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Pengantar 

Pemilihan suatu bahasa sebagai bahasa nasional membawa konsekuensi bahwa 
bahasa-bahasa lain, yang bukan bahasa nasional, akan terkesampingkan. Apakah 
pernyataan ini juga berlaku bagi keadaan bahasa di Indonesia? Kalau sampai berlaku 
juga, sejauh mana kecenderungan itu sedang terjadi? Apa proses yang sedang terjadi 
dan bagaimana kaitannya dengan pendidikan di Indonesia?   

Penutur Monolingual vs. Penutur Bi- atau Multilingual 

Bagaimanakah wujud bahasa Indonesia  ketika pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 
1928 bahasa Indonesia dijunjung tinggi sebagai bahasa persatuan? Sudah barang tentu 
wujudnya tidak seperti yang kita kenal pada saat ini. Pertanyaan ini menarik untuk 
ditelusuri lebih lanjut, tetapi makalah ini akan menuju ke arah lain. Bahasa Indonesia 
yang dinyatakan pada Sumpah Pemuda  ketika itu  bukan merupakan bahasa ibu 
dari sebagian besar dari bangsa Indonesia. Akan tetapi, sudah adakah pada waktu itu 
orang Indonesia yang berbahasa ibu bahasa Indonesia? Kalau sudah ada, berapakah 
jumlahnya?  

Jawaban pertanyaan ini menuntut penelitian, tetapi pertanyaan ini dapat menyulut 
pertanyaan lain lagi: kapan mulai ada atau bermunculan anak-anak Indonesia yang 
berbahasa pertama bahasa Indonesia? Menurut pengamatan saya, generasi yang lahir 
antara masa Sumpah Pemuda sampai tahun 1950-an adalah mereka yang berbahasa 
ibu salah satu bahasa daerah dan yang baru belajar bahasa Indonesia ketika di sekolah. 
Jadi, generasi pada masa itu adalah generasi Indonesia yang  sekurang-kurangnya 

 

bilingual, menguasai dua bahasa, bahasa daerah dan bahasa Indonesia.  
Apakah masyarakat Indonesia pada saat ini masih dapat dikatakan sebagai 

masyarakat yang bilingual? Kecenderungan dalam beberapa dekade terakhir ini 
memperlihatkan bahwa rata-rata anak Indonesia, terutama yang tinggal di kota-kota 
besar, apalagi yang orang tuanya berbeda suku, lebih tinggi kemungkinannya untuk 
menjadi penutur monolingual; mereka menjadi penutur yang berbahasa pertama 
bahasa Indonesia. Akan tetapi, kapan mulai terjadi kecenderungan bagi generasi muda 
Indonesia menjadi penutur yang monolingual? Menurut catatan Bachtiar (1974), 
sebagaimana dikutip oleh Kaswanti Purwo (1984), bangsa Indonesia mulai 
membentuk sebagai suatu kesatuan sekitar beberapa dekade yang lalu (maksudnya, 
barangkali, dekade 1950-1960-an), yang diikuti dengan menipisnya rasa kedaerahan. 

Dari data Sensus 1980, mengenai bahasa, dapat dipetik informasi berikut 
(Adiwoso 1988): penduduk Indonesia yang berbahasa Indonesia sebagai bahasa 
sehari-hari berjumlah 11,93%. Data ini tentunya kurang kuat karena hanya berlandas 
pada hasil sensus penduduk yang tidak dirancang khusus mengarah ke penelitian 
bahasa. Sampai di mana kebenarannya masih dapat dipersoalkan dan 

 

sambil 
menantikan adanya data yang memadai 

 

informasi ini dapat menyulut ke arah 
perbincangan berikut.   
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Kalau mereka yang berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dalam 

Sensus 1980 itu dapat ditafsirkan sebagai penutur yang berbahasa pertama bahasa 
Indonesia, bisa dikatakan bahwa telah muncul pada tahun 1980-an anak-anak yang 
berbahasa ibu bahasa Indonesia sekitar 12% dari penduduk Indonesia sudah menjadi 
seperti yang diistilahkan Bachtiar (1974) sebagai mereka yang mulai menipis rasa 
kedaerahan -nya, dan sudah meng-Indonesia. Mereka inilah generasi Indonesia yang 
monolingual.  

Dari sini dapat ditarik dua pertanyaan ini. Pertama, apakah memang dapat 
dikatakan bahwa ada kecenderungan perubahan masyarakat Indonesia dari bi- atau 
multi-lingual menjadi monolingual? Pertanyaan kedua berkaitan dengan interpretasi 
berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari . Pertanyaan ini mengarah ke dua 

alur yang berbeda. Arus pertama mengarah ke pertanyaan: jumlahnya serendah 
itukah? pencapaian upaya pengindonesiaan seluruh penduduk Indonesia selama ini? 
Arus yang kedua mengait ke pertanyaan: tingkat penguasaannya serendah itukah?  

Pemakaian Bahasa Indonesia vs. Bahasa Daerah 

Pada masa di sekitar Sumpah Pemuda, ketika bahasa Indonesia dinyatakan sebagai 
bahasa persatuan, sudah dapatkah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk 
keperluan akademik, misalnya, untuk menulis makalah tentang ilmu pengetahuan dan 
teknologi? Yang pasti bahasa Indonesia dalam wujudnya ketika itu, selain untuk 
komunikasi lisan sehari-hari, sudah dipakai juga oleh para sastrawan untuk karya 
sastra mereka, oleh para wartawan untuk surat kabar, tetapi belum oleh para ilmuwan. 
Para ilmuwan Indonesia ketika itu masih merasa lebih nyaman untuk menulis di 
dalam bahasa seperti bahasa Belanda.  

Salah satu konsekuensi yang tak terelakkan dari pemilihan suatu bahasa sebagai 
bahasa nasional ialah bahwa bahwa bahasa-bahasa lain, yang bukan bahasa nasional, 
yang dituturkan juga oleh masyarakat yang bersangkutan, cenderung untuk 
terpinggirkan. Lingkupnya menjadi terbatas. Bahasa daerah hanya dipakai di 
lingkungan keluarga, untuk keperluan upacara keagamaan atau adat, acara budaya 
lokal. Bahasa daerah menjadi tertutup kemungkinannya untuk berkembang dalam 
penggunaannya untuk komunikasi kehidupan modern, untuk komunikasi bidang ilmu 
pengetahuan, bidang sosial-ekonomi.  

Keterbatasan lingkup pemakaian bahasa daerah ini dapat mempengaruhi sikap 
penuturnya. Penutur bahasa daerah merasa lebih bergengsi apabila bertutur dalam bahasa 
nasional. Ini ditambah lagi dengan tiadanya pilihan bagi penutur bahasa daerah untuk wajib 
menguasai bahasa Indonesia kalau ingin maju pendidikannya.   

Berlangsunglah mirip dengan apa yang disebut asimilasi bahasa (language 
assimilation). Penutur bahasa yang kurang bergengsi secara bertahap (bukan dalam 
hitungan tahun, melainkan antargenerasi) beralih ke bahasa yang lebih bergengsi. Langkah 
pertama yang terjadi adalah mempelajari bahasa lain, yaitu bahasa yang lebih bergengsi, 
yang lebih menjanjikan. Dalam proses itu ada tiga jenis kecenderungan yang dapat muncul. 
Yang pertama menguasai bahasa Indonesia sama baiknya dengan penguasaan bahasa 
daerah. Yang kedua menguasai bahasa Indonesia tetapi hanya menguasai bahasa daerah ala 
kadarnya, atau menguasainya hanya secara reseptif. Yang ketiga menguasai bahasa 
Indonesia tetapi cenderung untuk mengabaikan atau meninggalkan bahasa daerah.  

Belum ada penelitian mengenai perkembangan asimilasi bahasa lintas generasi di 
Indonesia, tetapi sudah ada penelitian seperti itu mengenai keadaan di Amerika Serikat,1 

                                                

 

1 Richard Alba, Language Assimilation Today: Bilingualism Persists More Than in the Past, But 
English Still Dominates University of Albany, December 2004.   
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yang ringkasannya dapat dibaca pada Kaswanti Purwo (2008).2  Namun, sebagai gambaran 
umum mengenai keadaan bahasa daerah di Indonesia, barangkali dapat dipertimbangkan 
penelitian Asim Gunarwan (1994),  yang menyingkapkan perkembangan lintas generasi 
pada bahasa Lampung (Gunarwan 1994), sebuah bahasa di Provinsi Lampung, Sumatra 
Selatan, dengan penutur berjumlah 1.500.000 orang (Wurm dan Hattori 1981). Di atas 
kertas, bahasa dengan jumlah penutur di atas 100.000 akan selamat dari keterancaman akan 
kepunahan (menurut catatan UNESCO). Akan tetapi, Gunarwan dengan meyakinkan 
memperlihatkan bukti-bukti (kuantitatif) di dalam penelitian sosiolinguistiknya bahwa 
bahasa Lampung dapat punah dalam perkiraan waktu 75 100 tahun lagi. (Gunarwan 

2000:58). Penutur Lampung yang berusia 51 tahun ke atas masih murni menggunakan 
bahasa Lampung di lingkungan rumah. Namun, mereka yang berumur 41-50 sudah tidak 
selalu menggunakan bahasa Lampung di rumah. Selanjutnya, makin muda usia penutur 
makin tinggi kemungkinan tidak menggunakan bahasa Lampung lagi (Gunarwan 1994). 
Jadi, dengan perkataan lain, kalau kita terima hasil penelitian Gunarwan ini, dalam 75 100 
tahun lagi penutur bahasa Lampung akan menjadi penutur monolingual; tidak lagi bertutur 
bahasa Lampung, tetapi akan beralih menjadi penutur yang hanya dapat berbahasa 
Indonesia.  

Sejumlah 12% Berbahasa Indonesia sebagai Bahasa Sehari-hari 

Pernyataan ini dapat mengarah kedua alur pikiran yang berbeda. Alur yang pertama 
bertolak dari pertanyaan serendah itukah jumlah orang Indonesia yang dapat memakai 
bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari? Dalam mencoba mencari jawab 
mengapa serendah itu angkanya, mempersoalkan bahwa pemakaian bahasa daerah 
kiranya merupakan hambatan bagi usaha pencapaian bahasa Indonesia sebagai bahasa 
persatuan bagi seluruh rakyat  Indonesia.   

Adapun alur yang kedua bertolak dari pertanyaan serendah itukah tingkat 
pencapaian penguasaan bahasa Indonesia? Menguasai bahasa  untuk keperluan 
berkomunikasi sehari-hari  barulah merupakan tingkat yang mendasar dalam proses 
pencapaian kemahiran berbahasa. Alur ini mempersoalkan arah yang berkebalikan 
dengan alur pertama: usaha untuk meningkatkan pencapaian kemampuan berbahasa 
Indonesia  lebih daripada sekadar untuk keperluan berkomunikasi sehari-hari  perlu 
memperhitungkan bahasa ibu, bahasa daerah, atau bahasa pertama yang dikuasai 
anak. Kedua alur pikiran itu akan dibahas satu per satu.  

Jumlahnya serendah itukah? 

Apa yang terjadi selama ini sehingga belum banyak orang Indonesia yang dapat 
berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari? Setakat ini belum ada penelitian yang 
mencoba menjawab pertanyaan ini. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan itu akan 
dicoba dikemukakan dengan mengutip beberapa alur pikiran yang menyiratkan 
keprihatinan atas rendahnya jumlah orang Indonesia yang menguasai bahasa 
Indonesia. Namun, pendapat yang dikutip ini bukanlah pendapat yang menanggapi 
temuan dari hasil Sensus 1980 itu, tetapi pendapat atau reaksi yang menyuarakan 
keprihatinan atas masih belum banyak jumlah orang Indonesia yang dapat berbahasa 
Indonesia.   

Di dalam skripsinya di FKSS IKIP Malang, Dendy Sugono (dikutip dari 
Wojowasito (1976:81), berdasarkan hasil penelitiannya, menyatakan:  

                                                

 

2 Makalah ini terbit pada buku Festschrift untuk Dr. Sudaryanto (2009), yang diluncurkan 12 
September 2009. 
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Belum berhasilnya pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar masyarakat    
Jawa dialek Osing Banyuwangi disebabkan oleh faktor-faktor anak didik,   
bahasa, lingkungan belajar, dan guru. 

Mengenai faktor guru, ia mengajukan alasan berikut: Para guru umumnya masih 
menggunakan bahasa daerah ketika mengajar. 3  

Amran Halim (1976:19-20) dalam forum seminar Politik Bahasa Nasional , 
menyarankan perlunya ditinjau kembali penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa 
pengantar pada tingkat awal sekolah dasar.   

Apakah pembatasan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar  
mulai dari kelas empat sekolah dasar masih perlu dipertahankan? Apakah 
tidak sebaiknya bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar mulai dari 
awal sampai akhir pendidikan formal? Kebijaksanaan apakah yang dapat 
dimanfaatkan untuk mengembangkan pengajaran bahasa Indonesia dan 
meningkatkan penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia di luar lembaga-
lembaga pendidikan?  

Dalam seminar yang sama itu, Wojowasito (1976:82) menyinggung-nyinggung 
bahwa bahasa daerah dapat berdampak negatif pada pengembangan bahasa Indonesia: 
..., bahasa daerah bila tidak dibina, akan lebih menghalang-halangi pertumbuhan 

sehat bahasa Indonesia sendiri, ...

  

Tingkatnya serendah itukah? 

Tingkat kemampuan berbahasa Indonesia pada taraf kemampuan berkomunikasi 
sehari-hari belumlah mencukupi karena itu baru merupakan tahap yang mendasar 
dalam proses penguasaan bahasa, sebagaimana yang diuraikan oleh Cummins,4 

mengenai apa yang dimaksudkan dengan kemahiran berbahasa. Terdapat dua tahapan 
keterampilan ini:  

    basic interpersonal communicative skills (BICS)

 

     cognitive academic language proficiency (CALP) 

 

Tantangan bagi kita adalah bagaimana membantu anak-anak Indonesia meningkatkan 
dari kemampuan mendasar itu (BIC) menuju ke kemampuan berikutnya (CALP).  

Memang, di dalam Sensus Penduduk 1988 itu tidak dipersoalkan tentang dua 
tahapan penguasaan bahasa ini. Akan tetapi, kalau kita lihat data-data lain, terutama 
tentang anak Indonesia usia sekolah dasar, pada saat pertama kali harus belajar untuk 
celik aksara (literacy), data angka-angka putus sekolah dan tinggal kelas dapat 

memperkuat dugaan bahwa banyak anak-anak Indonesia yang masih harus berjuang 
untuk dapat menguasai bahasa Indonesia. Perjuangan yang mereka lakukan semakin 
berat karena bahasa pertama mereka tidak diperhitungkan di dalam proses penguasaan 
bahasa nasional itu.   

Bagaimana tingkat kecelikan  (literacy) anak-anak di Indonesia? Gambaran yang 
lebih akurat perlu membedakan tingkat-tingkat kecelikan, yang tidak sama antara 
anak yang satu dan yang lain (seperti skala nilai pada TOEFL). Akan tetapi, demi 

                                                

 

3 Menurut catatan Moeliono (1985:59), ada enam bahasa besar, yaitu bahasa Jawa, Sunda, Madura, 
Batak, Bali, dan Aceh, yang selama ini menjadi bahasa pengantar di peringkat awal sekolah dasar. 
4 Cummins (1984), sebagaimana dikutip oleh Susan Malone (2008) Strong Foundation and Good 
Bridge in Language Education: What Can We Learn form Current Theories and Practices , Paper 
Presented at the National Symposiuim on Language Issues and Quality Education of Ethnic Minority 
People, Hanoi, 3 4 Desember 2008.  
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mudahnya, di sini dipakai definisi Gray,5 yang membedakan kecelikan, secara pukul 
rata, berdasarkan masa belajar di sekolah dasar: (a) mampu baca dan tulis nama atau 
pesan pendek yang sederhana (kelas 3 SD) dan (b) mampu baca tulis yang 
memungkinkan anak untuk berfungsi secara efektif dalam kegiatan baca tulis 
masyarakatnya dan untuk melanjutkan kemampuan baca tulisnya bagi pengembangan 
dirinya dan masyarakatnya (dua belas tahun SD). Yang (b) ini lazim disebut 
kecelikan fungsional .  

Menurut yang diberitakan di beberapa media massa, tingkat kecelikan di 
Indonesia, sampai dengan Juni 2007, di seluruh Indonesia terdapat 12,24 juta (7,49% 
dari 200 juta penduduk) yang tidak beraksara. Di Jakarta sendiri tercatat 105 ribu anak 
(1,2% dari penduduk Jakarta (8,7 juta)). Ini kecelikan jenis (a). Gambaran mengenai 
kecelikan fungsional lebih menyedihkan lagi.   

Menurut penelitian Elley6 terhadap tiga puluh dua negara (termasuk Indonesia), di 
antara anak yang berusia 9-9:11 tahun, kemampuan baca anak Indonesia berada di 
urutan kedua dari bawah. Yang paling rendah adalah anak-anak Venezuela, 
sedangkan yang paling tinggi adalah anak-anak Finlandia.  

Gambaran mengenai keadaan kecelikan anak-anak Indonesia, khususnya yang (a), 
dapat juga dilihat secara tidak langsung  dari hasil penelitian mengenai jumlah anak 
yang tinggal kelas dan yang putus sekolah di peringkat Sekolah Dasar, seperti yang 
dilakukan oleh Sommerset.7  

Tabel 1:   
Jumlah yang tinggal kelas dan putus sekolah di kelas 1 6 SD (1987-1988)  

Kelas Tinggal kelas Keluar 
1  16.1% 2.8 % 
2  11.7 % 3.0 % 
3  10.4 % 4.4 % 
4  8.3 % 5.1 % 
5  6.2 % 5.7 % 
6  1.3 % 3.7 %  

Gambaran mengenai jumlah anak yang tinggal kelas dan putus sekolah di 
peringkat Sekolah Dasar, sebagaimana yang ditemukan oleh Sommerset itu, sama 
dengan yang dicatat oleh pelbagai media massa di Indonesia. Berikut ini gambaran 
mengenai keadaan di Jawa dan Nusa Tenggara.  

Jawa Timur (Indo Pos 2 Februari 2008) 
  until 2007 putus sekolah di SD 3,01% (bdk. SMP 2,1%)   

Jawa Barat (desa-desa tidak jauh dari Bandung) (Kompas 14 Mei 2005) 
    hanya beberapa siswa yang sampai kelas 6

 

    siswa kelas 5 tidak lancar baca tulis

 

    di antara 120 anak (9-10 tahun) 80 tidak dapat baca tulis 
    rata-rata putus sekolah setelah kelas 3  

Nusa Tenggara Timur (Sikka) (Pos Kupang 4 Maret 2005) 
  50% (terdaftar di kelas 18,500) tak pernah menyelesaikan SD  

Nusa Tenggara Barat (Mataram) (Bali Post 22 Desember 2003) 

                                                

 

5 William S. Gray, The Teaching of Reading and Writing (1966). 
6 Warwick B. Elley, How in the World Do Students Read: IEA Study of Reading (The Hague: The 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 1992).  

7 H.C.A. Sommerset, Developing a curriculum: Some back- ground issues , makalah untuk Seminar 
Diknas, 28 30 Mei 1990. 
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   2001/2002    putus sekolah 

 
3,37% 

   2002/2003                              2,95%  
                      tinggal kelas   

 
8,18%  

Nusa Tengggara Barat (Suara NTB 27 Juni 2006) 
   tinggal kelas tahun 2003/2004 
       SD 38.187 (6,98 %)

  
       SMP 790 (0,55 %)

 

       SMA 267 (0,39 %) 

 

       SMK 99 (0,56 %)

  

Gambaran ini sangat menyedihkan, tetapi mengapa sampai terjadi seperti ini? 
Beberapa kemungkinan yang menjadi penyebabnya, menurut pemberitaan media 
massa adalah sebagai berikut:  

keadaan ekonomi  
kurang gizi  
buku mahal (Rp20.000-50.000)  
jarak rumah ke sekolah (tidak tersedia kendaran umum)  

Namun, ada alasan lain yang lebih masuk akal mengapa justru di kelas 3 SD 
terjadi saat-saat kritis. Sebagaimana terbaca pada penelitian Sommerset di atas (Tabel 
1), persentase jumlah anak yang tinggal kelas paling tinggi terdapat pada kelas 1, 2, 
dan 3, dan jumlah itu makin mengecil pada kelas-kelas berikutnya. Kalau anak dapat 
lolos sampai kelas 3, maka cenderung lancarlah perjalanan pada kelas-kelas 
berikutnya.   

Kebanyakan anak-anak Indonesia, terutama yang tidak tinggal di kota-kota besar, 
berbahasa pertama bahasa daerah. Bahasa Indonesia bukan bahasa ibu bagi sejumlah 
besar anak Indonesia (ada lebih dari 700 bahasa daerah di seluruh Indonesia). 
Berapakah di antara penduduk Indonesia yang berbicara dalam bahasa Indonesia 
dalam kehidupan sehari-hari? Menurut data sensus 1980, sebagaimana yang dicatat 
oleh Adiwoso,8 tidak sampai 12% jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Selebihnya, bahasa daerah yang 
digunakan. 

   11.93%  Indonesia  
   40.44%  Jawa 
   15.06%  Sunda 
   32.57%  bahasa daerah yang lain 

Data ini diperkuat oleh temuan Elley:9 di antara anak Indoneisa yang berumur 
sembilan tahun, 73% tidak pernah atau hampir tidak pernah berbahasa Indonesia di 
rumah.  

Dengan perkataan lain, lebih dari tiga perempat anak Indonesia tidak menguasai 
bahasa Indonesia secara lisan. Mereka belum lancar atau malah belum dapat 
berbahasa Indonesia secara lisan. Pada tahun-tahun pertama sekolah dasar mereka 
harus menghadapi pelajaran baca tulis untuk pertama kalinya dan itu diberikan di 
dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah, bahasa yang lebih mereka kuasai 
secara lisan. 

                                                

 

8 Riga Adiwoso-Suprapto, Permasalahan data statistik di Indonesia: Penggunaan indeks komunikasi 
terhadap sensus penduduk 1980 , Linguistik Indonesia 6.11 (Juni 1988), 1 14.   

9 Elley, ibid. 
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Bagi seseorang untuk belajar bahasa baca tulis pertama kalinya, yang paling ideal 

ialah menggunakan bahasa yang sudah dikuasi secara lisan. Apabila belum menguasai 
bahasa Indonesia secara lisan, anak akan mengalami perjuangan berat untuk 
mempelajari bahasa tulis. Perjuangan berat inilah yang dialami oleh banyak anak 
Indonesia, seperti yang terlihat pada anak Indonesia di Lombok Timur ini.  

Pada tahun 1993, ketika saya bersama tim peneliti dari World Bank dan Pusat 
Kurikulum Depdikbud melakukan observasi di sebuah sekolah yang setara dengan 
sekolah dasar di Lombok Timur, kami temukan keadaan yang menyedihkan. Seorang 
anak kelas 5 (setara dengan) SD, ketika diminta membaca dalam hati sebuah teks 
cerita, ternyata masih mengeja, dengan bantuan jari-jarinya menapaki dari huruf satu 
ke huruf berikutnya, masih berjuang untuk dapat menyatukan serentetan huruf 
menjadi kata. Betapa masih sangat lambatnya kecepatannya membaca rentetan huruf, 
rentetan kata, dan rentetan kalimat  belum lagi membaca untuk memahami isinya 
(kecelikan fungsional)!  

Menurut data BPS (Moeliono 1985), 40% penduduk Bali, 50% penduduk di NTB 
dan 40% penduduk di NTT belum dapat berbahasa Indonesia. Angka-angka 
persentase itu juga menunjukkan jumlah mereka yang tidak beraksara.   

Belum lagi kalau persoalan mengenai seberapa mirip dan berbeda sistem bahasa 
daerah dengan sistem bahasa Indonesia. Ada yang lebih mirip atau dekat dengan 
bahasa Indonesia, ada yang jauh dan banyak berbeda. Itulah sebabnya pada data 
tentang jumlah anak yang tinggal kelas dan putus sekolah di SD itu yang dilaporkan 
oleh media massa itu diambil dari daerah Jawa dan Nusa Tenggara. Data 
memperlihatkan bahwa di Sumatra atau Sulawesi Utara tidak banyak terdapat anak 
yang tak beraksara. Jumlah besar anak yang tak beraksara terdapat di Jawa (Timur, 
Tengah, Barat), Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa 
Tenggara Timur, Papua.  

Besarnya jumlah siswa sekolah dasar yang putus sekolah dan yang tinggal kelas 
cukup tinggi dan itu terjadi di daerah tertentu, yakni daerah yang sistem bahasa 
daerahnya berbeda dengan sistem dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perjalanan 
menguasai bahasa nasional tidak sama tingkat kesulitannya antara anak-anak 
Indonesia yang tinggal di daerah yang satu (yang dekat sistemnya dengan sistem 
bahasa Indonesia) dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah yang lain 
(yang berbeda sistemnya dengan bahasa Inggris).  

Penutup 

Bahasa daerah, bahasa pertama, atau bahasa ibu merupakan bahasa yang tak boleh 
tiada (indispensable) sebagai jembatan bagi anak-anak Indonesia untuk dapat 
mencapai penguasaan bahasa Indonesia tidak hanya pada taraf  mampu 
berkomunikasi untuk keperluan sehari-hari (BIC) melainkan sampai ke CALP, suatu 
pencapaian yang disyaratkan bagi siapa pun agar dapat melaju ke peringkat 
pendidikan yang lebih tinggi.    
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