucon atau sedang bercanda. Itu berarti bahwa penggunaan bahasa 

dalam ranah privat masih menggunakan bahasa daerah.    

Keenam, apakah Anda pernah merasa malu memakai bahasa asli sini (bahasa 

daerah Lampung dengan ragamnya)?  

Mereka tidak pernah berada dalam situasi yang membuat mereka malu menggunakan 

bahasa daerah sehingga ini dapat dijadikan indikasi sikap positif terhadap bahasa daerah.  
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Ketujuh, bahasa apa yang Anda sukai untuk digunakan?  

Dengan sesama orang Lampung mereka lebih suka menggunakan bahasa Lampung. 

Namun, dalam situasi percakapan yang melibatkan lebih dari satu kelompok etnis mereka 

lebih menyukai menggunakan bahasa Indonesia. Respons kelompok responden dapat 

disimpulkan, secara emosional, kami senang menggunakan bahasa kami sendiri; tetapi 

dari segi kegunaan dan kepraktisan, kami memilih bahasa Indonesia.   

RESPONS TERHADAP BUKU BERBAHASA DAERAH 

Respons kelompok responden terhadap buku-buku berbahasa daerah dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu respons positif, negatif, dan ambivalen.   

Respons Positif terhadap Buku-buku Berbahasa Daerah 

Kelompok ini berpendapat bahwa buku-buku dalam bahasa daerah lebih mudah 

dipahami dibanding buku-buku berbahasa lain dan akan mendatangkan keuntungan bagi 

masyarakat dan membantu pengembangan kebudayaan mereka. Mereka dapat memahami 

keseluruhan dan maknanya tidak akan menyimpang.   

Respons Negatif terhadap Buku-buku Berbahasa Daerah 

Kelompok ini berpendapat bahwa sebaiknya buku-buku itu ditulis dalam bahasa 

Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan lebih mudah dipahami 

dibanding dalam bahasa daerah Lampung. Selain itu, jika buku ditulis dalam bahasa dan 

aksara Lampung, masyarakat sulit untuk membacanya. Bahasa Indonesia jauh lebih mudah, 

siap diajarkan, dan banyak buku-buku dalam bahasa Indonesia. Bahasa daerah terlalu 

rumit. Akan terlalu banyak masalah untuk menulis dan menerbitkan buku-buku dalam 

bahasa daerah Lampung.  

Respons Ambivalen terhadap Buku-buku Berbahasa Daerah 

Sebagian kelompok responden menyatakan bahwa akan lebih bagus jika memiliki 

buku-buku, baik dalam bahasa daerah maupun dalam bahasa Indonesia.   

SIKAP TERHADAP TEKS RAGAM LAMPUNG API DAN NYO 

Data bagian ini diperoleh berdasar RA-RTT (Rapid Appraisal-Recorded Text Test) 

yang terdiri atas rekaman teks ragam bahasa Lampung Api dan Lampung Nyo. Rekaman 
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itu diperdengarkan kepada beberapa kelompok responden, baik dari kelompok pemakai 

ragam Lampung Api maupun Lampung Nyo.  

Hasilnya, baik pemakai ragam Lampung Api maupun Lampung Nyo memiliki 

sikap positif terhadap ragam bahasa Lampung Api dan juga Lampung Nyo. Dalam hal ini 

tidak terjadi pembuatan stereotipe, baik terhadap ragam bahasa sendiri maupun ragam 

bahasa lain.   

PENUTUP 

Berkaitan dengan fungsi integratif, ada kecenderungan penutur jati bahasa 

Lampung memiliki sikap positif terhadap bahasa daerah mereka. Sementara itu, berkaitan 

dengan fungsi instrumental, ada kecenderungan penutur jati bahasa Lampung memiliki 

sikap negatif terhadap bahasa Lampung dan sebaliknya bersikap positif terhadap bahasa 

Indonesia.  

Penutur jati bahasa Lampung pada umumnya tidak menyadari tujuan 

pengembangan bahasa, selain sekadar menjaga warisan budaya. Misalnya, meskipun 

bahasa daerah diajarkan di sekolah sebagai mata pelajaran sebagian besar dalam 

hubungannya dengan menulis aksara Lampung tampak tidak adanya kesadaran umum 

bahwa belajar membaca/menulis dengan baik dalam bahasa daerah memberi keuntungan 

kepada anak ketika mereka mulai belajar membaca dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa 

kedua.  

Berdasar tes RA-RTT (Rapid Appraisal-Recorded Text Test) tampak tidak ada 

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.   


