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1. Pendahuluan   

Kontak bahasa merupakan realitas yang tidak terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kontak 
bahasa di Indonesia melibatkan bahasa daerah, nasional, dan asing. Realitas seperti ini 
melahirkan berbagai sikap, terutama yang terkait dengan keberlangsungan hidup bahasa etnik. 
Studi ini mengkaji sikap yang muncul terhadap eksistensi bahasa daerah dalam kaitannya dengan 
keberadaan bahasa nasional.   

2. Kontak bahasa  

Pergerakan manusia yang kian dinamis menyebabkan kontak yang semakin ekstensif bahkan 
intensif. Dalam kontak tersebut terjadi proses saling mempengaruhi atau berkompetisi. Salah satu 
fenomena kontak yang menonjol adalah kontak bahasa. Di antara dampaknya adalah lahirnya 
kedwibahasaan (bilingualism), yang dapat memunculkan alih bahasa (language shift), kepunahan 
bahasa (language death), atau pemertahanan bahasa (language maintenance).   

3. Metodologi penelitian  

3.1 Permasalahan penelitian  

Studi ini mengkaji: 
(1) perkembangan bahasa Sunda dalam kancah pergaulan nasional  
(2) sikap pemerintah tentang hubungan bahasa Sunda dan Indonesia 
(3) sikap orang Sunda yang banyak terlibat dalam kegiatan kesundaan tentang hubungan bahasa 

Sunda dan Indonesia 
(4) sikap orang Sunda pada umumnya (awam) tentang hubungan bahasa Sunda dan Indonesia  

3.2 Disain penelitian, pengumpulan data, analisis data  

Penelitian ini bersifat kualitatif, didukung dengan kuantifikasi deskriptif. Data dikumpulkan 
lewat angket dan studi dokumen. Angket mengeksplorasi sikap bahasa. Studi dokumen 
mengeksplorasi sumber tertulis yang relevan. Data angket dianalisis dengan mengidentifikasi 
kecenderungan dalam sikap responden. Dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi pokok-pokok 
pikiran.  

4. Analisis dan temuan  

4.1 Beberapa fakta terkait kondisi bahasa Sunda  

4.1.1 Bahasa Sunda di sekolah: bahasa pengantar vs mata pelajaran  

Penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar di sekolah terus mengalami degradasi. 
Penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar dimulai pada zaman kolonial. Setelah 
proklamasi, bahasa Sunda dijadikan bahasa pengantar di tingkat SD kelas 1-6, hingga tahun 
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1950. Setelah itu hanya diberlakukan di kelas 1-3. Perubahan drastis terjadi sejak 
diberlakukannya Kurikulum 1975: bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di SD. Sikap 
positif terhadap perlunya Bahasa Sunda dijadikan bahasa pengantar di SD kelas awal tercermin 
terutama pada sikap responden kelompok non-awam (80%).   

4.1.2 Ketersediaan bahan bacaan  

Pemerintah kolonial Hindia Belanda banyak menerbitkan buku penunjang pembelajaran di 
sekolah melalui percetakan milik pemerintah. Selain itu, ada juga penerbit swasta. Selanjutnya 
Pemerintah kolonial mendirikan badan khusus yang sekarang dikenal dengan nama Balai Pustaka 
(Rosidi 2002). Penerbitan dalam bahasa daerah sempat dilarang pada masa pendudukan Jepang, 
dan pada masa revolusi sempat dipengaruhi oleh semangat persatuan yang keliru: kecurigaan 
bahwa bahasa daerah akan membahayakan kedudukan bahasa dan kebangsaan Indonesia (Rosidi 
2004b).  

Sekarang ini penerbitan berbahasa Sunda tidak menggembirakan. Menurut Rosidi (2004a), 
penerbitan tersebut umumnya dimotivasi oleh rasa cinta terhadap bahasa daerah saja. Sekarang 
bahasa Sunda cenderung hanya digunakan untuk membicarakan masalah sehari-hari. Situasi ini 
konsisten dengan hasil angket. Topik kegiatan sehari-hari menempati urutan pertama, dikuti 
topik kesenian dan kebudayaan, lalu topik keagamaan.  

4.1.3 Peran media lain  

Perkembangan bahasa Sunda juga dipengaruhi media elektronik. RRI Bandung dari dulu selalu 
menyediakan waktu untuk siaran berbahasa Sunda, didukung belakangan oleh sejumlah radio 
swasta (Baskara 2001:62). Sekarang ini acara berbahasa Sunda dapat ditemui pada TVRI 
Bandung dan beberapa stasiun televisi lokal di Jawa Barat.  

4.1.4 Sikap orang Sunda terhadap bahasanya  

Tingkat penggunaan bahasa Sunda oleh generasi sekarang menurun. Data menunjukkan bahwa 
responden lebih cenderung memilih kombinasi Sunda-Indonesia (46.4%) daripada Sunda saja 
(39.3%) atau Indonesia saja (14.3%). Kecenderungan beralih ke bahasa Indonesia tampaknya 
bukan dikarenakan bahasa Sunda dianggap ketinggalan zaman, bukan pula karena Bahasa Sunda 
sudah tidak diperlukan lagi karena sudah ada bahasa nasional. Ini lebih karena sikap positif orang 
Sunda terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia tampaknya membius 
orang Sunda sehingga mengurangi penggunaan bahasa Sunda. 

Dalam kaitannya dengan identitas kesundaan dan keindonesiaan, tampaknya orang Sunda 
memiliki sikap yang relatif seimbang. Mereka ingin memiliki identitas Sunda sebagai identitas 
etnik/daerah, dan identitas Indonesia sebagai identitas kebangsaan. Selanjutnya, mayoritas 
responden setuju bahwa bahasa Sunda sebaiknya dilindungi secara hukum.   

4.1.5 Sikap pemerintah (pusat) dan dampaknya  

Hubungan bahasa daerah dengan bahasa nasional mengalami pasang surut. Dinamika ini 
melahirkan berbagai kebijakan yang cenderung merugikan bahasa daerah. Pemerintah cenderung 
menyerahkan nasib bahasa daerah kepada para penuturnya saja, padahal pengembangan bahasa 
daerah adalah amanat UUD (Rosidi 2004a). Sikap pemerintah ini tercermin pada ketidakseriusan 
pemerintah dalam penyediaan guru bahasa daerah dan digunakannya bahasa Indonesia sebagai 
bahasa pengantar di SD.  

Rosidi (2001:19-20) menenggarai dua penyebab terpuruknya bahasa daerah. Pertama, 
terjadinya salah kaprah atas bunyi Sumpah Pemuda butir ke-3, yang pernah dipelintir menjadi 
mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia padahal seharusnya menjunjung bahasa persatuan, 

bahasa Indonesia . Penyebab kedua adalah adanya anggapan bahwa bahasa-bahasa daerah itu 



 

3

 
berhubungan erat dengan stratifikasi sosial-tradisional yang akan menghambat laju 
pembangunan.   

4.1.6 Kebijakan daerah  

Di Jawa Barat ada Perda yang terkait dengan bahasa daerah, yaitu Peraturan Daerah Propinsi 
Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Ada 
satu isi Perda yang seperti terlupakan, yaitu amanat supaya bahasa Sunda menjadi bahasa 
pengantar di sekolah di daerah-daerah berbahasa Sunda. Kebijakan yang berpihak kepada bahasa 
daerah ini sayangnya belum diimplementasikan.   

4.2 Beberapa pemikiran yang muncul sebagai respon terhadap kondisi di atas  

4.2.1 Bukan dikotomi: menjadi manusia Indonesia tidak perlu berhenti menjadi manusia daerah   

Bahasa daérah dan bahasa nasional tidak perlu didikotomikan tapi diselaraskan agar dapat hidup 
berdampingan.  

4.2.2 Kembali ke amanat UUD: penyelarasan hubungan nasional-daerah   

Penjelasan pasal 36 UUD 1945 (versi sebelum amandemen) esensinya diangkat menjadi ayat 2 
dari pasal 32, yang berbunyi Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai 
kekayaan budaya nasional . Amanat UUD ini perlu diperjuangkan oleh setiap elemen bangsa.  

4.2.3 Meningkatkan nilai sosial bahasa Sunda   

Satu upaya meningkatkan nilai sosial bahasa Sunda adalah mendorong Pemda agar segera 
melaksanakan Perda nomor 5/2003, terutama terkait digunakannya bahasa daerah sebagai bahasa 
pengantar. Dorongan pun perlu diberikan kepada DPRD dan seluruh elemen masyarakat untuk 
mengawal realisasinya (Lukmana 2009).   

5. Penutup  

Eksistensi bahasa Sunda ternyata mengalami degradasi dalam berbagai aspeknya, terutama 
akibat kompetisi tajam dengan bahasa nasional. Pemerintah Pusat kurang memperhatikan nasib 
bahasa daerah, dan kiprah Pemda Jabar baru pada status planning. Responden non-awam 
menginginkan dua identitas, yakni kedaerahan dan keindonesiaan, begitu juga responden awam. 
Dengan dua identitas ini, untuk menjadi orang Indonesia kita tidak perlu berhenti menjadi orang 
Sunda, Jawa, atau lainnya (Rosidi 2004d). 


