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ABSTRAKSI

Tujuan studi lapangan ini adajah mencari keterangan tentang keluarga di kota
Malang yang mengutamakan bahasa Indonesia di rumah sampai menjadi bahasa ibu
atau bahasa pertama anak di keluarga tersebut. Di daerah perkotaan makin banyak
orang berbahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, di kota kecil seperti Malang pun adu

kecenderungan pemakaian bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari.

Dampaknya tumbuh generasi yang kurang dapat berbahasa Jawa, dimana hal ini

sudah mulai terasa di kota Malang dalam pergaulan masyarakat secara unium

maupun dalam lingkungan sekolahan. Studi lapangan ini diharapkan dapat
menjelaskan ciri dan alasan keluarga yang menggunakan bahasa Indonesia untuk

berkomunikasi dengan anak, serta dampaknya dalam keluarga tersebut. Sekolah

merupakan bagian besar kehidupan anak-anak, oleh karena itu penggunaan bahasa di

sekolah baik secara resmi maupun tidak resmi akan diamati oleh penulis. Sikap
keluarga terhadap bahasa Jawa\juga akan diselidiki karena walaupun dalam UUD'45

tertera hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian bahasa daerah, pada akhirnya

kelestarian bahasa daerah tersebut berada di tangan masyarakat itu sendiri.

Pertama penulis mencoba menggambarkan ciri keluarga yang megutamakan bahasa

Indonesia. Sebagian besar keluarga yang menjadi responden merupakan keluarga

kelas menengah yang mampu menyekolahkan anaknya di sekolah yang baik.

Ternyata ciri keluarga ini dapat dibagi dalam beberapa hal berikut; pendidikan,

pekerjaan dan pendapatan, lingkungan atau gaya hidup dan latar belakang orang tua.

Kota Malang sebagai pusat perusahaan dan pendidikan di propinsi Javva Timur

merupakan tempat tinggal untuk banyak orang yang bertingkat pendidikan tinggi dan

mempunyai pekerjaan yang cukup berhasil. Keluarga-keluarga yang menjadi

responden dalam laporan ini dapat disebut 'the educators and the educated', yaitu

'yang mendidik dan yang terdidik'. Di antara orang tua yang diwawancarai tingkat

pendidikan yang paling rendah tamat SMA dan banyak yang diantaranya pernah

belajar di universitas sampai tamat SI atau lebih tinggi.



Jenis pekerjaan dalam keluarga yang ditemui penulis terkait dengan tingkat

pendidikannya yang sebagian besar dapat dianggap profesional. Kebanyakan jabatan

tersebut merupakan pekerjaan dengan gaji yang tetap, perlu pendidikan yang tinggi

dan dihormati oleh masyarakat. Bidang pekerjaan yang paling banyak adalah

wiraswasta, kemudian pegawai negeri sipil, dosen, karyawan, dokter dan guru. Lebih
dari setengahnya berpendapatan ganda.

Mungkin sebagai akibat lingkungan pekerjaan dan pendapatan yang mampu,

kebanyakan resonden tinggal di perumahan. Di lingkungan perumahan jalannya luas

dan sepi, suasananya lebih independen dan tetangga bersifat rata-rata sama,

lingkungan yang jauh berbeda dari gaya hidup di kampung. Secara umum penduduk

perumahan adalah keluarga muda, pekerjaanya profesional, dan anaknya masih
bersekolah.

Walaupun kebanyakan keluarga yang menjadi responden berasal dari Malang atau

tempat lain di Jawa Timur, ada diantaranya pernah pindah keluar Jawa karena

pekerjaan, juga ada beberapa perkawinan antar suku.

Alasan pribadi tentang keputusan yang diambil dalam suatu keluarga bermacam-

macam, begitu juga dalam hal pemakaian bahasa. Responden yang mengutamakan

bahasa Indonesia dengan anaknya dipengaruhi oleh banyak faktor dari luar maupun

dalam keluarga sendiri. Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sederhana, tidak

bertingkat-tingkat, mudah untuk dipelajari dan sebagai bahasa negara yang

dimengerti oleh semua suku, dipakai media massa dan merupakan bahasa pengantar

di sekolah, mengakibatkan bahasa Indonesia dianggap paling sesuai untuk keluarga

responden. Macam-macam alasan untuk mengutamakan bahasa Indonesia yang

penulis peroleh dari responden garis besarnya sebagai berikut:

Bahasa Indonesia lebih mudah

Ada dua hal mengapa orang tua merasa bahasa Indonesia lebih mudah:

• responden menganggap bahasa Javva yang bertingkatan terlalu rumit untuk

dimengerti anak kecil dan:



• orang tua sendiri yang merasa kurang mampu mengajar anaknya bahasa Jawa yang

baik dan benar.

Aturan bahasa Jawa yang sangatjcetat dan harus dipakai secara benar supaya orang

lain tidak tersinggung, berarti banyak orang tua takut berbuat salah dalam bahasa

Jawa. Dalam keadaan ini bahasa Indonesia merupakan pilihan lain yang baik.

Bahasa Indonesia lebih modern

Di Indonesia masa kini kebanyakan bidang ilmu pengtahuan dari teknolgi,

kedokteran, teknik sampai politik memakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia

bersifat fleksibel dan dapat menerima ide baru serta kata-kata asing yang terkait

dengan ide tersebut.

Bahasa Indonesia lebih bergensi

Bahasa Indonesia terkait dalam pikiran masyarakat dengan hal resmi dan soal

pendidikan, terus di kalangan menengah kalau anak dapat berbahasa Indonesia yang

baik dan benar, maka ketrampilan tersebut menjad sumber perasaan bangga bagi

keluarga. v

Sikap bahasa Indonesia kurang feodaldibandingkan dengan bahasaJawa

Dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan tingkat bahasa antaraa yang menyapa

dan yang disapa. Oleh karena itu responden menganggap bahasa Indonesia lebih

demokratis dan memakai bahasa Indonesia untuk membuat hubungan yang lebih

dekat dan akrab antara orang tua dan anaknya.

Supaya anak mempuHyai lebih banyak kesempatan di sekolah dan masa depan

Untuk kebanyakan responden hal sekolah merupakan salah satu alasa untuk

mengutamakan bahasa Indonesia. Responden mengucapkan keprihatinan bahwa

anaknya akan mengaiami kesulitan di sekolah untuk menangkap informasi maupun

bergaul dengan teman kalau bahasa pertamanya bukan bahasa Indonesia.

Bahasa nasional

Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi antar suku dan sebagai bahasa nasional

bersifat lebih neutral karena tidak terkait dengan satu suku atas suku lain.



Lingkungan

Penggunaan banyak bahasa Indonesia di linkungan perumahan antara teman main

serta pandangan masyarakat bahwa anak kota berbahasa Indonesia dan anak

kampung atau anak desa berbahasa Jawa mempengaruhi pilihan bahasa.

Supaya anak dapat menangkap infonnasi sendiri

Kebanyakan program televisi, pemancar radio dan media cetak memakai bahasa

Indonesia. Orang tua berharap anaknya akan mampu menerima infonnasi dari

sumber apapun tanpa bantuan dari orang lain.

Mutu bahasa

Ada dua hal dalam alasan mutu bahasa: orang tua ingin anaknya berbahasa Indonesia

yang baik dan benar; dan bahasa Javva di Malang dianggap kasar jadi orang tua ingin

anaknya berbahasa Jawa gaya Jawa Tengah yang halus.

Keluarga

Untuk memudahkan bergaulan antara saudara yang tinggal di daerah luar Jawa serta

anggota keluarga yang asal dari suku lain.

Sehingga keputusan orang tua untuk berbahasa Indonesia dengan anaknya ada yang

negalif ada pula yang positif. Dalam keluarga ada hal komunikasi anlar generasi,

terutama kalau nenek dan kakek adalah orang asli Jawa. Banyak nenek dan kakek

serta anggota keluarga lain menyesuaikan dengan anak dengan berbahasa Indonesia.

Akan tetapi di keluarga lain nenek dan kakek tetap berbahasa Javva kalaupun

seringkali cucunya kurang lancar berbahasa Jawa. Untuk mengalasi masalah

perbedaan bahasa tersebut, kadang-kadang orang tua menjadi penerjemah atau

memakai bahasa yang berbeda tetapi nenek dan cucunya saling paham tetapi

salingmemakai bahasa yang berbeda.

Suatu dampak yang lerasa di beberapa keluarga adalah ketegangan antara orang tua

dengan nenek dan kakek karena anak belum dapat berbahasa Jawa. Nenek mengritik

orang tua maupun cucunya karena anak tersebut tidak tahu sopan santun.

Dalam keluarga soal sopan santun dipecahkan dengan dua cara. Pertama, keluarga

yang menganggap diri demokratis tidak memperhatikan tata krama Jawa. Kedua,



keluarga yang menggantikan sebagian kata bahasa Indonesia dengan kata bahasa

Jawa yang halus untuk mendukung sopan santun kalau bicara tentang atau dengan

orang tua, saudara, nenek atau kakek.

\da responden yang melihat masa depan bahasa Javva sangal terbatas dan tidak akan

digunakan anaknya. Menurut responden ini bahasa Jawa mencerminkan budaya kuno

yang tidak lagi relevan karena kemajuan dan kehidupan masyarakat yang modern.

Bahasa Indonesia dianggap paling bermanfaat karena dipakai di sekolah, tempat

pekerjaan dan semakin sering dalam pergaulan.

Di sisi lain, walaupun mengutamakan bahasa Indonesia dengan anaknya, sikap

kebanyakan responden terhadap bahasa Jawa penuh harapan. Mereka merasa bahwa

bahasa Javva akan tetap bermanfaat untuk anaknya dalam hal budaya dan pergaulan,

terutama untuk komunikasi dalam keluarga dan upacara khas Jawa sepertin upacara

pengantin.

Orang tua yang ingin anaknya berbahasa Jawa berharap anaknya akan belajar dari

sekolah dan lingkungan rumahnya, terutama dari guru dan teman main. Beberapa

responden mengandalkan pada sekolah saja untuk mengajar anaknya bahasa Jawa,

walaupun pelajaran bahasa Jawa hanya selama dua jam perminggu.

Oleh karena peran besar sekolah dalam kehidupan anak anak dan jumlah orang tua

yang mengandalkan pada sekolah untuk mengajar bahasa Jawa, penulis mengamati

tiga sekolah. Sekolah-sekolah ini merupakan satu sekolah yang favorit,satu sekolah di

tengah kota dan satu sekolah di pinggir kota. Kemampuan dan fasilitas sekolah

mencerminkan statusnya sebagai sekolah favorit atau tidak, dan latar belakan sosio

ekonomi keluarga yang menyekolahkan anak di sekolah masing-masing.

Secara resmi sekolah di seluruh Indonesia berbahasa pengantar Indonesia sejak keias

satu SD. Semua mata pelajaran dan bahan bacaaan dicetak dalam bahasa Indonesia

kecuali dua jam per minggu untuk mata pelajaran Muatan Lokal. Dalam semua ha'

lain guru dan anak diharapkan berbahasa Indonesia.



Secara tidak resmi penggunaan bahasa tergantung pada sekolah dan latar belakang

anak. Makin tinggi tingkat sosio ekonomi keluarga yang menyekolahkan anak di

suatu sekolah. makin dominan bahasa Indonesia di ruang kelas antara anak dan guru,

maupun di tempat mam antara anak-anak. Makin rendah kemampuan keluarga anak

di sekolah, makin banyak pemakaian bahasa Javva.

Adanya kecenderungan dalam kelas menengah untuk mengutamakan bahasa

Indonesia sampai bahasa Indonesia menjadi bahasa ibu anaknya perlu diperhatikan.

Kemungkinan bahwa bahasa Jawa akan sampai hilang kecil sokali karena kenyataan

bahwa bahasa Jawa masih kual di luar kota dan dua per tiga penduduk Jawa tinggal

di daerah pedesaan. Padahal di daerah pcrkotaan pemakaian bahasa Jawa dalam

pergaulan sehan-hari sudah mulai terkikis. Perubahan sosial dan adanya kelas

menengah yang terbiasa dengan bahasa Indonesia mengakibatkan banyak orang tua

merasa kurang mampu mengajarkan anaknya pada pemakaian bahasa Jawa yang baik

dai. benar.



BAB 1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak dahulu suku-suku di seluruh kepulauan yang pada Jahun 1945 menjadi

Republik Indonesia, mempunyai jati diri, budaya dan bahasa daerah masing-masing.

Di seluruh sejarah Nusantara, antara pulau dan suku perdagangan berkembang dan

dibentuk bahasa pidgin atau bahasa perdagangan yang berdasarkan pada salah iatu

tingkat bahasa Melayu untuk melancarkan pedagangan dan komunkasi antar suku.

Pemakaian bahasa Melayu itu cukup luas antara pulau dalam kalangan pedagangan,

tetapi di luar hal ilu bahasa daerah tetap dipakai oleh masyarakat. Pada tahun 1928

pada masa perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda, bahasa Melayu

diangkat secara tidak resmi menjadi bahasa Indonesia dengan diikrarkannya Sumpah

Pemuda pada tanggal 28 Oktober, yang salah satunya berisi, "Kami putera dan puteri

Indonesia menjunjung bahasa persatuan : Bahasa Indonesia"." Kedudukan bahasa

Indonesia ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasa1 36, "Bahasa Negara

ialah Bahasa Indonesia".3

Bahasa daerah dan bahasa negara mempunyai peran yang berbeda dalam kehidupan

masyarakat. Bahasa negara Indonesia adalah salah satu alat mempersatukan orang

Indonesia dari latar belakang, agama, budaya dan bahasa yang berbeda. Oleh karena

itu bahasa negara dipakai untuk hal resmi dalam pemerintahan, sekolahan dan media

massa, untuk kepentingan yang bersifat nasional. Bahasa daerah berhubungan dekat

dengan ciri-ciri kebudayaan masyarakatnya karena dapat mencenninkan pola-pola

nilai, perilaku dan pikiran masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan

sehari-hari, dalam keluarga, pengertian budaya dan perasaan sering lebih senang

1AJwasilah, A.C. Sosiologi Bahasa. Angkasa, Bandung, 1989. Hal 69
"Cited in Anwar, Khaidir. Indonesian - The Development and Use ofa National Language. Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta, 1990. Hal 15

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Vang Sudah Diamandemen Serta
Penjelasannya. Lintas Media, Jombang, n.d. Hal 10



dibahasaka dalam bahasa daerah, karena "bahasa daerah dengan kekhasanya masing-

masing mengungkapkan alam pikiran dan kehidupan daerah yang bersangkutan".

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang banyak mempengaruhi anak dalam

menyerap dan mempelajari bahasa. Dari orang tua dan lingkungan rumah bayi belajar

mendengarkan suara, perilaku dan suara tertentu yang mendapatkan jenis perhatian

yang diinginkan, terus akhirnya kata-kata dan pola kalimat yang masuk akal untr.k

orang di lingkungannya."^ Bahasa ini yang dipelajari anak waktu kecil ditentukan oleh

bahasa yang dipakai orang tua dan orang lain di lingkungannya dan dapat dianggap

bahasa ibu atau bahasa pertama. Beberapa sumber memberikan definisi 'bahasa ibu'

sebagai berikut:

1. "Bahasa pertama yang biasanya diperoleh seseorang pada awal masa

kanak-kanak melalui interaksi dengan anggota-anggola masyarakat

ujarannya".0

2. "Bahasa Ibu adalah bahasa yang pertama kali digunakan oleh seorang

dengan orang lain".

Keadaan bahasa di Indonesia dengan ratusan bahasa daerah dan satu bahasa negara,

berarti kebanyakan orang Indonesia adalah dwibahasawan.8 Sebagian besar penduduk

Indonesia menguasai bahasa daerah masing-masing dulu sebagai bahasa ibu,

kemudian mempelajari bahasa negara Indonesia sebagai bahasa kedua. Akan tetapi

ada kira-kira 15% penduduk Indonesia yang berbahasa ibu bahasa Indonesia'̂ , di

antaranya, kebanyakan tinggal di daerah perkotaan dan berumur di bavvah 25 tahun.10

Peran dan pergunaan bahasa daerah yang khas dan mencerminkan nilai dan budaya

masyarakat terutama dalam hal keseharian telah dikatakan, serta peran keluarga

T. A. Ridwan. "Suatu Pandangan Mengenai Pemeliharaan Bahasa Daerah" dim Kridalaksana, H. ed.
Pengembangan limit Bahasa dan Pembinaan Bahasa. Nusa Indah, Ende-Flores, 1986. Hal 380

Soekarto. "Studi Perbandingan Antara Proses Penguasaan Bahasa Ibu dan Proses Belajar Bahasa
Kedua/Asing" dim Kridalaksana, H. ed. Pengembangan limit Bahasa dan Pembinaan Bahasa. Nusa
Indah, Ende-Flores, 1986. Hal 482-488
6Hartman &Stork cited dim Aliwasah op cit Hal 73
„ Hasil Survei Anlar Sensus Penduduk Indonesia. Biro Pusat Statistik, Jakarta 1995
*Ibid. Hal 198
9Ibid. Hal 168
10 Ibid. Hal 160-165



dalam menentukan bahasa ibu anaknya. Jadi mengapa orang tua di perkotaan

sekarang memilih bahasa Indonesia dari pada bahasa daerah?

Kenyataan bahwa kebanyakan anak yang berbahasa ibu banana Indonesia tinggal di

daerah perkotaan memberi kesan pada penqliscenderungan ini ada hubungan dengan

kehidupan keluarga di kota yang dapat sangat berbeda dengan keluarga yang tinggal

di daerah pedesaan. Pengaruh dari modernisasi dan industrialisasi sudah tampak di

kota-kota terutama di Jawa, di mana sudah terjadi pergeseran dari pola-pola

kehidupan tradsional, termasuk kemunculan mobilitas sosial dalam bentuk kalanjian

kelas menengah yang berpendidikan tinggi dan berpendapatan mampu.

Pengaruh pandangan masyarakat Indonesia terutama di kota, yang makin lama makin

memperhatikan hubungan luar daerahnya maupun luar negcri berarti bahasa yang

dapat berfungsi sebagai lingua franca sekarang dapat lebih banyak perhatian.

Pandangan ini cenderung ke nasionalisme atas regionalisme dan mempengaruhi

keputusan orang tua untuk berbahasa Indonesia dengan anaknya untuk kepentingan
anak di masa depan. Untuk bahasa daerah yang sifatnya Iokal, pandangan ini dapat

i

dianggap keadaan yang mengancam karena walaupun dalam UUD'45 tertera hal-hal

yang berkaitan untuk melestarikan bahasa daerah, pada akhirnya kelestarian bahasa

daerah tersebut berada di tangan masyarakat itu sendiri.

Di kota Malang pilihan bahasa tersebut merupakan pergeseran dari bahasa daerah

Jawa ke bahasa negara Indonesia. Dari pergeseran itu muncul beberapa persoalan
terkait dengan budaya, keluarga dan seimbangan dua bahasa tersebut. Peran bahasa

Jawa dalam konteks budaya Jawa termasuk alat memperingatkan dan menunjukkan
pangkat seorang yang disapa atau dibicarakan, sopan santun dan tata krama. Oleh

♦

karena bahasa Jawa adalah bahasa yang rumit, jadi kalau anak tidr.k dibiasakan

bahasa Jawa sejak kecil anak dapat mengalami kesulitan menangkap nuansa bahasa
Jawa dan menguasai pemakaiannya. Dampaknya muncul generasi yang kurang dapat
berbahasa Jawa sudah dan mulai terasa di kota Malang baik dalam pergaulan
masyarakat secara umum maupun dalam lingkungan persekolahan.

Keputusan orang tua untuk mengutamakan bahasa Indonesia juga dapat berdampak
pada keluarga itu sendiri. Pergeseran bahasa dapat mempengaruhi cara pergaulan

11



antara generasi, terutama dalam keluarga di mana nenek dan kakek dengan cucunya

tidak ada kesamaan bahasa. Pengaruhnya juga terasa dalam keluarga yang tetap

bersifat Javva, dampaknya adalah anak yang kurang dapat berbahasa Jawa

menimbulkan persoalan sopan santun dan tata krama dalam keluarga dan harapan

kebudayaan dapat diturun-temerunkan.

Keluarga yang mengutamakan bahasa Indonesia merubah peran bahasa Indonesia

dari bahasa negara menjadi bahasa sehari-hari. Kesesuaian bahasa Indonesia dalam

peran ini biasanya dipenuhi bahasa daerah kadang-kadang kurang pas. Sifat bahasa

Indonesia yang dapat bertentangan dengan nilai dan kehidupan tradisional berdampak

pertentangan yang terasa pada keluarga serta masyarakat secara luas.

Tujuan Studi Lapangan

Keputusan orang tua untuk mengutamakan bahasa Indonesia dengan anaknya

memang menarik, tetapi belum mendapat banyak perhatian dalam kalangan peneliti
11 • **bahasa yang sekarang lebih berfokus pada pembinaan bahasa negara dan

pemeliharaan bahasa daerah. Oleh karena itu studi lapangan ini diharapkan dapat

membahas beberapa soal yang terkait dengan orang tua yang memilih bahasa negara

atas bahasa daerah di kotamadya Malang.

Awalnya laporan ini bennaksud menjelaskan siapa yang mengutamakan bahasa

Indonesia dalam pergaulan antara orang tua dengan anaknya. Termasuk status sosial,

tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan latar belakang keluarga, ciri keluarga akan

dikumpulkan untuk menggambarkan bentuk keluarga yang memilih bahasa negara
atas bahasa daerah.

Kedua laporan tersebut bennaksud membahas alasan orang tua untuk memakai

bahasa Indonesia dengan anak, pengalaman pribadi serta pengaruh dari luar yang

mempengaruhi orang tua dalam pilihan bahasa.

Oleh karena perbedaan fungsi dan sifat antara bahasa Javva dan bahasa Indonesia

memang besar, dampak positif maupun negatif dari keputusan untuk berbahasa

Indonesia pada keluarga akan diselidiki.
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Karena masyarakat berkewajiban melestarikan bahasa daerah maka laporan ini

bermaksud membahas sikap orang tua terhadap bahasa Jawa, serta untuk mengetahui

apakah:

• ada ancaman kehilangan bahasaJawa

• bahasaJawa masih dianggap relevan masa kini

• bahasa Jawa dianggap penting

• bahasa Javva masih dihargai masyarakatnya

Pada akhirnya penulis memilih sekolah sebagai lembaga nasional yanf

mengutamakan bahasa Indonesia untuk diamati dan mengetahui perggunaan

bahasanya secara resmi maupun tidak resmi.

Metodolotzi Studi Lapantian

Studi lapangan yang penulis lakukan di kotamadya Malang dari tanggal 4 Oktober

sampai dengan 13 Desember 1999 adalah sebagai berikut:

• Membaca buku-buku mengenai kedudukan bahasa Indonesia dan bahasa daerah,

bahasa dan budaya Jawa, dan persoalan perencanaan bahasa di negara yang sedang

berkembang.

o Berbicara dengan orang tua di lingkungan penulis yang mengutamakan bahasa

Indonesia dengan anaknya untuk lebih mengerti alasan dan sikpanya terhadap

bahasa Jawa. Penulis juga mencari pendapat orang Malang tentang sekolah

favorit.

• Dari hasil pembicaraan tersebut penulis membuat dua nngket untuk mencari

pengetahuan tentang keluarga anak Malang yang berbahasa ibu bahasa Indonesia.

Tiga sekolah dipilih dan didekati untuk mendapatkan izin masuk dan membagikan

angket kepada anak kelas 2 dan 4. Dengan bimbingan dari gurunya dan

didampingi penulis 271 anak kelas 2 dan 4 di tiga sekolah terlibat mengisi anket

tersebut. Informasi yang didapatkan sangat dasar dan jawaban yang paling

diperhatikan adalah bahasa yang digunakan dengan orang tua, daerah asalnya

orang tua, dan tempat lahir anak itu sendiri. Anak yang berbahasa Indonesia

dengan orang tua dan orang tuanya berasal dari Jawa dikasih angket. Dari 121
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angket untuk orang tua yang dibagikan, 102 dikembalikan. Angket yang diisi

orang tua memberi banyak informasi tetang latar belakang orang tua, pemakaian

bahasa di rumah dan alasannya berbahasa Indonesia dengan anak.

• Wawancara dengan 23 keluarga yang mengutamakan bahasa Indonesia dengan

anak. Walaupun penulis sudah dapat banyak informasi dari angket anak dan orang

tua, rasanya kurang lengkap kalau belum bertemu dan berbicara langsung dengan

orang tua tersebut. Dalam wawancara responden memberi penjelasan yang jauh

lebih lengkap dan penulis mendapat kesempatan bertanya lagi tentang hal lain

yang muncul.

• Dari jumlah responden yang memberitahu bahwa sekolah menjadi alasan untuk

mengutamakan bahasa Indonesia, maka penulis kembali ke tiga sekolah yang

terlibat dalam studi lapangan tersebut dan melakukan pengamatan untuk

mengetahui keadaan bahasa di sekolah dalam pelajaran dan luar pelajaran.

Batasan Studi Lapangan

Pada awalnya penulis sadar akan ada batasan dan masalah yang muncul dalam

menjalankan studi lapangan. Pertamanya adalah batasan waktu, sepertinya sepuluh

minggu adalah waktu yang sangat sempit. Dalam mendekati sekolah penulis tidak

mendapatkan masalah, semua berjalan dengan lancar. Akan tetapi dalam

berkomunikasi dengan anak kecil, kelemahan bahasa Indonesia penulis kadang-

kadang menjadi masalah. Angket untuk anak yang penulis sapa dengan 'Adik', pernah

kurang dimengerti anak dan mereka berpikir bahwa penulis bertanya tentang adiknya

anak yang mengisi angket, bukan anak itu sendiri. Istilah 'bahasa ibu' atau 'bahasa

sehari-hari' juga membingungkan untuk anak, tetapi masalah ini mudah diatasi

dengan lebih memperhatikan jawaban terhadap pertanyaan tentang bahasa yang

dipakai dengan orang tua, teman-teman dan nenek atau kakek.
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BAB II.

CIRI KELUARGA YANG MENGUTAMAKAN BAHASA

INDONESIA DENGAN ANAKNYA

Kebanyakan orang yang berbahasa ibu Indonesia adalah orang mudah di daerah

perkotaan. Menurut statistik dikumpulkan pemerintah diantara 25.775.145 penduduk

yang bahasa ibunya bahasa Indonesia, hampir 19 juta tinggal di daerah perkotaan. Di

antara 19 juta orang kota tersebut lebih dari 10 juta adalah orang berumur 5 sampai

24 tahun.11 Fcnomena anak kota yang berbahasa ibu Indonesia berasal dari

keluarganya karena keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh dalam

proses belajar bahasa pertama.12 Karena kehidupan orang yang tinggal di daerah

perkotaan bemacam-macam ciri keluarga yang berbahasa Indonesia dengan anaknya

perlu diselidiki.

Untuk mengetahui keluarga yang memakai Bahasa Indonesia dengan anaknya,

penulis membagikan 118 angket kepada orang tua anak yang menjawab memakai

Bahasa Indonesia. Dari 102 angket yang dikembalikan 74 responden mengatakan

mereka menggunakan Bahasa Indonesia dengan anaknya, 16 memakai Bahasa Javva,

11 yang memakai Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia seimbang dan satu yang

memakai Bahasa Indonesia campur dengan Bahasa lnggris. Dari jawaban 74 keluarga

yang menggunakan Bahasa Indonesia dengan anaknya penulis akan mencoba untuk

menggambarkan ciri keluarga tersebut.

Sebagian besar keluarga yang menjadi responden merupakan keluarga kelas

menengah yang mampu menyekolahkan anaknya di sekolah yang baik.Ternyata ciri

keluarga yang mengutamakan Bahasa Indonesia dapat dibagi dalam hal berikut yang

terkait dengan ciri kelas menengah - pendidikan, pekerjaan dan pendapatan,

lingkungan atau gaya hidup dan yang terkait dengan latarbelakang orang tua.

n Ibid Hal 162
12 Soekarto Op tit hal 487
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Pendidikan

Keluarga di laporan ini dapat disebutkan "the educators and the educated', yaitu 'yang

mendidik dan yang terdidik'. .Diantara orang tua yang divvawancarai tingkat

pendidikan yang paling rendah sampai tamat SMA. Kecuali dua keluarga dimana

kedua orang tua tamat SMA saja, di setiap keluarga lain paling sedikit salah satu

orang tua pernah masuk universitas atau sekolah tinggi. Dari 45 orang tua yang

divvawancarai 35 pernah belajar di universitas, 22 responden tamat SI dan 11 tamat

S2. SI dan S2 tersebut dicapai dalam bermacam bidang, termasuk hukum, teknik

mesin, ilmu sosial dan politik, ekonomi dan perikanan.

Tingkat Pendidikan Responden yang diwawancarai:

SLTA 2
SMA 3
Universitas, belum tamat 3
D3 1
51 ,22
52 n
53 1
Tidak iawab 2
=45 orang. 23 responden =22 suami-isteri, 1 janda.

Pekerjaan dan Pendapatan Orang Tua

Kota Malang sebagai pusat perusahaan dan pendidikan di propinsi Javva Timur

merupakan tern pat tinggal untuk banyak orang yang bertingkat pendidikan tinggi,
serta punya pekerjaan yang cukup berhasil. Jenis pekerjaan dari keluarga yang

ditemui oleh penulis terkait dengan tingkat pendidikan responden dan sebagian besar
dapat dianggap tetap dan profesional. Kebanyakan jabatan tersebut merupakan
pekerjaan dengan gaji yang tetap, perlu pendidkan yang tinggi dan dihormati oleh

masyarakat. Bidang pekerjaan yang paling banyak di antara responden adalah

wiraswasta (30), kemudian pegawai negeri sipil (28), dan dosen (17).
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Jenis Pekerjaan Responden Angket:

Wiraswasta 30 TNJ 2
Peqawai Neqeri Sipil 28 Petani 2
Dosen 17 Mahasiswa 2

Karvawan 12 Peneliti 2
Dokter 7 Bidan 1
Guru 6 Peniahit 1
Polri/Polwan .3 Rumah Tangga 33
= 146 responden = 72 pasangan suami-isteri, 2 janda.

Walaupun jawaban wiraswastawan yang terdiri dari bermacam-macam bidang usaha

dari penjual nasi sampai insinyur sipil, kebanyakan dari keluraga tersebut memakai

Bahasa Indonesia dengan anak bertingkat tinggi dan perlu pendidikan yang tinggi.

Terutama dokter, dosen, guru, dan pegawai negeri sipil.

Suatu kenyataan menarik yang muncul adalah jumlah keluarga yang berpendapatan

ganda. Dari 72 responden dengan dua orang tua, 39 (54%) berpendapatan ganda, dan

secara umum jenis pekerjaan isteri setinggi suaminya dan tidak merupakan pekerjaan

sampingan saja.

Dari 54 responden yang memberitahu kurang lebih pendapatan setiap bulan, yang

paling rendah Rp 75,000 dan yang paling tinggi Rp 5,000,000 per bulan.Tingkat

pendapatan keluarga yang menjadi responden rata-rata Rp 500,000 ke atas per bulan.

Pendapatan sebanyak ini dianggap mampu untuk kehidupan keluarga yang nyaman.

Jumlah Pendapatan per Bulan, Responden Angket:

Pendapatan per bulan Jumlah

75.000.00

150.000.00 sd 400.000.00

Responden

1

9

500.000.00 sd 600.000.00 8

700.000.00 sd 800.000.00 12

1.000.000.00 sd 1.500.000.00 13

1.700.000.00 sd 3.000.000.00 10

5.000.000.00

= 54 responden
1
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Limkungan atau Gava Hidup

Mungkin sebagai akibat lingkungan pekerjaan dan pendapatan yang cukup

kebanyakan keluarga responden tinggal di daerah perumahan.

Lingkungan perumahan sangat berbeda dengan lingkungan kampung di kota. Di

komplek perumahan jalannya diatur dan luas, rumahnya besar, suasananya lebih

independen dan lingkungannya sepi dibandingkan dengan keramaian kampung.

Banyak rumah dengan kebun atau halaman di depan supaya anak bisa main di luar.

Secara umum penduduk perumahan adalah keluarga muda, dengan pekerjaan yang

profesional dan mempunyai anak yang masih bersekolah.

23 keluarga yang mengutamakan Bahasa Indonesia dengan anaknya diwawancarai di

rumah mereka sendiri. Pengamatan penulis dan jawaban orang yang diwawancarai

mendukung hasilnya angket orang tua.

Kebanyakan orang yang diwawancarai tinggal di daerah perumahan, hanya 6

responden tinggal di lingkungan yang dapat dianggap kampung. Yang tinggal di

kampung menjelaskan kalaupun mampu memiliki tempat tinggal di daerah

perumahan, mereka memilih hidup di kampung karena merasa lebih senang dan

aman di sana. Alasannya karena dengan suasana yang selalu ramai, maka tingkat

kejahatan seperti pencurian lebih rendah di kampung, atau malas pindah karena tidak

perlu.

Responden yang tinggal di perumahan memilik atau mengontrakkan rumah yang

agak luas di lingkungan yang sepi, perasaannya jauh dari keramaian kota dan

seringkali dekat sawah (karena perkembangan perumahan meminggirkan tanah

sawah terus). Responden senang dengan suasananya perumahan yang lebih

independen dan juga dengan tetangga yang rata-rata cirinya sama.

Sebuah definisi kelas menengah dari harian Kompas (29/11/96) mengatakan:

Meski masih diperdebatkan pendefmisian kelas menengah di sini adalah

mereka yang berusia di atas 15 tahun, baik mereka white collar maupun blue

collar terlatih sudah menyelesaikan pendidikan menengah. Umumnya mereka
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adalah orang-orang yang memiliki televisi (84%) ♦elepon (20%), mobil
(18%),... lemari es (46%) dan mesin cuci (11%).13

Kalaupun definisi ini sangat sederhana dan tidak termasuk tingkat pendapatan atau
gaya hidup, penulis akan menggunakan daftar barang serta tingkat pendidikan
dijelaskan di atas untuk menunjukkan kelas menengah.

Di antara keluarga yang diwawancarai jumlah pemilik barang diatas rata-rata sama

atau lebih tinggi dari pada daftar Kompas.; Responden yang memiliki televisi 91%
122/23), telepon 100% (23/23)14, mobil 48% (11/23), lemari es 73% (17/23) dan
mesin cuci 13% (3/23). Semua barang dalam daftar di atas adalah modern yang

mahal, banyak keluarga yang tidak masuk kajangan menengah tidak mampu membeli

atau membayar lebih dari satu diantaranya. Padahal banyak responden memiliki tiga

atau empat barang dari daftar tersebut. Kalau pendidikan menengah didefinisikan

sebagai sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, semua responden

yang diwawancarai dapat masuk definisi kelas menengah.
• v- .

Latar Belakang Orang Tua

Disamping ciri kelas menengah diatas, ada faktor lain yang muncul sebagai ciri yang

umum di antara beberapa keluarga yang menjadi responden, yaitu latar belakang

orang tua, terutama tempat kelahiran dan dibesarkan serta suku. Penulis mencoba

mendapatkan informasi dari keluarga dengan orang tua yang berasal dari daerah yang

bahasa daerahnya Bahasa Jawa, 'yaitu Jawa Timur atau Jawa Tengah. Walaupun

begitu beberapa pasasangan keluarga respoden merupakan perkawinan antar suku. 13

dari 74 (17.5%) keluarga yang mengisi angket ada orang tua yang berasal dari tempat

yang bahasa daerahnya 'bukan Bahasa Jawa. Dalam satu keluarga dua orang tua

berasal dari luar Jawa, di keluarga lain salah

tidak berbahasa Jawa termasuk Jakarta, Jawa

Dalam wawancara dengan responden juga muncul kenyataan bahwa beberapa orang

tua dilahirkan dan besar luar Jawa tetapi masih menganggap diri sebagai orang Jawa

13 Kompas, 29/11/96.
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asli. Pada kelimrga lain karena pekerjaan PNS atau TNI apalagi dosen, mereka

pernah tugas ke luar Jawa. .

Sebagian besar keluarga yang menjadi responden karena mengutamakan bahasa

Indonesia dengan anaknya dapat dianggap keluarga kelas menengah. Mereka tinggal

di daerah perkotaan dan mengikut tata kehidupan kota, maka mereka mempunyai

barang-barang modern, bekerja di bidang yang profesional dan tinggal di lingkungan

perumahan. Tingkat pendapatannya berarti keluarga kelas menengah tersebut mampu

menyekolahkan anak di sekolah yang baik. Dalam keluarga va ig menjadi responden

kadang ada yang pernah tinggal di luar Jawa atau menikah dengan orang yang bukan

suku Javva.

Semua responden yang divvawancarai memiliki telepon karena ini caranya penulis hubungan sama
yang di wawancarai pada awalnya.
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BAB III.

ALASAN KELUARGA MENGUTAMAKAN BAHASA

INDONESIA DENGAN ANAKNYA

Alasan pribadi untuk keputusan yang diambil tentang soal alam suatu keluarga

bermaeam-macam, begitu juga dalam hal pemakaian bahusa. Responden yang

mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dengan anaknya dipengaruhi olen

banyak faklor dan luar maupun dalam keluarga sendiri.

Sebelum menulis angket, penulis berbicara dengan oanyak orang untuk mencari

alasan yang paling umum tentang penggunaan bahasa Indonesia antara orang ti'.a

dengan anak. Dari hasil tersebut penulis memberikan lima jawaban yang siap dipilih

oleh responden. Jawaban tersebut adalah: Bahasa Indonesia lebih mudah; Bahasa

Indonesia lebih modern; Bahasa Indonesia lebih bergensi: Supaya anak mempunyai

lebih banyak kesempatan di sekolah dan pekerjaannya di masa depan; Sikap Bahasa

Indonesia kurang feodal dibandingkan dengan Bahasa Jawa. Di samping itu

responden juga diberi kesempatan untuk memilih lebih dari satu jawaban atau

i.iemberitahukan alasan lain. Kemudian, penulis mengadakan wawancara dengan

beberapa responden untuk mendapatkan alasan dari jawaban yang mereka isikan

dalam angket tersebut.

Hasil Anuket

Sifat bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sederhana dan bahasa resmi negara

Indonesia., paling mempengaruhi orang tua dalam memilih berbahasa Indonesia

dengan anaknya.

Kebanyakan responden menjawab alasan mengutamakan bahasa Indonesia dengan

anak, karena bahasa Indonesia lebih mudah dari pada bahasa Jawa. Diantara 73

responden yang mengisi pertanyaan 15 - 'Mengapa Bapak/Ibu memutuskan untuk

memakai Bahasa Indonesia dengan anak?', 46 responden menjawab karena bahasa

Indonesia lebih mudah, kemudian 19 responden menjawab karena lebih banyak
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kesempatan di sekolah dan masa depan. Hanya dua keluarga yrng memilih bahasa
Indonesia lebih bergensi dan tiga karena lebih modern. Sikapnya bahasa Indonesia

sebagai bahasa yang secara umum bertingkat satu dan kurang feodal juga terima
sedikn jawaban 17 resdponden memberitahu alasan lain untuk berbahasa Indonesia

dengan anak, termasuk karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, alat
komunikasi antar suku, sedang latar belakang keluarga dan lingkungan. Alasan
tersebut akan dibicarakan secara lengkap pada bagian hasil wawancara berikut.

Jawaban Responden terhadap pertanyaan 15 - 'Mengapa Bapak/Ibu memutuskan
untuk memakai Bahasa Indonesia dengan anak?':

SD Tlogomas SD Kauman M1N 1 Jumlah

Lebih Mudah

Lebih Modern

Lebih Bergensi
Kisempatan di
Sekolah

Kurang Feodal
Alasan Lain

Tidak iawab

Yang jelas dari tabel di atas, sekolah dan latar belakang orang tua tidak
mempengaruhi pola jawaban. Kebanyakan responden dari setiap sekolah menjawab
bahwa bahasa Indonesia lebih mudah.

Hasil Wawancara

Pada waktu diwawancarai kebanyakan responden menambah jawaban dan
menjelaskan secara lebih lengkap alasannya mereka mengutamakan bahasa Indonesia

dengan anaknya. Dengan wawancara langsung penulis mempunyai kesempatan untuk
bertanya tentang semua hal menarik yang muncul. Jawaban orang tua yang
diwawancarai juga mendukung hasil angket! Dua jawaban yang paling popluler
adalah 'Bahasa Indonesia lebih mudah' dan 'supaya anak mempunyai lebih banyak
kesempatan di sekolah'. Sebenarnya soal pendidikan anaknya mempengaruhi hampir
semua keluarga yang divvawancarai.
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Bahasa Indonesia lebih mudah

Sejak awalnya bahasa Indonesia dapat dukungan dari pemimpin dan tokch
masyarakat seperti Mohammad Hatta dan; Ki Hadjar Dewantara untuk menjadi
bahasa resmi negara Indonesia. Pemimpin menganjurkan bahasa Indonesia karena

bentuk bahasanya sederhana dan mudah dipelajari, terutama dibandingkan dengan
bahasa Jawa.1' Tata bahasanya relatif sederhana tanpa bentuk masa (tenses) dan cara
menulisnya sama dengan cara membacanya. Tidak seperti bahasa Jawa, bahasa
Indonesia bertingkat satu. Oleh karena itu kosa katanya sama untuk yang menyapa
dan yang disapa. Dalam bahasa Jawa kalau yang disapa seorang yang bertingkat
sosial lebih rendah dari yang menyapa "mandi", atau kalau seorang berbicara tentang
diri, istilahnya "adus". Kalau yang disapa bertingat sosial lebih tinggi orang itu harus
dihormati dengan pemakaian istilah "siram". Di sisi lain dalam bahasa Indonesia

kalau seseorang berbicara dengan adiknya, ibunya ataupun Presiden, istilahnya tetap
"mandi" untuk semua. Ini tidakberarti bahasa Indonesia tidak m-mpunyai istilah atau
kata yang khusus untuk keadaan yang perlu sopan.

Ciri bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari
mempenaruhi banyak orang tua dalam memutskan penggunaan bahasa Indonesia

seb;.gai bahasa perlama anaknya. Orang tua menganggap bahasa Jawa terlalu su.;ah

untuk dimengerti oleh anak kecil. Seorang responden memberitahu bahwa ia

mengutamakan bahasa Indonesia dengan anaknya karena bahasa Jawa terlalu rumit

untuk diterima anak. Seperti dikatakan responden lain, Ibu Wahyu:

"Kalau anak-anak bahasa Jawa agak sulit, karena ada tahapan-tahapannya itu.
Kalau sama Bapak atau sama Ibu tak boleh 'kamu', harus 'panjenengan' apa
'sampeyan'. Seperti gitu ya, nanti itu terlalu sulit untuk anak. Simplenya aja
bahasa Indonesia."

Pandangan ini bahwa anak kecil tidak mampu mengerti dan belajar bahasa yang
bertingkat-tingkat disetujui beberapa responden.

Anwar, Khaidir. op cil Hal 17-22
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Hal lain yang membuat orang tua memilih bahasa Indonesia atas bahasa Jawa adalah

karena mereka merasa takut akan berbuat salah dalam penggunaan bahasa Jawa.

Bahasa Jawa adalah suatu bahasa yang rumit dengan aturan yang ketat. Orang yang

mau berbicara dengan seorang yang lebih tua atau yang bertingkat sosial lebih tinggi
harus menggunakan bahasa krama inggil. Tcrutama dalam kcadaan keluarga, anak
harus berbahasa krama inggil dengan kakaknya, Ibu dan Bapaknya, Bibi dan
Pamannya serta Nenek dan Kakeknya. Dengan orang yang tingkatnya kira-kira sama

dapat berbahasa krama. Lagi pula dengan orang yang lebih muda, tingkat sosialnya
lebih rendah atau dengan teman yang sangat akrab dapat memakai bahasa ngoko.
Secara urn urn kini pengetahuan dan kelancaran masyarakat berbahasa Jawa yang baik
dan benar - termasuk semua tingkat bahasa makin lama makin kurang, terutama di

kota. Ini akibatnya perubahan budaya dan pergaulan dipengaruhi oleh kemajuan gaya
hidup dalam bidang ekonomi, teknologi danpengetahuan. Koetjaraningrat
mengatakan:

Perubahan-perubahan Besar yang terjadi dalam masyarakat orang Jawa

sesudah Perang Dunia kell mempunyai pengaruh )ang lebih besar lagi

terhadap sistem gaya-gaya bertingkat dalam Bahasa Jawa. Kebanyakar. dari

orang Jawa yang lahir sesudah zaman itu tidak lagi berusaha menguasai
sistem yang rumit itu 16

Ternyata banyak orang tua merasa kurang mampu dalam bahasa Jawa yang baik dun
benar untuk mengajar anaknya. Bahasa Jawa punya aturan yang ketat, orang Jawa
sangat tersinggung kalau orang lain memakai tingkat bahasa yang kurang sesuai.

Oleh karena itu banyak orang tua mcngutamakan pemakaian bahasa Indonesia supaya
tidak salah dengan bahasa Jawa.

Dalam suatu keluarga yang ditemui penulis Bu Lina dan suaminya antara mereka

selalu menggunakan bahasa Indonesia. Ibu Lina memberitahu bahwa karena di

lingkungan kuliah dan bekerja Bapak dan Ibu lebih sering berbahasa Indonesia,

akhirnya mereka kurang biasa dengan bahasa Jawa. Akibatnya Bu Lina merasa lebih

nyoman berbahasa Indonesia terus dengan anak, dari pada salah berbahasa Jawa.

16 Koetjaraningrat. KebudayaanJawa. Balai Pustaka, Jakarta, 1994. Hal 23
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Keluarga Bu Dyah juga menggunakan bahasa Indonesia karena Bu Dyah merasa tidak
mampu mengajar anaknya bahasa Jawa. Walaupun bahasa pertamanya Bu Dyah
adalah bahasa Jawa dia merasa takut akan salah memakai ahasa Jawa, terus anaknya
diajari bahasa Indonesia saja. Bu Dyah sendiri kalau berbicara dengan tetangga yang
lebih tua atau Bapak RT selalu berbahasa Indonesia karena tidak mau memalukan
diri dengan bahasa Jawa yang kurang benar.

Jadi ada dua hal dalam mengapa orang tua merasa bahasa Indonesia lebih mudah:
dianggap bahasa Jawa terlalu rumit untuk ditangkap anak kecil; dan orang tua sendiri
yang merasa kurang mampu mengajar anaknya bahasa Jawa yang baik dan benar.
Dalam keadaan ini bahasa Indonesia merupakan satu pilihan lain yang baik.

Bahasa Indonesia lebih modern

Diantara beberapa responden yang mengutamakan bahasa Indonesia dengan anabva
karena lebih modern, dua hal muncul. Pertama kenyataan bahwa bahasa Indonesia
adalah bahasa yang dipakai untuk ilmu pengetahuan. Kedua bahasa Indonesia
d.anggap lebih sesuai dengan era globalisasi.

Salah satu alasan bahasa Malay diambil untuk menjadi bahasa Indonesia adalah
"Malay is alanguage which ... is favourably disposed to accepting new ideas and
situations".1; Di Indonesia masa kini kcbanyakan bidang ilmu pengetahuan dari
teknologi, kedokleran, teknik sampai politik memakai bahasa Indonesia. Bahasa
Indones.a bers.Tat fleksibel dan dapat menerima ide baru serta kata-kata asing yang
terkait dengan ide-ide tersebut. Lagipula bahasa Indonesia seringkali dapat digunakan
untuk mengucapkan ide baru tanpa perlu meminjam kata dari bahasa asing.
Seorang responden Pak Soewarso menjelaskan bahwa salah satu alasan dia
menguiamakan bahasa Indonesia dengan anaknya adalah kaiena bahasa Indonesia
lebih modern dan mampu mengantar ilmu pengetahuan yang baru apalagi asing. Pak
Soewarso mengatakan bahasa Indonesia dipakai sekarang untuk ilmu pengetahuan
karena 'lebih lancar dan mudah' dalam hal tersebut, sebaliknya pemakaian bahasa

Dewantara, K. H cit dim Anwar, K. opcit Hal IS
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Jawa lebih sesuai dengan hal budaya. Oleh karena itu dianggap r.angat penting bagi
anak sejak waklu kecil menguasai bahasa yang modem, yaitu bahasa Indonesia.

Pada pendapat beberapa responden bahasa Indonesia lebih modern karena dianggap
berpandangan keluar Jawa maupun keluar Indonesia. Sebaliknya bahasa Jawa

dianggap terkait dengan hal yang khusus pada kehidupan dan budaya Jawa. Pak
Mufid, seorang responden berkata:

"... kalau melihat era globalsasi begini, semua sudah bahasa Indonesia. Jadi

saya pikir kecil sekali bahasa Jawa itu, pergunaan dan bermanfaat... Jadi saya
pikir bahasa Indonesia lebih pas."

Responden lain menjelaskan bahwa sekarang 'kiprahnya' bangsa Indonesia menuju ke
arah global isasi, tcrutama di bidang perdagangan, pendidikan dan teknologi. Mcnurut
responden bahasa Indonesia lebih mampu untuk mendukung keinginan negara ini
untuk go internasional'.

Alasan bahwa bahasa Indonesia lebih modern tidak populer dengan responden yang
mentis] angket dan yang diwawancarai. Jawaban ini hanya ditambah oleh yang
diwawancarai sebagai tambahan. Kalaupun sifatnya bahasa Indonesia yang lebih
modern dari pada bahasa Jawa, memang mempengaruhi keputusan beberapa orang
tua terhadap pemakaian bahasa dengan anaknya, ternyata itu tidak satupun yang
merupakan alasan pertama.

Bahasa Indonesia lebih bergensi

Bahasa Indonesia lebih bergensi jarang dipilih sebagai alasan untuk mengutamaka.i
bahasa Indonesia diantara yang mengisi angket maupun yang diwawancarai. Hanya
satu keluarga yang diwawancarai dan dua responden yang mengisi angket mengakui
bahwa bahasa Indonesia bergensi merupakan salah satu alasan mereka memilih

bahasa Indonesia atas bahasa Jawa dengan anaknya.

Mcnurut beberapa responden dalam, kalangan menengah kecenderungan anak
berbahasa Indonesia. Kalau anak dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar,
maka ketrampilan tersebut menjadi sumber perasaan bangga untuk keluarganya.
Keirampilan bahasa Indonesia dianggap lebih penting dari pada ketrampilan bahasa
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Jawa. Mungkin sikap ini disebabkan dari kenyataan bahwa bahasa Indonesia terkait

dengan pendidikan tinggi, pekerjaan baik dan hal resmi dalam pandangan banyak
orang Indonesia.

Gengsinya bahasa Indonesia juga terlibat dalam bidang sekolah. Seorang responden
mengatakan bahwa di sekolah bagus semua anak sejak masuk kelas satu dianggap
sudah dapat berbahasa Indonesia, sebaliknya kalau sekolah biasa terutama di

kampung anak sering belum menguasai bahasa Indonesia. Maka sejak dilahirkan
anaknya diarahkan masuk sekolah yang paling favorit dan bergengsi di Malang. Bagi
responden tersebut sangat penting bahwa anaknya masuk sekolah yang bagus, bukan
hanya karena tmgkat pendidikannya tinggi, ternyata reputasi sekolah juga dapat
menjadi sumber perasaan bangga untuk keluarga.

Secara tidak langsung karena hubungannya dengan pendidikan, pekerjaan dan gaya
hidup yang dianggap bergensi, bahasa Indonesia juga mempunyai status sebagai
bahasa yang bergensi. Oleh karena itu beberapa responden mengakui keadaan ini
menjadi laktor dalam pilihan mereka terhadap bahasa yang dipakai dengan anak.

Sikap bahasa Indonesia kurang feodal dibandingkan dengan bahasa Jawa

Bagi beberapa responden keputusan untuk mengutamakan bahasa Indonesia
berdasarkan pada ideologi dan keinginan bergeser dari pola hidup tradisional Jawa.
Sistem tingkatan di bahasa Jawa berasal dari kebudayaan Jawa yang sangat
memperhatikan status dan keadaan seorang dalam masyarakatnya.

Sistem menyangkut perbedaan-perbedaan yang wajib digunakan, mengingat
perbedaan kedudukan, pankat, umur, serta tingkat kepkraban antara yang
menyapa dan yang di sapa.18

Masyarakat Jawa secara tradisional berdasarkan pada "... kelas, pangkat dan
senioriias.*'" Sistem sosial ini merupakan suatu sistem feodal dimana keadaan kelas
dan pangkat tersebut dituruntemurunkan. Orang yang pangkatnya lebih tinggi harus
aihormati dengan bahasa dan perilaku yang sesuai, termasuk hubungan dalam

V) /bit/ Hal 22
Koetjaraningrat. opcit Hal 21
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keluarga. Pangkatnya orang tua nyata lebih tinggi dari anak, terus anaknya harus
menggunakan bentuk bahasa yang lebih tinggi untuk Ibu dan Bapaknya dari pada
yang anak memakai untuk din* sendiri.

Dari pendapat seorang responden Bu Tutik, bahasa yang bertingkat-tingkat kurang
demokratis dan oleh karena itu kurang sesuai dengan kehidupan keluarganya Bu
Tutik dan keluarga lain masa kini. Sikapnya terhadap pemakaian bahasa dengan
anaknya sangat dipengaruhi oleh pengalaman Bu Tutik dalam keluarganya sejak
waktu kecil. Dengan orang tua dan saudaranya Bu Tutik selalu memaka. bahasa Jawa

yang baik dan benar, yaitu yang bertingkat lebih halus untuk orang tua dan bahasa
yang lebih rendah untuk din sendiri. Menurut Bu Tutik sebagai akibat pemakaian
bahasa Jawa yang juga mencerminkan sikap budaya, hubungannya dengan orang tua
kurang akrab. Dia mengatakan:

"Halnya juga pegalaman saya waktu kecil dulu, itu [bahasa Jawa] terlalau
ditekankan dan akhirnya orang tuaku sedikit-sedikit merasa kurang dihormati,
mudah tersinggung ... mflngkin karena bentuk bahasa itu yang sangat ketat.
... Saya dari keluarga saya - Ibu saya dulu, selalu anak dengan orang tua harus
kromo. Tetapi itu membuat hubungan lebih apa, - terlalu jauh antara anak dan
orang tuanya, karena ada perbedaan-perbedaan."

Dalam keluarga suaminya Bu Tutik, semua orang menggunakan bahasa Jawa yang
rendah, ngoko. Baik orangtua terhadap anaknya maupun anak kepada orang tua.
Secara besar keluarga suaminya menggunakan satu tingkat bahasa dan menurut Bu

Tutik ini mencerminkan sikap keluarga yang lebih demokratis dan modern, tidak
feudal dan kolot. Dalam keluarga suaminya Bu Tutik melihat hubungan yang lebih
akrab antara orang tua dim kalau ada masalah dan anak mau protes mereka dapat
langsung bieara dengan orang tua. Di pihak lain orang tuanya Bu Tutik sendiri tidak
menerima ketidaksetujuan anaknya.

Bu Tutik menghargai sikap keluarga yang dapat dekat, demokratis dan akrab. Oleh

karena itu Bu Tutik dan suami memutuskan untuk memakai bahasa Indonesia dengar
anak karena bahasa Indonesia mendukung hubungan yang akrab dan anak merasa
lebih dihartiai:
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"Soalkan (bahasa) mempengaruhi pemikiran juga. Kalau dengan orang tua

harus kromo dan diri sendiri nggak boleh kromo, itu seperti ada pembatas.

... Kami lebih menggunakan bahasa Indonesia itu jadi lebih dekat. ... Padahal,

keadaan sekarang sudah tidak mungkin lagi seperti itu [hubungan Bu Tutik

dengan orang tuanya], kita harus lebih dekat dengan anak."

Untuk Pak Mufid sikap bahasa Indonesia yang kurang feodal tidak merupakan alasan

utarna untuk berbahasa Indonesia dengan anaknya, tetapi suatu hal samping. Dalam

keluarga Pak Mufid yang menganggap diri "progresif dan "demokratis" bahasa

Indonesia diutamakan untuk alasan pendidikan. Akan tetapi bahasa Indonesia juga
dipakai karena tidak inembedakan antara pangkat orang dan sebabnya lebih sesuai
dengan sikap dan ciri keluarga Pak Mufid.

Dalam keluarga Bu Tutik dan Pak Mufid perasaan anaknya sangat diperhatikan.
Dianggap penting oleh kedua keluarga bahwa anak percaya diri dan tidak minder

dalam pergaulan dengan siapapun. Anak didukung untuk mempunyai pendapat dan
pikiran sendiri dari pada selalu harus setuju dengan Bapak dan Ibu:

"Anak diharapkan lebih berani menyampaikan pendapat, karena bahasa

Indonesia lebih berlaku umum. Tidak ada pembagian: kasar, menengah dan
halus - ngoko, kromo dan kromo inggil."

Ini tidak berani bahwa anak boleh kurang sopan sama orang tua. Artinya bahwa
batasan dan aturan ketat yang ada dalam keluarga Jawa yang bersifat tradisional tidak

diselenggarakan di keluarga responden ini yang memilih bahasa Indonesia karena
kurang feodal.

Sebagai alasan utama atau hal samping, bahasa Indonesia dipakai sebagai alat
menghargai semua anggdta keluarga karena bersifat demokratis dan kurang feodal.

Akiuatnya gaya bahasa Indoesia yang tidak bertingkat, tidak ada batasan atau

perbedaan bahasa antara yang menyapa dan yang disapa. Oleh karena itu menurut

beberapa responden bahasa Indonesia bermanfaat untuk hubungan dalam keluarga
yang lebih akrab.
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Supaya anak mempuyai lebih banyak kesempatan di sekolah dan pekerjaannya
di masa depan

Sekolah merupakan bagian besar kehidupan anak kecil dan di samping keluarga
sangat mempengaruhi pikiran, perilaku dan bahasa anak. Bahasa Indonesia sebagai
bahasa negara adalah bahasa pengantar di sistem pendidikan negeri mulai dari kelas
satu sekolah dasar dan terus sampai SMA dan sekolah tinggi. Secara resmi bahasa
daerah tidak lagi dipakai sebagai bahasa pengantar untuk kelas satu dan dua, bahasa
Indonesia menjadi bahasa utama di sekolah mulai dari hari pertama.
Perannnya bahasa Indonesia di sekolahan dan kekuatiran orang tua tentang
kemampuan anak di sekolah mengakibatkan banyak orang tua mengutamakan bahasa
Indonesia dengan anaknya. Walaupun dari hasil angket pilihan ini dapat jumlah
responden yang lebih rendah dari pada pilihan 'Bahasa Indonesia lebih mudah', dalam
wawancara hampir semua responden mengatakan kesempatan di sekolah atau
keadaan bahasa di sekolah merupakan alasan penting untuk memilih bahasa
Indonesia atas bahasa Jawa dengan anaknya.

Pentingnya pendidikan untuk semua keluarga yang menjadi responden mungkin
dipengaruhi pengalaman dan tingkat pendidikan orang tua sendiri. Sebagai 'the
educators and the educated' mereka harap anaknya akan dapat pendidikan yang bagus
dan akan berhasil dalam pelajarannya.

Untuk banyak responden kemampuan anak untuk menangkap yang diajari gurunya
sejak awal dan keberhasilannya anak dalam pelajaran, merupakan alasan utama orang
tua menggunakan bahasa Indonesia dengan anaknya. Secara umum keluarga yang
diwawancarai mcnganggap bahwa kalau anak belum menguasai bahasa Indonesia
sebelum masuk sekolah, nanti anak akan mengalami kesulitan. Apalagi kalau anak
menggunakan bahasa Jawa terus di rumah mereka akan lambat mengerti dan akan
sampai ketinggalan di sekolah.

Banyak responden mengucapkan keprihatinan bahwa anaknya akan mengalami
kesulitan menangkap informasi maupun bergaul dengan teman kalau bahasa
pertamanya bukan bahasa Indonesia.
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Seorang responden mengatakan alasan pertama dia memilih bahasa Indonesia dengan
anak adalah karena pada w^ktu masuk sekolah gurunya langsung memakai bahasa
Indonesia. Responden lain bilang,anaknya dibiasakan bahasa Indonesia karena di TK

pun bahasa pengantar bahasa Indonesia. Kenyataan bahwa bahasa Indonesia

merupakan bahasa pengantar di sekolah mengakibatkan Bu Mulyanto dan responden
lain mencoba memberi kesempatan yang paling bagus untuk anak agar berhasil di
sekolah:

"... anak itu pada waktu masuk sekolah sudah harus bisa bahasa Indonesia.

Saya memutuskan waktu dia lahir untuk langsung membuat mereka tidak
kesulitan lagi kalau di sekolahan."

Bu Anda menjelaskan keputusan dia untuk mengutamakan bahasa Indonesia dengan
anak dipengaruhi oleh pengalaman anak temannya dan anak lain yang tinggal di
lingkungan rumah:

"Ya itu, untuk mempermudahkan kalau di sekolah nanti. Soalnya saya lihat
kalau teman-temannya smi yang bahasa Jawa, agak lama untuk tangkap apa
yang dikatakan gurunya. Tetapi kalau guru pakai bahasa Indonesia kan5 anak
saya sudah biasa, sudah cepat gitu."

Responden Bu Uswatun juga dipengaruhi oleh pengalaman orang lain dalam
keluarganya sendiri dengan keponakan. Keponakannya Bu Uswatun selalu berbahasa

Jawa di rumah dengan orang tua sama di lingkungan rumah dengan tetangga dan
teman main. Akhirnya pada waktu masuk sekolah, di kelas satu anak itukesulitan. Bu

Uswatun kuatir putrinya juga akan mengalami kesulitan di sekolah dan tidak akan

dapat menerima dan mengerti pelajaran kalau Ibunya tidak mengutamakan bahasa
Indonesia di rumah:

"Kalau di sekolah lebih banyak bahasa Indonesia dari bahasa Jawa. Jadi saya

takut kalau di rumah selalu bahasa Jawa nanti di sekolah anak saya tidak bisa

ikuti. Jadi saya mengajari dia bahasa Indonesia biar di sekolah dia lancar."

Pengalaman anak di sekolah dapat dibagi sebagai pengalaman cari pengetahuan atau

pelajaran dan pengalaman dalam pergaulan dengan anak sekolah lain. Menuiut

kebanyakan orang tua yang mengisi angket, baik yang memakai bahasa Indonesia
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maupun yang berbahasa Jawa dengan anaknya, di sekolah dan di tempat main *mak

bergaul dengan teman berbahasa Indonesia. Akan tetapi ada perbedaan antara orang
tua yang menyekolahkan anak # sekolah yang favorit dan tengah kota, dengan

sekolah pinggir kota. Hampir semua orang tua yang menyekolahkan anaknya di
sekolah favorit dan sekolah tengah kota memikir anak biasanya berbahasa Indonesia
dengan teman. Padahal diantara orang tua anak yang bersekolah di sekolah pinggir
kota kira-kira dua per lima memikir anaknya berbahasa Indonesia dengan temannya,
dua per lima lagi berbahasa Jawa dan seperlima berbahasa Indonesia campur dengan
bahasa Jawa.20

Kemampuan anak untuk bergaul secara lancar dengan teman di sekolah lebih
mempengaruhi beberapa responden dalam pilihan bahasa sama anak, pada soal
menangkap pelajaran. Seorang responden mengatakan dia mencoba memberi anak

bahasa yang paling pas untuk berkomunikasi dengan teman-temannya karena ingin
memudahkan pergaulan anak. Aspek sosialisasi di sekolah juga mempengaruhi Bu
Sugijanto yang sejak awal berpikir tentang pergaulan anaknya di sekolah:

"Saya pikir kalau anak saya 'fluent' bahasa Indonesia nanti di sekolah dia

cepat-cepat berbahasa Indonesia dengan teman. ... Saya pikir supaya nanti
masuk di sekolah dia bisa cepatlah dengan teman-teman dan bahasa
Indonesianya bisabagus."

Berhasilnya kedua aspek pengalaman anak di sekolah - belajar dan bergaul,
mempunyai hubungan dengan pemakaian bahasa dalam mata orang tua. Oleh karena
sekolah merupakan bagian besar kehidupan anak kecil, suatu tempat yang akan
mempengaruhi pikiran, cara bergaul, dan pengertiannya anak terhadap dunia luar
keluarga, orang tua memutuskan untuk memberi bahasa yang dianggap paling
bermanfaat dalam bidang ini.

Alasan Iain

Beberapa responden merasa lima jawaban di atas kurang pas dan mengambil
kesempatan untuk memberi alasan lain mengapa mereka memutuskan untuk

Untuk membandingkan dengan pengamatan penulis dalam tiga sekolah tersebut lihat tab 6.
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menggunakan bahasa Indonesia dengan anaknya. Jawaban tersebut bisa dibagi
sebagai berikut: Bahasa nasional; Lingkungan; Supaya anak dapat menangkap
informasi sendiri; Mutu bahasa dan Keluarga.

Bahasa nasional

"Saya punya harapan komunikasinya akan lebih luas"

Sejak awalnya bahasa Indonesia menjadi alat politik dalam perjuangan untuk
mempersatukan bermacam suku di seluruh kepulauan terhadap penjajahan Belanda.2'
Sampai sekarang karena statusnya sebagai bahasa nasional yang dipakai dimanapun
dan terpisah dari bahasa daerah, bahasa Indonesia merupakan suatu alat persatuan
dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dapat dimengerti oleh orang
Indonesia dari 'Sabang sampai Merauke' dan oleh karena itu merupakan alat
komunikasi antar suku.22

Masa kini mobilitas masyarakat bertambah terus, orang Jawa pindah luar daerahnya
lewat program transmigrasi atafl ke Jakarta dan di seluruh negara mencari pekerjaan
dan kesempatan baru. Lagi pula banyak orang dari bermacam suku datang ke Jawa,
juga mencari pekerjaan, kesempatan baru maupun pendidikan. Dengan keadaan iri
banyak orang tua memutuskan untuk memudahkan anaknya dalam pergaulan antar
suku di kota Malang. Juga kalau anak pindah luar Jawa dengan keluarga kalau orang
tua dapat pekerjaan di sana, atau kalau anak sediri mencari pekerjaan luar Jawa di
masa depan.

Jumlahnya pendatang dari luar Jawa yang datang antar 1990 dan 1995 ke daerah
perkotaan Jawa Timur, termasuk Malang sampai 222,421 orang.23 Ini berarti banayk
anak Malang bergaul dan main dengan teman yang tidak suku Jawa. Dalam

lingkungan ini bahasa Indonesia menjadi 'lingua franca'. Oleh karena itu beberapa

~ Anwar, K. op cit Hal 15-30

22 Ada daerah terpencil dimana pengertian Bahasa Indonesia sangat terbatas, mungkin oleh satu apa dua
anggota suatu dcsa. Jadi tidak semua orang Indonesia dapat berbahasa Indonesia, menu.ut hasil antar
sensus 1995, di daerah perkotaanpun di Jawa ada yang tidak dapat berbahasa Indonesia
. — : Haxilsurveial,iar.wtLsnsJ995.m92. Anka ini merupakan jumlah pendatang ke

daerah perkotaan di Jawa Timur dalam waktu lima tahun antara 1990 dan 1995. Daerah perkotaan ini
termasuk Malang, dan juga Surabaya.



responden mebiasakan anak bahasa Indonesia untuk memudahkan pergaulan dengan
teman main di luar sama dalam sekolah.

Beberapa responden memberi alasan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional jadi
untuk bergaul sama orang Indonesia dari manapun dan di manapun lebih sederhana.
Menurut seorang responden "Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional jadi tinggal di
manapun di daerah Indonesia ini, pasti komunikasinya akan mudah".

Cirinya bahasa Indonesia yang lebih neutral karena bahasa nasional yang tidak terkait
dengan satu suku atas suku lain juga diperhatikan oleh responden. Keadaan sekarang
di tnana banyak daerah luar Jawa ingin dapat lebih banyak 'otonomi' dan kurang
senang dengan pusat kekuasaan yang berdasarkan di Jawa saja mengakibatkan bu
Mulyanio mengutamakan bahasa Indonesia dengan anaknya. Supaya anak tidak
mengalami kesulitan kalau pindah ke daerah luar Jawa, Bu Mulyanto mencoba
memberi dasar yang lebih neutral:

"Dengan bahasa Indonesia pun mereka bisa diterima dimana-mana, dan juga
itu lebih bisa diterima dfari pada kalau mereka dasarnya bahasa Jawa. Jadi
dulu aku pikir lebih baik untuk memudahkan mereka."

keluarga yang mengutamakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah
bahasa nasional, menunjukkan kecenderungan masyarakat kota untuk memperhatikan
masa depannya berhubungan dengan pandangan nasional dari pada pandangan
daerah. Bagi keluarga kelas menengah yang dapat kesempatan pindah luar kota
Malang dan daerah Jawa dengan pekerjaan dan pendidikan, perannya bahasa
Indonesia sebagai bahasa nasional maupun lingua franca antara suku berarti bahasa
Indonesia diutamakan.

Lingkunpan

Ternyata di Malang pun, bahasa Indonesia makin lama makin luas pemakaiannya.
Menurut banyak responden bahasa Jawa dikurangi sebagai bahasa pergaulan dan
sekarang,dipakai untuk hal-hal tertentu saja. Di lingkungan perumahan di mana
kebanyakan responden tinggal, bahasa pergaulan antara anak-anak maupun orang
dewasa adalah bahasa Indonesia.
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Salah satu responden Bu Rini menjelaskan keputusannya untuk mengutamakan

bahasa Indonesia dengan anaknya berasal dari lingkungan perumahan yang muncul

dikeliling tempaat tinggalnya. Bu Rini dan suaminya, dilahirkan dan sampai sekarang

selalu tinggal di Malang. Sejak menikah mereka tinggal di rumah yang terletak d'"

pinggir kota Malang. Sampai kira-kira sepuluh tahun yang lalu daerah rumahnya agak

terpencil, jumlah tetangga hanya sedikit dan rumahnya dikelilingi sawah. Pada waktu

itu bahasa Jawa yang paling dipakai untuk pergaulan sehari-hari baik dalam rumah

maupun dengan tetangga. Kemudian daerah itu dipilih untuk pembangunan

perumahan dan gaya hidup penduduknya dipengaruhi. Banyak keluarga muda datang

dan kebanyakan berbahasa Indonesia dengan anaknya. Oleh karena itu Bu Rini

merasa terpaksa untuk menyesuaikan diri dan membiasakan anaknya bahasa

Indonesia supaya anak tidak minder dan mengalami kesulitan bergaul dengan teman
di lingkungan rumah.

Responden juga dipengaruhi oleh harapan masyarakat terhadap anak di kota. Penulis

sendiri ada pengalaman dalam^hal ini. Pada waktu penulis mengunjung dengan

teman, keponakan Ibu kos datang dengan anaknya. Teman-teman penulis yang

sebelumnya berbahasa Jawa, langsung memakai bahasa Indonesia dengan ant.k

tersebut. Pada waktu ditanya mengapa mereka tidak berbahasa Jawa sama anak ini,

teman menjawab "Ini anak kota .... anak kota tidak bisa berbahasa Jawa". Pandangan

ini bahwa hanya anak desa atau anak kampung di pinggir kota yang berbahasa Jawa

juga mempengaruhi pikiran orang tua. Seorang responden mengatakan bahwa dia

tidak mau anaknya dianggap kurang ajar atau seperti orang desa karena bahasa

peitamanya bahasa Jawa, jadi responden mengutamakan bahasa Indonesia dengan

anak. Menurut Bu Mulyanto bahasa Indonesia menjadi bahasa sehari-hari dan

bergaulan di kota karena perubahan sosial:

"Karena makin lama dengan kemajuan sama kemodernan tata kehidupan

masyakarat yang sedemikian ini, akan dengan tetangga pun kita selalu pakai

bahasa Indonesia. Di mana-mana pergaulan pakai bahasa Indonesia."

Keadaan bahasa di lingkungan tempat tinggal juga mengakibatkan responden Kyai

Pak Mochamad, mengutamakan bahasa Indonesia dengan anaknya. Pak Mochamad
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mcnjelaskan bahwa di lingkungan pondok pesantren Pak memerima banyak tamu dan

hampir semuanya berpendidikan tinggi, misalnya dosen dan tokoh masyarakat. Oleh

karena tamu tersebut terbiasa berbahasa Indonesia, "otomatis" Pak memakai bahasa

Indonesia dengan anaknya supaya anak dapat berkomunikasi dengan tamu, dan juga

mengerti apa yang terjadi di lingkungan hidupnya.

Selain keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat juga merupakan faktor yang

sangat berpengaruh kehidupan anak kecil. Persepsi dan perilaku orang lain terhadap

anak serta keputusan keluarga lain, semua ada efek pada keluarga kelas menengah

perkotaan yang mengutamakan bahasa Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia di

mana perbedaan dalam perilaku sering dicela, sangat penting untuk dianggap normal.

Bagi keluarga kelas menengah yang tinggal di lingkungan perumahan sama di daerah

lain sudah ada persepsi dalam masyarakat bahwa anaknya akan berbahasa Indonesia,

oleh karena itu lingkugan perkotaan menganjurkan orang tua mengutamakan bahasa

Indonesia dengan anak.

Supava anak dapat menangkap informasi sendiri

Harapan orang tua bahwa anak mampu menerima informasi dari sumber apapun

membuat responden membiasakan anak bahasa Indonesia sejak lahir. Masa kini

bahasa Jawa serta bahasa daerah lain jarang dipakai di media massa. Kecuali saluran

TVRI dan RRI daerah Jawa Timur yang mengeluarkan beberapa program dalam

bahasa Jawa, kebanyakan program televisi, pemancaran radio dan media cetal;

menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia.

Seorang responden yang mengisi angket menjelaskan "Anak diharapkan lebih cepat

mampu menyerap informasi, misalnya dari televisi, radio dan lain lain". Responden

lain yang diwawancarai mengatakan dia mengjar anaknya bahasa Indonesia supaya

anak dapat mengerti kalau menonton televisi atau dengar radio tanpa bantuan dari

orang tua. Ini menjadi penting bagi keluarga di mana dua orang tua bekerja dan

waktunya di rumah sempit. Responden ini memikir kalau anak berbahasa Jawa di

rumah nanti Ibu harus menjadi penerjemah untuk semua sumber informasi dan anak
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tidak dapat menerima informasi sendiri. Juga ada keprihatinan anak minder kalau

tidak dapat mengerti media massa tersebut.

Kemampuan anak untuk mengerti sendiri keadaan di lingkungannya tanpa bantuan

dari orang lain tidak hanya terkait dengan media tetapi juga dengan hal sehari-hari.

Seorang responden Bu Lilik mengutamakan bahasa Indonesia dengan putrinya supaya

anak dapat lebih mandiri dan merasa mampu bergaul dengan siapa pun. Kedua orang

tua berkerja di keluarga ini dan oleh karena itu menurut Bu Lilik anak perlu

kemampuan untuk lebih mandiri dan percaya diri. Kalau anaknya lebih biasa dengan

bahasa Jawa dan belum menguasai bahasa Indonesia Bu Lilik memikir akan ada

batasan dalam kemampuan' pergaulannya. Katanya Bu Lilik, "Karena bahasa

Indonesia itu umum, dia nggak kesulitan walaupun masih kecil ngerti di mana-mana,

di sekolah, di jalan, dengan teman."

Mutu bahasa

Keinginan orang tua untuk anariknya berbahasa yang baik dan benar mengakibatkan

responden memilih bahasa Indonesia atas bahasa Jawa. Yang berbahasa Indonesia

karena keprihatinan mutu bahasa dapat dibagi sebagai berikut: orang tua yang
berpikir paling penting anak berbahasa Indonesia yang baik dan benar sebelum tahu

bahasa lain; dan orang tua yang menganggap bahasa Jawa di Jawa Timur, terutama di

Malang dan Surabaya terlalu kasaruntuk diterima.

Perasaan kuatir anaknya tidak akan dapat terima dua bahasa, atau ketrampilan bahasa

Indonesia akan diganggu oleh pegetahuan bahasa Jawa, diucapkan beberapa

responden. Responden sering dipengaruhi pengalaman teman atau keluarga seperti

Bu Harijanto yang menceritakan anak temannya yang memakai bahasa Jawa sampai

masuk TK, terus bahasa Indonesia anak itu tidak baik dan benar. Dianggap responden

lebih penting menguasai bahasa Indonesia dulu karena statusnya sebagai bahasa

negara, bahasa pengantar di sekolah dan semakin sering sebagai bahasa pergaulan.

Dari pada ada kelemahan dan kesulitan berbahasa dua bahasa, menurut responden

lebih baik satu saja supaya anak tidak bingung.
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Bahasa Jawa di Jawa Timur tcrkena banyak pengaruh, sampai sifatnya cukup berbeda

dengan bahasa Jawa di Jawa Tengah. Bahasa Jawa dekat pusat budaya Jawa, yaitu

kraton di Yogyakarta dan Surakarta, mencerminkan masyarakat yang masih

mempunyai hubungan yang kuat dengan sistem kraton dan kerajaan. Kalau ke arah

timur keadaan bahasa juga mencerminkan budayanya dan ciri masyarakat. Pengaruh

dari kerajaan di Jawa Tengah sudah lama tidak sampai di bagian Jawa Timur dan

oleh karena itu orang Jawa Timur menganggap diri lebih demokratis dan tidak

jefeodal orang di Jawa Tengah. Di Malang, Surabaya dan kota lain di Jawa Timur

juga terasa pengaruh dari orang Madura dan orang Osing yang mempunyai budaya

dan bahasa yang berbeda dengan Jawa.24 Unsur-unsur ini mengakibatkan bahasa

Jawa gaya Malang dianggap kasar dan kurang baik oleh responden-responden.

Seorang responden mengikut pandangan ini dan menganggap bahasa Jawa yang dia

pakai sendiri terlalu kasar untuk dipelajari anaknya dan karena responden tersebut

tidak dapat mengajar anaknya bahasa Jawa gaya Jawa Tengah dia memutuskan untuk

menggunakan bahasa Indonesia saja. Satu reaksi yang lebih hebat lagi, anaknya

seorang responden tidak diperbolehkan berbahasa Jawa di rumah karena menurut

ibunya bahasa Jawa yang anak pelajari dari temannya sangat kasar. Dianggap lebih

baik kalau anak tidak memakai bahasa Jawa sama sekali dari pada memakai bahasa

yang kasar.

Keprihatinan bahwa anak akan memakai bahasa yang kurang baik dan benar

mempengaruhi banyak responden. Mutuan bahasa sangat dihargai responden sampai

dianggap lebih penting anak menguasai satu bahasa dulu, supaya tidak ada

kelemahan dalam pemakaian bahasa pertama itu.

Keluarga

Mobilitas masyarakat dan individu di Indonesia mengakibatkan dalam keluarga

responden seringkali ada saudara yang tinggal atau berasal dari luar Jawa. Beberapa

keluarga responden merupakan perkawinan antar suku dan bahasa pertama satu atau

dua orang tua bukan bahasa Jawa. Misalnya Bu Sigit yang berasal dari Trenggalek,

24 Koetjaraningrat op cit Hal 23-24
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Jawa Timur dan suaminya yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat lebih sering
berbahasa Indonesia di rumah karena bahasa pertama Bapak bahasa Sunda.
Responden memberitahu bahwa, keluarganya tinggal di macam-macam tempat di
seluruh Indonesia, bukan hanya di daerah yang berbahasa Jawa. Bahasa Indonesia
diutamakan dengan anak untuk memperlancarkan pergaulan dengan saudara yang
tinggal di Jakarta, Medan, Samarinda, Bandung dan tempat lain. Ini dianggap penting
kalau keluarga semua mengumpul seperti waktu Lebaran supaya anak dapat
berkomunikasi dengan saudara yang terbiasa bahasa Indonesia atau bahasa daerah
lain. Suatu contoh adalah keluarga Bu A. Rachman:

"Karena Nenek dan saudara-saudaranya tinggal di Madura yang sama sekali
tidak dapat berbahasa Jawa, maka dengan Bahasa Indonesia anak saya bisa
berkomunikasi dengan baik dengan Nenek dan saudara-saudaranya di sana."

Hal keluarga yang juga mempengaruhi orang tua dalam pilihan bahasa adalah
kebiasaan dalam keluarga itu. Beberapa responden menjelaskan dalam keluarganya
sudah biasa bahwa anak akaft diajari bahasa Indonesia atas bahasa Jawa jaui
responden ikut kebiasaan itu, seperti Bu Harijanto yang anak keenam dari tujuh
saudara dan semua kakak yang sudah berkeluarga menggunakan bahasa Indonesia
dengan anaknya. Alasan kakak untuk mengutamakan bahasa Indonesia pada awalnya
menurut responden ikut alasan yang diberi oleh responden lain, yaitu bahasa
Indonesia lebih mudah, bahasa pengantar di sekolah, lingkungan dan lain lain.
Latar belakang keluarga dapat mempengaruhi pilihan bahasa di rumah. Beberapa
responden pernah tinggal di luar Jawa dan oleh karena itu menggunakan bahasa
Indonesia dengan anak karena bahasa Jawa tidak dipakai di daerah tersebut. Oiang
tua sering pindah-pindah ke daerah lain karena pekerjaan, terus tidak dapat
menentukan kapan akan kembali ke Malang. Oleh karena itu orang tua juga tidak
yakin anak akan perlu bahasa Jawa. Beberapa responden yang berkerja untuk tentara
atau sebagai pegawai negeri sipil pernah pindah sesering sekali setahun. Anaknya
dilahirkan di bermacam tempat di seluruh Indonesia dan untuk memudahkan
pergaulan di mana mana keluarganya pindah, orang tua mengutamakan bahasa
Indonesia dengan anak. Seorang responden Pak Bambang berasa' dari Malang tetapi
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bertemu isterinya pada waktu dinas sebagai pegawai negeri sipil di Kalimantan.
Semua anaknya dilahirkan di Kalimantan, terus diajari bahasa Indonesia paJa
awalnya, dan scsudah kembali ke Malang tetap bahasa Indonesia karena sudah
terbiasa. Kalaupun beberapa responden mempunyai rencana kembali ke Malang pada
waktu anaknya masih kecil, seringkali tempat lahir anak merupakan alasan anak
diajari bahasa Indonesia. Untuk responden perasaanya aneh dan kurang sesuai
berbahasa Jawa dengan balita di daerah luar Jawa.

Pengaruh dari keluarga dapat dibagi dalam dua bidang pengaruh. Pertama dari
anggota luar keluarga inti, seperti kebiasaan memakai bahasa Indonesia atau
keinginan melancarkan pergaulan dengan saudara yang tidak terbiasa bahasa
Indonesia. Kcdua dari pengalaman keluarga sendiri dalam harapan atau kenyataan
tinggal luar Jawa. Pentingnya pengaruh keluarga berarti latar belakang, sejarah dan
keadaan keluarga masa kini semua menimbulkan alasan untuk mengutamakan bahasa
Indonesia dengan anak.

Alasannya orang tua mengutamakan bahasa Indonesia dengan anaknya memang
bermacam-macam, dan dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun luar keluarga.
Kedudukan bahasa Indonesia yang semakin luas di daerah perkotaan ada salah satu
pengaruh, serta pengalaman pribadi atau pengalaman keluarga dari teman dalam
penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Peran tradisional bahasa Jawa dalam

hal sehari-hari dipinggirkan untuk kepentingan lain seperti mempermudahkan
pergaulan dan memberi anak kesempatan yang paling baik agar berhasil di sekolah.
Beberapa keluarga memegang persepsi bahwa salah satu bahasa perlu diutamakan
karena batasan waktu orang tua dengan anak, atau kekuatiran anak tidak mampu
menangkap dua bahasa. Dalam keluarga ini bahasa Indonesia dipilih karena bahasa
Indonesia lebih mudah dan pemakaiannya dapat lebih luas. Keperluan anak lebih
mandiri juga berasal dari kekuatiran tentang batasan waktu orang tua dengan anak.
Dalam keluarga dimana dua orang tua berkerja anak diharap menangkap informusi
dan bergaul sendiri, kenyataan bahwa bahasa Indonesia lebih sering dipakai dalam
media, sekolah dan pergaulan berarti bahasa Indonesia lebih bermanfaat
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Pada dasarnya bahasa Indonesia dipilih orang tua karena dianggap lebih sesuai
dengan kepentingan anak dalam sekolahan, pergaulan dan percaya diri. Di daerah
perkotaan pemakaian bahasa Indonesia lebih luas dari pada bahasa Jawa, bagi anak
kelas menengah yang orang tuanya menghargai pendidikan dan berpandangan
nasional, bahasa Indonesia lebih mempenuhi kebutuhan sehari-harinya.
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BAB IV.

DAM PAK PADA KELUARGA

Sehingga keputusan orang tua untuk mengutamakan bahasa Indonesia dengan
anaknya pada keluarga ada yang negatif ada pula yang positif. Besarnya efek yang
terasa karena keputusan untuk mengutamakan bahasa Indonesia dengan anak berbeda
antara keluarga yang satu dengan yang lain. Sikap nenek, kakek dan anggota keluarga
lain terhadap pemakaian bahasa Indonesia dan ketrampilan anak dalam bahasa Jawa
menjadi faktor besar. Ketrampilan bahasa Jawa anak responden bermacam-macam,
dan yang tidak dapat bahasa Jawa sama sekali, yang pengertiannya pasif saja sampai
yang lancar.

Pemakaian bahasa Indonesia di rumah dapat mengakibatkan pengaruh bahasa Jawa

dan budaya Jawa berkurang. Salah satu peran bahasa Jawa dengan tingkat-tingkatnya
adalah mendukung perilaku terutama dalam hal tata krama dan sopan santun. Oleh
karena itu efek yang terasa dalam keluarga sering terkait dengan perilaku anak
terhadap persoalan tata krama dan sopan santun gaya Jawa. Hal lain termasuk

perbedaan bahasa pertama dalam keluarga dan dampaknya pada pergaulan. Ternyata
yang paling berpengaruh adalah hubungan antara nenek dan kakek dengan cucunya.

Telah dibahas pada bab dua banyak keluarga mengutamakan bahasa Indonesia

dengan anaknya untuk memperlancarkan pergaulan dan komunikasi dengan saudara

yang tinggal di daerah yang tidak terbiasa bahasa Jawa. Tetapi bagaimana

pergaulannya dengan saudara yang terbiasa bahasa Jawa, kalau karena bahasa

Indonesia diutamakan anak kurang menguasai bahasa Jawa? Untuk banyak responden

kenyataan bahwa bahasa pertama anak adalah bahasa Indonesia tidak menjadi

masalah. Dalam keluarga dengan anak lain yang berbahasa Indonesia atau di mana

semua anggota mengerti alasan memilih bahasa Indonesia atas bahasa Jawa, secara

umum keluarga menyesuaikan diri dengan anak dengan berbahasa Indonesia. Seorang

responden Bu Hari menjelaskan "Bahasa Indonesia sudah berlanjur di rumah, jadi

keluarga yang menyesuaikan dengan anak bukan anak yang menyesuaikan dengan
keluarga, karena memang nggak bisa".
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Keadaanya berbeda pada keluarga yang secara umum berbahasa Jawa. Untuk

keluarga di mana kebanyakan anggota terbiasa dengan bahasa Jawa dengan tata
krama Jawa, maka keputusan orang tua untuk berbahasa Indonesia dengan anak

bertentangan dengan kebiasaan keluarga. Dari pertentangan ini muncul hal kesulitan

gaul karena bahasa yang berbeda dan hal terkait dengan tata krama dan sopan santun.

Dalam beberapa keluarga yang menjadi responden walaupun orang tua sudah

berpendidikan tinggi dan lama tinggal di daerah perkotaan, kehidupan nenek, kakek

dan saudara lain masih asli Jawa. Seringkali nenek dan kakek tinggal di desa atau

kampung dalam lingkungan budaya Jawa yang kuat dan tidak begitu dipengaruhi oleh

'kemajuan dan kemodeman' masyarakat. Seperti dijelaskan seorang responden yang

orang tuanya tinggal di desa. Nenek dan Kakek tetap memakai pakaian tradsional,

terutama Nenek yang senang sekali dengan kebaya dan kain. Sotiap hari Kakek (yang

tidak berkerja lagi) bergaul dengan bapak-bapak lain di desa dan Nenek bertemu

dengan nenek-nenek lain di mesjid. Mereka jarang sekali memakai bahasa Indonesia

karena dalam kehidupan nenekdan kakek itubahasa Jawa yang diperlukan.

Pola kebiasaan bahasa yang bertentangan dapat membuat kesulitan komunikasi

antara anak yang bahasa pertamanya bahasa Indonesia dengan nenek, kakek dan

saudara lain yang terbiasa bahasa Jawa. Responden menceritakan pengalaman

masing-masing tentang waktu keluarga berkumpul di desa dan persoalan yang

muncul karena anak belum menguasai bahasa Jawa.

Dalam keluarga responden yang anaknya tidak dapat bahasa Jawa sama sekali atau

pengertiannya sangat sedikit, pergaulan dengan keluarga terutama nenek dan kakek

agak terbatas. Anak yang tidak dapat bahasa Jawa harus mengandalkan pada orang

tuanya untuk menerjemahkan pembicaraan yang diucapkan dengan bahasa Jawa.

Responden Bu Lina mengatakan anaknya hanya kadang-kadang dapat mengerti

sendiri kalau pulang kampung karena keluarga biasanya memakai bahasa Jawa.

Untuk mengerti anak harus minta keterangan dari Ibu, suatu kegiatan yang

melelahkan untuk orang tuanya tetapi diperlukan supaya anak tidak dipencilkar.

Akan tetapi karena anak cepat belajar dan ingin mengerti, menurut responden

keadaan seperti ini tidak tetap. Kalau ada kesempatan masuk lingkungan yang
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berbahasa Jawa, anak dapat sampai pengertian bahasa Jawanya pasif karena banyak

bertanya sama Ibu dan Bapak artinya kata-kata dan istilah Jawa yang mereka dengar.

Pada waktu anaknya Bu Rosyidi bertemu dengan neneknya, Nenek sering berbahasa

Jawa karena terbiasa dan Bu Rosyidi menjadi penerjemah untuk anaknya:

Misalnya kalau Neneknya bilang 'Aduh, putuku cahayu dateng' dia [anak]

nggak ngerti itu. Terus tanya 'Itu artinya apa Bu?', terus saya kasih tahu artinya

'Aduh, cucuku yang cantik baru datang'.

Untuk anak yang mempunyai pengertian bahasa Jawa yang pasif, atau yang sudah

dapat mengerti bahasa Jawa tetapi belum dapat atau belum berani mengucapkan

sendiri, maka pergaulannya tidak terbatas. Anak ini bisa menangkap apa yang

dikatakan oleh orang sekclilingnya dan perasaannya tidak terpencil anak yang tidak

mengerti bahasa Jawa sama sekali. Responden Bu Sigit memberitahu pada waktu

bertemu dengan nenek dan kakek anaknya bersifat pasif. Nenek banyak berbahasa

Jawa dan anak menerima tetapi tidak berbicara banyak karena "nggak seberapa bisa".

Di keluarga lain terjadi suatu percampuran bahasa di mana nenek dan cucunya saling

paham tetapi saling memakai bahasa yang berbeda. Pada waktu bertemu nenek dan

kakek berbahasa Jawa dan anak membalas bahasa Indonesia. Percampuran bahasa

seperti ini juga diceritakan responden lain dan termasuk pergaulan antara saudara lain

seperti sepupu. Menurut responden seringkali kalau anak main bersama saudaranya

anak bebahasa Indonesia terus saudaranya membalas dengan bahasa Jawa dan

-.ebaliknya, jadi pergaulannya cukup lancar kalaupun bahasanya berbeda.

Responden Bu Elly menjelaskan kalau anak dan nenek bertemu bahasanya campur-

campur karena keduanya terbiasa bahasa berbeda.

"Soalnya bahasa Neneknya halus dan kalau ingin bicara sama Nenek pakai

bahasa Jawa seharusnya bahasa halus. Anak diajari di rumah dan di sekolah

dan biasanya dia mengerti bahasa Jawa yang halus tetapi untuk pakai sendiri

masih sulit. Jadi dia dengar bahasa Jawa tetapi jawab pakai bahasa

Indonesia."

Nenek dan kakek yang bersedia menerima kalau anak berbahasa Indonesia memang

memudahkan hubungan antar generasi yang dapat menjadi susah. Kejadiar

44



percampuran bahasa dalam hubungan keluarga adalah gejala cfeknya pada keiuarga

memutuskan untuk berbahasa Indonesia dengan anaknya. Anak yang tehasa

pertamanya bahasa Indonesia dan belum menguasai bahasa Jawa memang mengalami

kesulitan bergaul dalam lingkungan Jawa. Pencampuran bahar.a serta keluarga yang

menyesuaikan pemakaian bahasa dengan anak menunjukkan seperti dengan

perubahan sosial, agama dan kekuasaan yang pernah terjadi di Jawa, masyarakat

Jawa juga dapat menerima pergeseran bahasa yang sekarang muncul.

Dampak ketidakinginan keluarga, terutama nenek dan kakek untuk menerima

pergeseran bahasa dari kebanyakan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia juga terasa oleh

responden. Diantara 23 keluarga yang diwawancarai 3 responden memberitahu

pernah mengalami kesulitan dalam hubungan dengan nenek dan kakek karena

keputusannya untuk mengutamakan bahasa Indonesia dengan anak. Untuk keluarga-

keluarga ini hal yang paling menjadi masalah adalah pendapat nenek dan kakek

bahwa cucunya tidak tahu sopan santun.

.}ada ketiga responden ini bahasa Jawa jarang dipakai dengan anak kecuali sebagai

selingan. Anak-anak ini belum menguasai bahasa Jawa, terutama yang halus, karena

anak-anak mempelajari kebanyakan bahasa Jawanya dari teman main dan bahasa itu

bahasa ngoko (kasar).

Menurut nenek dan kakek yang mengritik keputusan orang tua untuk berbahasa

Indonesia dengan anaknya, anak yang tidak berbahasa Jawa yang baik dan benar

tidak tahu sopan santun. Ketidakmampuan anak menunjukkan rasa hormat kepada

yang lebih tua dengan tingkat bahasa yang berbeda membuat nenek dan kakek

kecewa dan mencela pemakaian bahasa cucunya. Kepentingan sopan santun atau

'tepa selira' dalam budaya Jawa dicerminkan dalam bahasanya, perasaannya seperti

tidak dapat ada tepa selira tanpa ada bahasa Jawa yang baik dan benar untuk

membahasakan tepa selira tersebut.

Untuk Bu Yuni dan suaminya keputusan untuk berbahasa Indonesia dengan anaknya

berdasarkan pada keinginan memudahkan anak di sekolah. Alasan ini kurarg

dimaklumi neneknya yang Iangsung mencela dan memprotes. Bu Yuni ditanya

"Untuk apa berbahasa Indonesia terus dengan anak? Dia perlu tahu bahasa Jawa,
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anak Jawa harus tahu bahasa Jawa". Dikatakan responden dia belum pernah

menjelaskan lagi alasannya- berbahasa Indonesia dengan anak, hanya menjawab

bahwa sama anak akan tetap bahasa Indonesia, pada akhirya nenek menyesuaikan dri

dan berbahasa Indonesia dengan cucunya.

Dalam keluarga Bu Dyah anak diajari bahasa Indonesia karena dia sendiri merasa

kurang mampu mengajari anak bahasa Jawa yang baik dan benar. Dengan orang

tuanya Bu Dyah tidak ada masalah. Nenek dan kakek itu me.ierima cucnya yang

belum menguasai bahasa Jawa karena tahu Bu Dyah sendiri merasa bahasa Jawanya

kurang bagus akibat waktu kecil sering pindah-pindah. Akan tetapi bekas mertuanya

Bu Dyah sempat mencela dia karena anaknya belum dapat berbahasa Jawa. Ka.anya

respoden, nenek bilang "...anak Jawa kok tak bisa bahasa Jawa, anakmu tidak 'ahu

sopan santun". Anaknya Bu Dyah selalu sopan dengan nenek dan kakek, dan diajari

sopan gaya Jawa kalaupun tidak berbahasa Jawa. Menurut Bu Dyah yang paling

penting perilaku anak, dan lewat perilaku diharap dapat menunjukkan bahwa oran^j

yang berbahasa Indonesia tidak seburuk yang nenek dan kakek bayangkan.

Responden keiiga yang memberitahu tentang kesulitan dalam hubungan dengan

nenek karena pilihan bahasa dengan anak adalah Bu Tutik, "Kalau mereka [anak]

saya ajak ke rumah orang tua saya, ke Neneknya, nantinya sering kritik, karena anak

saya nggak tahu sopan santun."

Sebenarnya Bu Tutik memutuskan untuk memakai bahasa Indonesia dengan anaknya

karena bahasa Indonesia lebih demokratis. Bu Tutik tidak ingin anaknya merasa

direndahkan atau terbatas oleh bahasa Jawa. Untuk Bu Dyah dan Bu Yuni bahwa

anaknya dianggap tidak tahu sopa santun seperti efek samping pilihan bahasa, tetapi

l ntuk Bu Tutik menjadi pokok pilihannya bahasa Indonesia atas bahasa Jawa. Orang

tua Bu Tutik mencela keputusannya mengutamakan bahasa Indonesia karena

keputusan tersebut sangat bertentangan dengan cara nenek dan kakek. Untuk Bu

Tutik serta responden lain pertentangan ini menjadi sumber ketegangan antara orang

tua dengan nenek dan kakek, dan kalaupun nenek dan kakek menyesuaikan diri dan

berbahasa Indonesia dengan anak, sumber ketegangan itu tetap ada.
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Efeknya keputusan orang tua untuk berbahasa Indonesia dengan anak juga bisa
positif. Dalam beberapa keluarga yang menjadi responded bahasa Indonesia

digunakan sebagai alat untuk mematahkan batasan yang diciptakan bahasa Jawa
dalam hubungan antara orang tua dengan anaknya. Ternyata tujuan ini dicapai
beberapa responden yang merasa bangga keluarganya lebih demokratis. Anaknyu
dapat percaya diri dan merasa mampu menyampaikan pendapatnya karena lidak
harus kuatir membuat salah dan menyinggung orang lain dengan bahasanya.
Dalam keluarga responden persoalan sopan santun dipecahkan dengan dua cara.

Pertama keluarga yang menganggap diri demokratis tidak memperhatikan tepa selira

dan tata krama Jawa. Anak masih diharapkan dapat menghormati orang yang lebih

tua, hanya tidak ada aturan ketat yang berarti anak harus merendahkan diri dengan

bahasa atau perilaku. Kedua ada keluarga yang mengganti kata bahasa Indonesia

tertentu dengan kata bahasa Jawa halus untuk melindungi sopan santun kalau bicara

tentang atau dengan orang tua, saudara, nenek atau kakek.

Diantara responden yang diwawancarai hampir setengahnya (10) menggantikan

sebagian kata Indonesia dengan Jawa halus untuk mengajari anak tentang tingkat

bahasa Jawa, tata krama dan sopan santun. Dari pada harus diajari dua bahasa,

penjgantian kata dilakukan supaya anak lebih dapat bergaul dengan orang Jawa yang

lebih tua atau tingkat sosialnya lebih tinggi dan menunjukkan rasa hormat dengan

bahasa Sebagian kata juga diganti karena kebiasaan orang tua yang berarti rasanya

kurang enak kalau tidak memakai kata yang khusus. Ibu Anda adalah salah satu

responden yang merasakurang pas kalauberbahasa Indonesia untuk segalan>a:

"... untuk hal-hal tertentu, seumpama Bapaknya biasanya pakai istilah makan

ya? Saya pakai istilah dhahar, jadi untuk istilah tertentu saya pakai bahasa

Jawa. ... Soalnya kalau bahasa Indonesia itu cuma satu kata aja yang dipakai

tetapi untuk bahasa Jawa kan ada tingkatan-tingkatan. Sepertinya kalau

Bapaknya mau pergi saya bilang 'Bapak mau tindak', gitu. Jadi ada

tata krama untuk sopan santun."

Responden lain menjelaskan untuk kalimat kerja tentang Bapak, sering memakai

istilah Jawa halus. Kata-kata seperti tidur (sare), minum (ngunjuk), makan (dhahar),
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clan mandi (s.ram) diganti karena Bapak pemimpin keluarga dan harus dihormati. Di
beberapa keluarga responden pedudukan Bapak sebagai kepala keluarga yang atas
isterinya diteruskan dengan pemakaian bahasa yang berbeda. Di keluarga Jawa secara
tradisional ada banyak cara membcdakan kedudukan, termasuk jenis kelamin.25 Di
antara laki-laki dan perempuan yang sederajat laki-laki dihormati dengan tingkat
bahasa yang lebih tinggi, karena di budaya Jawa kedudukan laki-laki lebih tinggi. Di
keluarga lain Bapak, Ibu dan saudara lain dihormati sama dengan bahasa Jawa yang
tinggi, pokoknya anak diajari tata krama.

Keputusan orang tua untuk berbahasa Indonesia dengan anak dapat menimbulkan
masalah gaul karena anak belum menguasai bahasa Jawa. Padahal yang paling
dampak pada keluarga adalah kehilangan kemampuan anak untuk menguctfpfcan
pengertian budaya Jawa seperti tata krama dan sopan santun. Peran bahasa Jawa

dalam budaya Jawa tidak dapat dipenuhi bahasa Indonesia dan keluarga harus
menerima bahwa anak tidak dapat menunjukkan sopan santun gaya Jawa dengan
bahasa Indonesia atau mencari cara untuk mengatasi persoalan tersebut.

.Geertz, Hildred. Keluarga Jawa. Grafiti Pers. Jakarta 1983. Hal 20
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BAB V.

SIKAP ORANG TUA TERHADAP BAHASA JAWA

Kelestarian bahasa daerah berada di tangan masyarakat itu sendiri. Sikap orang

terhadap Bahasa Jawa sangat penting karena upaya pemerintah untuk melindungi

bahasa daerah tergantung pada pemakaian bahasa itu oleh masyarakat. Dalam

UUD'45 pasal 36 dinyatakan "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia", didampingi

penjelasan berikut:

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh

rakyatnya dengan baik-baik, bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara

juga oleh negara.26

Kalau suatu bahasa daerah tidak lagi dipelihara masyarakatnya, pemerintah juga tidak

lagi wajib memelihara bahasa tersebut. Adanya kecenderungan yang muncul untuk

mengutamakan Bahasa Indonesia dengan anak dapat dianggap suatu ancaman

terhadap bahasa daerah. Oleh karena itu sikap keluarga yang berbahasa Indonesia

dengan anaknya akan dibahas.

Ternyata sikap keluarga terhadap Bahasa Jawa tidak ditentukan oleh keputusan untuk

mengutamakan bahasa Indonesia dengan anak. Kenyataan bahwa orang tua memilih

Bahasa Indonesia atas Bahasa Jawa untuk berkomunikasi dengan anak tidak selalu

berarti bahasa Jawa tidak dianggap penting. Dalam angket dan pada waktu

diwawancarai penulis menanyakan apakah bahasa Jawa bermanfaat dan akan

digunakan oleh anaknya di masa depan. Hasil angket serta wawancara menunjukkan

kebanyakan responden bersikap positif terhadap bahasa Jawa dan mengharap anak

akan dapat berbahasa Jawa yang baik dan benar.

Dalam angket yang diisi orang tua pertanyaan no 16 menanyakan 'Apakah menurut

Bapak/lbu Bahasa Jawa bemnanfaat untuk masa depan anak (misalnya di bidang

sekolah, kuliah, pekerjaan, budaya, sosial)?'. Responden diberi tiga pilihan jawaban;

Ya, Tidak atau Kurang pasti, dan diminta memberi penjelasan tentang jawabannya.

Diantara responden yang mengisi angket 64.8% (48) menganggap bahasa Jawa
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bennanfaat untuk masa depan anaknya. Hanya 9.4% (7) menjawab bahasa Jawa tidak

bermanfaat dan 18.9% menjawab kurang pasti

Kedudukan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah yang bersifat lokal dijawab oleh

responden yang mengisi angket serta yang diwawancarai sebagai alasan bahasa Jawa

akan bermanfaat. Si fat lokalnya bahasa Jawa juga merupakan pokok penjelasan

responden yang tidak menganggap bahasa Jawa bennanfaat atau merasa kurang pasti.

Pemakaian bahasa Jawa yang langsung berhubungan dengan masyarakat Jawa

menjadikan bahasa Jawa dihargai atau dianggap kurang berguna tergantung pada

pendapat responden.

Para responden yang berpikir bahasa Jawa tidak akan bermanfaat untuk anaknya

melihat bahwa bahasa Jawa bersifat lokal dan oleh karena itu manfaatnya dibatasi

oleh soal kehidupan dan budaya daerah. Responden menanggap bahasa Jawa tidak

akan dipakai di bidang pendidikan atau pekerjaan, dan makin lama makin kurang

pemakaiannya sebagai bahasa pergaulan.

Menurut responden bahasa Jawa" bersifat terlalu lokal, dan dalam era ini yang lebih

fokus pada global isasi, bahasa Jawa tidak akan digunakan di masa depan. Seorang

responden mengatakan;

"Sebab bahasa Jawa bukan bahasa nasional dan bahasa Jawa tidak dapat

dipakai di sekolah, pekerjaan, kuliah dan lain lain. ... [bahasa Jawa] bukan

bahasa pemersatu bangsa Indonesia."

Bahasa Jawa dianggap tidak bermanfaat dalam pergaulan di masa depan oleh para

responden karena sekarang bahasa Indonesia makin lebih digunakan. Dijelaskan

seorang responden kalau orang bertemu di tempat umum sekarang mereka lebih

sering berbahasa Indonesia karena lebih mudah dari pada harus rr.encoba menentukan

pangkat orang lain dan menggunakan tingkat bahasa Jawa yang sesuai, dianggap

"...sulit untuk berkomunikasi dengan bahasa Jawa".

Responden yang merasa kurang pasti tentang manfaatnya bahasa Jawa juga

dipengaruhi oleh si fat lokalnya. Bagi mereka faktor kemungkinan keluarga atau i.nak

pindah keluar Jawa maka itu berarti manfaat bahasa Jawa tidak dapat dirasakan. Hal

l hulan^-lhulang Ihi.Mir Kcfmblik Indonesia op cii Hal 10 & 25
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lain termasuk pemakaian bahasa Jawa yang makin tipis, terutama antara orang muda
yang sekarang dibiasakan bahasa Indonesia oleh orang tua dan sekolah. Seorang
responden menjawab kurang pastj, karena "...pemakaian bahasa Jawa saat ini hanya
dipakai untuk angkatan generasi saya/isteri, ke atas".

Sebagian besar responden menganggap bahasa Jawa akan bermanfaat untuk anak di
masa depan, dan manfaat itu ada dalam hal budaya dan pergaulan dengan masyarakat
Jawa. Secara umum responden setuju bahwa bahasa Jawa tidak lagi digunakan di
bidang pekerjaan atau sekolah dan oleh karena itu tidak bennanfaat untuk hal
tersebut. Bahasa Jawa dianggap penting dan dihargai sebagai akar budaya Jawa dan
merupakan landasan pengetahuan tata krama dan sopan santun yang dibutuhkan
untuk pergaulan sehari-hari dalam masyarakat Jawa. Responden menjawab bahwa
bahasa Jawa adalah salah satu unsur dalam pengertian masyarakat dan budaya Jawa.
Untuk orang yang tetap tinggal dalam lingkungan Jawa dengan orang Jawa, bahasa
Jawa langsung terkait dengan kehidupannya dan tetap digunakan. Bahasa Jawa
dihargai responden sebagai alat 'untuk mengerti sejarah, peradaban dan fllsafat Jawa,
yaitu untuk "memahami seluk beluk budaya Jawa".

Kebanyakan responden merasa bahasa Jawa sangat bermanfaat untuk anak dalam
rangka kelestarian bahasa dan budaya. Bahasa Jawa juga dianggap penting dar.
dibutuhkan paling sedikit sebatas pengetahuan karena merupakan hubungan dengan
nenek moyang yang semua orang Jawa harus tahu. Ditanyakan seorang responden
"...bukankah dalam darahnya mengalir juga darah Jawa?".

Untuk upacara dan kesenian yang khas Jawa, bahasa Jawa tetap bennanfaat.
Beberapa responden mengatakan dalam slametan, wayang, ketoprak, pertunangan
dan terutama upacara pernikahan sangat penting dapat menggunakan bahasa Jawa.
Menurut responden upcara dan kesenian tersebut merupakan hakikat budaya Jawa,
dan seperti dijdaskan seorang responden Pak Soewarso "wayang menjiwai orang
Jawa, kalau bisa tahu wayang itu membuat jiwanya lebih halus". Orang juga dapat
lebih menikmati dan mengerti upacara dan kesenian tersebut kalp.u sudah menguasai
bahasa Jawa.



Kebanyakan responden melihat bahasa Jawa bermanfaat untuk hal budaya, akan
tetapi beberapa responden berpikir bahasa Jawa akan bermanfaat dalam sekolah dan
pekerjaan. Kenyataan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar di sekolah
mengakibatkan banyak responden mengutamakan bahasa Indonesia dengan anaknya,
tetapi juga ada responden yang menganggap bahasa Jawa akan bermanfaat untuk
pendidikan. Bahasa Jawa adalah salah satu mata pelajaran yang disampaikan di
sekolah, dan kalau anak menguasai bahasa Jawa diharap akan menunjang tingkat
prestasinya. Responden lain mejawab bahasa Jawa akan bermanfaat kalau ar.ak
melanjutkan kuliah di bidang bahasa.

Dua responden yang diwawancarai tidak setuju dengan pandangan kebanyakan
responden lain bahwa bahasa Indonesia yang paling sering dipakai untuk pekerjaan.
Pak Bambang dan Bu Sigit mengatakan terutama di bidang pegawai negeri sipil di
Jawa, masih tetap memakai lebih banyak bahasa Jawa. Menurut responden ini jelas
bahwa bahasa Jawa akan bermanfaat dalam bidang pekerjaan terutama dalam
hubungan dengan atasannya yang akan menharap dihormati dengan tingkat bahasa
Jawa yang sesuai. Sifat lokal bahasa Jawa juga pokok jawaban beberapa responden
yang menganggap bahasa Jawa akan bermanfaat untuk pendidikan dan pekerjaan.
Bahasa Jawa hanya menjadi mata pelajaran di sekolah di daerah Jawa Timur dan
Jawa Tengah, dan di tempat kerja pemakaian bahasa Jawa lebih sering di daerah
iawa.:?

Kurang lebih dua per tiga responden menganggap bahasa Jawa bermanfaat untuk
masa depan anaknya dan secara umum manfaat dalam hal budaya dan pergaulan.
Sebagian besar responden menghargai bahasa Jawa sebagai bahasa daerah Malang,
merupakan akar budaya" dan perlu dilestarikan. Terkait dengan ini, kebanyakan
responden yang diwawancarai ingin anaknya berbahasa Jawa.

Dalam wawancara penulis menanyakan tentang harapan mereka bahwa anaknya akan
sampai lancar dalam bahasa Jawa yang baik dan benar. Di antara 23 responden
hampir semua mengucapkan keinginan untuk anaknya berbahasa Jawa yang baik dai.
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benar. Dalam satu keluarga di mana anak sudah lancar bahasa Jawa ngoko tidak ada
harapan bahwa anak akan frelajar bahasa Jawa yang lebih halus. Untuk responden
lain ada keinginan anaknya dapat.berbahasa Jawa krama sama ngoko. Para responden
memang menghargai dan ingin anaknya berbahasa Jawa, tetapi bagaimana anak dapat
belajar bahasa Jawa sampai lancar kalau berbahasa Indonesia terus dengan orang
tuanya? Ternyata anak-anak diharap belajar bahasa Jawa dari lingkungan, keluarga
dan sekolah.

Diantara responden tersebut beberapa mengharap anak akan belajar bahasa Jav/a dari
lingkungannya. Anak diharapkan menyerap bahasa Jawa dari mendengar
pembicaraan Bapak dan Ibu, dan dari teman-teman main di sekolah dan lingkungan
rumah. Banyak responden mengharap anak akan belajar dari keluarga, termasuk
nenek dan kakek serta Ibu dan Bapak sendiri. Ada responden yang sudah mulai
mengenalkan bahasa Jawa lewat pengantian kata dan akan mengajari anaknya lebih
banyak bahasa Jawa beberapa tahun kemudian kalau anak sudah dianggap siap.
Orang tua lain akan membimlbing anaknya lewat memberitahu kalau salah dan
membenarkan kalau bahasa yang anak pelajari dari teman terlalu kasar. Nenek dan
kakek juga menjadi sumber pelajaran atau pembimbingjika waktu orang tua terbatas.
Ada banyak resonden yang mengharap anaknya akan belajar bahasa Jawa dari
sekolah. Di antara 23 responden yang diwawancarai ada 4yang mengandalkan pada
sekolah saja untuk mengajari anak bahasa Jawa dan lebih dari setengah jumlah
responden mengharap anak belajar dari sekolah didampingi keluarga atau teman.
Diakui beberapa responden, kemungkinan kecil anaknya akan dapat berbahasa Jawa
secara lancar. Sebab lingkungan yang tidak menunjang anak belajar bahasa Jawa,
seperti dijelaskan Bu Endah;

"Sulit untuk anak-anak sekarang bisa berbahasa Jawa seperti yang kita
harapkan, karena orang tuanya tidak mendukung, lingkungan tidak
mendukung, sekolah juga sebetulnya tidak mendukung, susah sekali."

27

Penempatan pegawai negeri sipil yang berasal dari Jawa di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa di
daerah-daerah lain pun pemakaian bahasa Jawa masih dipergunakan dalam lingkungan pekerisan
mereka. J
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Ada juga responden yang menyesalkan keputusannya untuk mengutamakan bahasa

Indonesia karena mereka sekarang melihat ada kesulitan dengan mengajari anak

bahasa Jawa.

Orang tua yang menjadi responden ternyata bersifat positif terhadap bahasa Jawa.

Bahasa Jawa dihargai sebagai bagian besar budaya Jawa dan dianggap penting untuk

masa depan anaknya. Hampir semua responden mengucapkan keinginan anaknya

dapat berbahasa Jawa yang baik dan benar, walaupun tidak selalu mungkin.

Keputusannya untuk berbahasa Indonesia atas bahasa Jawa tidak berarti responden

tidak lagi senang dengan bahasa Jawa, tetapi bahwa pada awalnya orang tua merasa

salah satu bahasa perlu diutamakan untuk kepentingan anaknya
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BAB VI.

PENGGUNAAN BAHASA DI SEKOLAH

Dalam kehidupan anak kecil ada dua sumber pokok pengalaman yang mempengaruhi

pikiran dan perilaku anak, keluarga dan sekolah. Sekolah merupakan sumber

pelajaran dan informasi formal yang mengenalkan anak kepada dunia luar keluarga

dan lingkungan anak tersebut.

Oleh karena peran besar sekolah dalam kehidupan anak kecil dan jumlah responden

yang mengandalkan pada sekola untuk mengajar bahasa Jawa, penulis melakukan

pengamatan dalam tiga sekolah dasar di Malang. Sekolah-sekolah ini merupakan satu

sekolah yang favorit, satu sekolah di tengah kota dan satu sekolah di pinggir kota.

Kemampuan dan fasilitas seklah mencerminkan statusnya sebagai sekolah favoiit

atau tidak, dan latar belakang sosio ekonomi keluarga yang menyekolahkan anak di

sekolah masing-masing.

Secara resmi sekolah di seluruhvIndonesia berbahasa pengantar Indonesia sejak kelas

satu. Sebenarnya mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah tinggi dan

universitas negeri maupun swasta, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di lembaga

pendidikan.28 Dalam beberapa daerah bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa

pengantar untuk kelas 1 sampai paling lama kelas 3 SD29 tetapi diharapkan bahasa

Indonesia menjadi bahasa pengantar secepat mungkin.30 Keadaan ini hanya untuk

daerah tertentu dimana anak tidak diaharap dapat berbahasa Indonesia, di daerah

perkotaan seperti Malang bahasa pengantar sejak hari pertama adalah bahasa

Indonesia.

Sebagai bahasa resmi untuk pendidikan semua guru, murid dan karyawan diharapkan

memakai bahasa Indonesia dalam hal sekolah. Semua upacara, koresponden, mata

pelajaran disampaikan dengan bahasa Indonesia, serta semua bahan bacaan dan

28 Mustakim, Membina Kemamuan Berbahasa: Panduan ke Arah Kemahiran Berbahasa. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta 1994. Hal 15
29 Anwar, K. opcit Hal 137
30 Alwasilah, A. Chaedar. op cit Hal 162
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kurikulum dicetak dalam bahasa Indonesia. Secara resmi bahasa daerah hanya
dipakai dalam mata pelajaran Muatan Lokal.

Pelajaran bahasa Jawa masuk mata pelajaran Muatan Lokal yang disampaikan di
sekolah dasar di Malang. Kalapun bahasa daerah merupakan bagian kurikulum yang

wajib, tidak dianggap mata pelajaran pokok. Mata pelajaran pokok untuk kelas dua

adalah matematika dan bahasa Indonesia diajarkan sepuluh jam perminggu, walau
mata pelajaran pancasila dan kewarganegaraan, kerajinan tangan dan keseni in,

agama dan muatan lokal diajari selama dua jam perminggu.31 Untuk kelas empat32

dua mata pelajaran pokok ditambah dan jumlah bahasa Indonesia dan matematika

dikurangi. Bahasa Indonesia dan matematika diajakan selama 8jam perminggu, ilmu

pengetahuan alam 6 jam, ilmu pengetahuan sosial 5 jam, terus pancasila dan

kewarganegaraan, agama, kerajinan tangan dan kesenian, muatan lokal tambah

bahasa Inggris tetap 2 jam perminggu.33

Dalam tiga sekolah penulis mengamati mata pelajaran muatan lokal disampaikan

sekali seminggu, dan waktunya dikurangi supaya sesuai dengan jadwal pelajaran

sehingga kira-kira 1 1/2 jam per minggu. Dalam waktu 1 1/2 jam ini anak diharap

belajar membaca dan rnenulis huruf Jawa, memahami isi bacaan dan dapat

mengkomunikasikannya, menggunakan santun bahasa Jawa dalam percakapar.,

Kurikulum Pendidikan Dasar: Garis-Garis Besar Program Pengajaran Ke.'as IISekolah
Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pedidikan Dasardan Menengah, Jakarta
1995/1996

Kurikulum Pendidikan DasarBerciri Khas Agama Islam: Garis-Garis BesarProgram
Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah Kelas II Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, Jakarta 1996/1997
*Karena studi ini ambil sampel dari kelas 2 dan4 di setiap sekolah, informasi kurikulum dan pelajaran

duga berdasarkan pada kelas 2 dan 4. Sejauh pengetahuan penulis dari dokumen kurikulum, jumlah
waktu pelajaran untuk muatan lokal tetap 2 jam per minggu sampai kelas 3 SMPatau sederajat.

_; Kurikulum Pendidikan Dasar: Garis-Garis Besar Program Pengajaran Kelas IVSekolah
Dasar Departemen Pendidikan danKebudayaan, Direktorat Pedidikan DasardanMenengah, Jakarta
1995/1996

Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam: Garis-Garis Besar Program
Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, Jakarta 1996/1997
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menguasai bahasa ngoko dan krama, membaca kesusateraan Jawa dan

mengungkapkan perasaan dan pikiran.34

Menurut beberapa responden waktu pelajaran ini cukup menunjang anak sampai

lancar bahasa Jawa yang baik dan benar. Untuk beberapa responden mata pelajaran

muatan lokal merupakan sumber pokok belajar bahasa Jawa, kadang-kadan*;

didampingi bantuan dari keluarga. Responden Bu Harijanto menganggap 2 jam

perminggu cukup banyak karena termasuk pelajaran huruf Jawa, contoh percakapan

ngoko dan krama dengan kesusasteraan Jawa. Menurut responden lain pelajaran

bahasa Jawa sudah cukup karena anak akan belajar lebih banyak dari lingkungan, dan

kalau waktu pelajaran bahasa Jawa ditambah akan menjadi beban yang terialu berat

untuk anak yang sudah belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab.

Responden lain dan beberapa guru sekolah dasar merasa waktu 2 jam per minggu

kurang cukup untuk mengajar anak bahasa Jawa, terutama kalau anak tidak dapa*.

pelajaran dari sumber lain. Diantara orang tua yang diwawancarai beberapa

mempunyai pendapat bahwa pelajaran bahasa Jawa disekolah terbatas karena

waktunya sedikit. Menurut guru Pak Anwar "cuma dua jam per minggu" kurang

cukup untuk mengajar (guru) atau menguasai (anak) bahasa Jawa yang baik dan

benar. Pak Anwar merasa waktunya terialu sempit karena materi yang harus

disampaikan banyak dan bermacam termasuk membaca dan bercakapan, huruf Jawa,

kesusasteraan, lagu-lagu sama aspek budaya seperti tata krama. Menurut responden

Bu Sugijanto bahasa Jawa yang diajari di sekolah sulit dan tidak dapat digunakan

anaknya karena bahasa Jawa itu terialu formal dan halus dan bukan bahasa sehari-

hari.

Kalau sebagai sumber pokok pelajaran bahasa Jawa atau sumber disamping yang

mendukung dan melengkapi pegetahuan didapatkan dari keluarga dan lingkungan,

secara resmi muatan lokal adalah rangka untuk pemakaian bahasa Jawa di sekolah

dasar di Malang.

34 . Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar: Garis-garis BesarProgram Pengajaran;
Mata Pelajaran: Bahasa Jawa Sekolah Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur, 1995.
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Secara tidak resmi penggunaan bahasa tergantung pada sekolah, latar belakang anak,

guru dan situasinya. Dalam.tiga sekolah yang terlibat dalam studi ini ada perbedaan

dalam pemakaian bahasa dalam ruang kelas maupun luar sekolah. Ternyata

perbedaan ini ada hubungan dengan latar belakang sosio ekonomi keluarga yang

menyekolahkan anak di sekolah masing-masing.

MIN I - Madrasah Ibtidaiyah Negeri I.

Sekolah MIN 1dipilih untuk studi ini karena merupakan salah satu sekolah favorit di

Malang. MIN 1 adalah madrasah, suatu lembaga pendidikan Islam yang diatur oleh

Departemen Agama yang termasuk sekolah negeri.

Oleh karena jumlah keluarga yang ingin menyekolahkan anaknya di MIN I ada

syarat-syarat untuk diterima. Syarat-syarat tersebut termasuk ujian cerdas dan agama

yang anak harus lulus, orang tua juga harus membuktikan kemampuan keluarga

untuk membayar biaya sekolah serta menyumbang uang atau ketrampilan ke

kelompok GBPPP. GBPPP adalah suatu badan terdiri dari orang tua yang

berkerjasama dengan kepala sekolah dan staf sekolah untuk membimbing kegiatan

dan fasilitas sekolah. Semua fasilitas yang disediakan sekolah MIN I dibiaya dengan

uang gedung dan angsuran yang dibayar orang tua semua murid. Dengan biaya uang

gedung yang tinggi MIN I dapat menyediakan fasilitas seperti lab komputer, hb

bahasa, perpustakaan yang lengkap serta dokter umum dan dokter gigi di ruang medis

setiap hari untuk menjaga kesehatan murid dan karyawan. Tingkat biaya uang gedung

dan angsuran berarti sekolah MIN I dianggap mahal, dan hanya keluarga dengan

pendapatan yang mampu dapat menyekolahkan anaknya di sana. Oleh karena itu

murid MIN I berasal dari keluarga kelas menengah ke atas dengan tingkat sosio

ekonomi yang relatif tinggi.

Penulis melakukan pengamatan dengan anak kelas 2B dan 4C. Di antara orang tuanya

anak ini kebanyakan bekerja sebagai dosen, guru, pegawai negeri sipil, wiraswasta

dan dokter, scmuanya adalah jabatan yang perlu pendidikan tinggi dan dapat gaji

yang tetap setiap bulan. Kebanyakan anak memakai bahasa Indonesia di rumah

sebagai bahasa sehari-hari. Di antara 38 anak kelas 2 yang mengisi angket 26 (68.^%)
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menjawab bahwa mereka berbahasa Indonesia dengan orang tua, 6 (15./%)
berbahasa Jawa dan 6 lagi berbahasa Indonesia dan Jawa seimbang. Di antara 46
anak kelas 4 yang mengisis angket 23 (50%) berbahasa Indonesia, 13 (28.2%)
berbahasa Jawa dan 10 (21.7%) berbahasa Indonesia dan Jawa seimbang dengan
orang tuanya. Dengan demikian kebanyakan anak di sekolah MIN I dapat dianggap
terbiasa dengan bahasa Indonesia.

Dalam pengamatan penulis, diperhatikan pemakaian bahasa guru dan murid dalam

menyampaikan mata pelajaran serta pembicaraan biasa. Di kelas 2B pemakaian

bahasa Jawa terbatas. Materi mata pelajaran disampaikan dalam bahasa Indonesia,

kadang kadang dengan penjelasan dalam bahasa Jawa. Misalnya mata pelajaran

matematika dijelaskan secara lengkap dengan bahasa Indonesia terus satu kalimat

diulangi dalam bahasa Jawa. Guruya mengatakan dua kali dalam bahasa Indonesia

dan satu kali lagi dalam bahasa Jawa, bahwa masalah hitungan 385 - 82 harus ditulis

supaya lebih mudah disimpulkan.

Pada waktu menyapa gurunya anak selalu memakai bahasa Indonesia dan kalau

berbicara dengan teman di ruang kelas maupun di tempat main anak-anak lebih

banyak berbahasa Indonesia. Guru kadang-kadang berbahasa Jawa dengan anak kalau

komunikasi itu bersifat pribadi dan tidak langsung terkait dengan hal sekolah. Guru

Bu Chusnijah menjelaskan kalau bicara berhadap-hadapan anak dia pernah bahasa

Jawa karena rasanya lebih akrab dan seperti keluarga. Dengan seorang- anak nakal

yang sering menggangu teman kelas gurunya berbahasa Jawa untuk membuat

hubungan yang lebih akrab dan lebih seperti Ibu - anak, sebagai cara menguasai anak

tersebut. Menurut Bu Chusnijah anak juga dapat merasa lebih dihargai kalau disapa

'sampeyan' yang bertingkat sama-sama dari pada selalu disapa 'anak' atau 'kamu'.

Di ruang kelas 4C bahasa Jawa tidak dipakai luar pelajaran muatan lokal. Pemakaian

bahasa Jawa lebih jarang lagi dari pada kelas dua karena anak .iudah terbiasa dengan

bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sekolah. Secara umum kalau bergaul

dengan teman di ruang kelas, anak kelas 4C berbahasa Indonesia dan di luar kelas

bahasa Indonesia lebih dominan, tetapi ada sedikit bahasaJawa.

59



Secara resmi dan tidak resmi penggunaan bahasa di MIN I mengutamakan bahasa
Indonesia. Jarang dalam pengamatan penulis ada kesempatan mendengar bahasa
Jawa kecuali di kelas 2B dengan anak nakal tersebut. Lingkungan sekolah ini

memang mem fokus pada bahasa Indonesia dan pemakaian bahasa Jawa sangat tipis.

SD Kauman II.

SD Kauman II terletak di tengah kota Malang, dekat alun-alun. Sebagai sekolah dasar

negeri SD Kauman II diatur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah ini

dipilih karena diharap letaknya akan berarti latar belakan muridnya lebih bermacam
dari pada sekolah favorit.

SD Kauman II adalah sekolah yang cukup populer, letaknya di tengah kota berarti

banyak orang tua yang bekerja di kota menyekolahkan anak di sana, kalupun
rumahnya jauh dari sekolah. Syarat-syarat untuk diterima masuk SD Kauman II tidak

sekelat MIN I, dan biaya uang gedungnya tidak setinggi MIN 1. Fasilitas sekolah mi

termasuk perpustakaan yang lehgkap, dan perawat di ruang medis untuk menjaga
kesehatan murid.

Keluarga yang menyekolahkan anak di SD Kauman II cenderung kelas menengah dan

jenis pekerjaan lebih bermacam. Jabatan paling banyak adalah pegawai negeri sipil,

wiraswasta, guru, polri atau polwan dan karyawan bank. Pemakaian bahasa Indonesia

sebagai bahasa sehar-hari di rumah oleh anak SD Kauman II rata-rata sama dengan

anak MIN I. Diantara 53 anak kelas 2 yang mengisi angket 37 (69.8%) memakai

bahasa Indonesia dengan orang tuanya, yang lain berbahasa Jawa. Di kelas 4 dari 58

anak yang mengisi angket 37 (63.7%) berbahasa Indonesia. 11 (18.9%) berbahasa

Jawa dan 8(13.7%) berbahasa Indonesia dan Jawa seimbang dengan orang tua.

Di SD Kauman II pemakaian bahasa Jawa lebih luas dan sering dibandingkan dengan

sekolah MIN 1. Di ruang kelas semua materi mata pelajaran disampaikan gurunya

dengan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Jawa sering muncul sebagai selingan

misalnya bercanda atau komentar. Pada waktu berbicara dalam ruang kelas murid-

murid memakai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Pemakaian bahasa dalam

pergaulan dengan teman berbeda tergantung pada anak masing-masing, kalau
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pokoknya pembicaraan tentang pelajaran cenderung ke bahasa Indonesia dan kalau

pokoknya hal luar sekolah cenderung ke bahasa Jawa. Dalam pengamatan penulis

murid SD Kauman II selalu memakai bahasa Indonesia kalau menyapa gurunya atau

menjawab pertanyaan dan memberi keterangan di ruang kelas.

Seperti diharap penulis lingkungan bahasa di SD Kauman II ini lebih campur dari

sekolah MIN I, dan bahasa Jawa sering dipakai oleh murid dan guru untuk pergaulan

dan selingan di kelas. Akan tetapi jumlah anak yang berbahasa Indonesia dengan

orang tua sebenarnya lebih tinggi daripada sekolah MIN I. Kedua sekolah tetap

memakai bahasa Indonesia dalam penyampaian mata pelajaran.

SD Tlogomas III.

Sekolah Dasar Tlogomas III adalah sekolah negeri diatur Departemen Pendidkan dan

Kebudayaan. Sekolah ini dipilih karena merupakan sekolah di pinggir kota yang tidak

favorit untuk dibandingkan dengan keadaan bahasa di SD Kauman II dan MIN I.

Fasilitas dan kemampuan SD" Tlogomas III terbatas. Lingkungannya dibagikan

dengan SD Tlogomas II dan waktu sore digunakan untuk SLTP. Latar belakang

keluarga anak yang bersekolah di SD Tlogomas III cenderung kelas menengah ke

bawah. Kebanyakan orang tua anak kelas 2 dan 4 berkerja sebagai karyawan swasta,

sopir bis, truk atau mikrolet, pegawai negeri sipil dan guru.

Keluarga yang menyekolahkan anak di SD Tlogomas III lebih banyak memakai

bahasa Jawa dengan anak di rumah. Di antara 45 anak kelas 2 yang mengisi angket

26 (57.7%) berbahasa Jawa dengan orang tua, 15 (33.3%) berbahasa Indonesia dan 4

(18.8%) berbahasa Indonesia dan Jawa seimbang. Di kelas 4 di antara 31 anak yang

mengisi angket 25 (80.6%) berbahasa Jawa dengan orang tua, 5 (16.1%) berbahasa

Indonesia dan 1 (3.2%) berbahasa Indonesia sama Jawa.

Di ruang kelas dan tempat main pemakaian bahasa Jawa di SD Tlogomas III jauh

lebih nyata dibandingkan dengan sekolah MIN I dan SD Kauman II. Dalam

menyampaikan materi pokok mata pelajaran gurunya tetap memakai bahasa

Indonesia, tetapi murid lebih banyak berbahasa Jawa. Di ruang kelas maupun di

tempat main anak-anak berbahasa Jawa terus, tidak ada perbedaan kalau berbicara
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hal sekolah atau pribadi. Anak juga sering berbahasa Jawa kepada gurunya dalam
waktu pelajaran, ini pernah terjadi waktu penulis ada kesempatan mengikut mata

pelajaran matematika dan juga ilmu pengetahuan alam dengan kelas empat. Gurunya

mengajari perkalian, dan minta jawaban dari muridnya untuk persoalan lima kali

sepuluh (5 x 10). Anak yang menjawab mengatakan "limo ping sepoloh podo karo

seket, gampang eh!". Kalaupun tidak sesuai pemakaian bahasa Jawa ini diterima

gurunya dan anak tidak dicela. Di sekolah ini di mana sering ada kekurangan guru,

sikap guru terhadap masalah bahasa tersebut bukan merupakan persoalan.

Dalam SD Tlogomas III bahasa Indonesia tetap dipakai gurunya untuk hal resmi

sekolah, tetapi pemakaian bahasa Jawa jauh lebih tinggi dari bahasa Indonesia antara

anak-anak. Seperti diharap penulis jumlah anak yang berbahasa Indonesia dengan

orang tua lebih rendah dibandingkan dengan anak MIN I dan SD Kauman II, yang

tidak diharap penulis adalah pemakaian bahasa Jawa oleh murid di ruang kelas dalam

rangka pelajaran.

Secara resmi disetiap sekolah bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar di sekolah.

Tiga sekolah yang diamati penulis mengikuti peraturan itu dan bahasa Indonesia

selalu dipakai guru untuk menyampaikan semua mata pelajaran kecuali muatan lokal.

Pemakaian bahasa di lingkungan sekolah di luar penyampaian materi pokok mata

pelajaran tergantung pada sekolah dan latar belakang anak. Makin tinggi tingkat sosio

ekonomi keluarga yang menyekolahkan anak di suatu sekolah, makin dominan

bahasa Indonesia di ruang kelas antara guru dan anak maupun antara anak-anak di

tempat main. Makin rendah kemampuan keluarga anak di sekolah, makin banyak

pemakaian bahasa Jawa.

Ternyata persepsi orang tua bahwa anaknya harus dapat mengerti bahasa Indonesia

untuk pelajaran di sekolah terbukti. Tidak ada perbedaan pemakaian bahasa

Indonesia sebagai bahasa pengantar antara sekolah favorit dengan sekolah di pinggir

kota. Pada sekolah lavorit dan sekolah di tengah kota dimana bayak keluarga k-Mas

menengah menyekolahkan anaknya, bahasa Indonesia banyak dipakai dalam

pergaulannya.
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BAB VII.

Pcnutup

Keputusan orang tua untuk mengutamakan bahasa Indonesia sampai menjadi bahasa
pertama anaknya adalah akibat perubahan sosial dan modemisasi di daerah

perkotaan. Walaupun alasan yang diberikan bermacam-macam, pada dasarnya orang
tua mengutamakan bahasa Indonesia untuk kepentingan anaknya.

Keluarga yang mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dengan anaknya
sebagian besar berpendidikan relatif tinggi dan berkerja pada bidang profesional yang
dapat dianggap sebagai golongan kelas menengah. Kalangan kelas menengah adalah
suatu fenomenon perkotaan yang baru muncul di Indonesia sejak masa kemerdekaan.

Cerminan dalam gaya hidup kelas menengah adalah pengaruh modemisasi kota dan

orang kota di Indonesia, yang umumnya mereka mempunyai barang-barang modem.

Di beberapa keluarga hanya satu orang tua yang bekerja, namun sering pula dijumpai
kedua orang tuanya berkerja df bidang yang profesional dan tinggal di perumahan
dengan lingkungan yang jauh berbeda dengan lingkungan tradisional seperti desa atau

kampung. Kota merupakan pusat perdagangan, perusahaan dan pendidikan, maka

kota merupakan pusat pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Tata kehidupan modern yang diikuti kelas menengah terutama dalam keluarga di

mana kedua orang tua bekerja, berarti orang tua sering sibuk dan hal tertentu perlu

diutamakan. Maka pilihan penggunaan bahasa Indonesia atas bahasa daerah

merupakan upaya orang tua untuk mempermudah dan mengikuti tata kehidupan
perkotaan.

Keputusan orang tua untuk mengutamakan bahasa Indonesia adalah gejalah

perubahan pandangan masyarakat dari daerahisme yang berfokus pada waktu kini ke

nasionalisme yang berfokus pada masa depan. Bahasa Indonesia diutamakan karena

dianggap lebih bermanfaat dalam semua aspek kehidupan modem. Kedudukan

bahasa Indonesia dalam lembaga pendidikan, lingkungan perkerjaan, media massa

dan masyarakat secara umum berarti bahwa penggunaan bahasa Indonesia lebih luas

dari pada bahasa daerah seperti bahasa Jawa. Untuk keluarga yang merasa satu
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bahasa harus diutamakan karena orang tua tidak mampu mengajari anaknya dua

bahasa, maka bahasa Indonesia merupakan pilihan yang paling baik karena anak

dapat mengerti dan dimengerti hampirdi mana saja.

Bagi banyak keluarga yang selalu memakai bahasa Indonesia dengan anaknya, pokok

pilihan tersebut adalah untuk mempermudahkan anak dalam pergaulan dan sekolah.

Bahasa Indonesia mudah dipelajari, tata bahasanya relatif sederhana dan kosa

katanya tetap sama untuk berbagai keadaan, selain itu bahasa Indonesia juga menjadi

bahasa pengantar di sekolah. Di sisi lain bahasa Jawa adalah bahasa yang rumit,

tingkat bahasanya wajib dipakai berdasarkan pada aturan dan nuansa sosial yang

berhubungan dekat dengan nilai dan budaya Jawa. Menurut para orang tua bahasa

Indonesia diajarkan terlebih dulu, karena bahasanya agak sederhana anak dapat cepat

menguasai bahasa tersebut dan dapat mengukapkan pikiran, perasaan, serta merasa

mampu berkomunikasi dengan siapapun dari anak-anak sampai orang dewasa.

Kalaupun bahasa Indonesia dianggap lebih bermafaat secara umum dibandingkan

dengan bahasa Jawa tidak beFarti bahasa Jawa tidak lagi dihargai orang tua yang

mengutamakan bahasa Indonesia. Peran bahasa daerah sebagai alat membahasakan

pengertian budaya yang khas daerahnya diakui keluarga. Di lingkungan rumah bahasa

Jawa dalam bentuk bermacam-macam sering tetap dipakai untuk melestarikan

pengertian budaya Jawa seperti sopan santun dan tata krama. Sebenamya masalah

tersebut bukan karena bahasa Jawa tidak lagi dihargai masyurakatnya, tetapi orang

Jawa sangat menghormati bahasa Jawa dan perannya dalam budaya Jawa. Orang

Jawa menghargai bahasa Jawa yang baik dan benar, oleh sebab itu orang yang merasa

pemakaian bahasa Jawanya sendiri kurang baik tidak mau memalukan diri dengan

membuat salah. Sehingga jumlah orang Jawa yang percaya dengan kemampuannya

berbahasa Jawa turun, pemakaian bahasa Jawa juga turun, dan beranggapan lebih

baik tidak memakai bahasa Jawa sama sekali dari pada membuat salah atau

berbahasa Jawa yang kasar.

Pergeseran dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia memang menimbulkan persoalan,

baik dalam keluarga maupun di masyarakat secara umum. Peran bahesa Jawa dalam

sopan santun dan tata krama Jawa tidak dapat digantikan atau dipenuhi oleh bahasa
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Indonesia. Sifat bahasa Indonesia yang bertingkat satu dan dianggap lebih demokratis

bertentangan dengan pola nijai budaya Jawa yang mempentingkan pangkat dan umur.

Dampaknya generasi yang belummenguasai bahasa dan tata krama Jawa sudah terasa

masyarakat di daerah perkotaan seperti kotamadya Malang. Anak sering dianggap

tidak tahu sopan santun karena belum mempunyai bahasa untuk mengucapkan

hormat gaya Jawa.

Pergeseran ke bahasa Indonesia dapat menciptakan pertentangan dalam keluarga,

terutama antara bagian keluarga yang hidup di lingkungan yang masih asli Jawa

dengan bagian keluarga yang hidup di daerah perkotaan. Harapan nenek dan kakek

bahwa bahasa dan budaya Jawa akan dituruntemurunkan, sulit menerima bahwa

cucunya belum menguasai bahasa Jawa karena berbahasa ibu Indonesia. Persoalan

pergaulan muncul dalam hubungan antara anggota keluarga yang terbiasa

menggunakan bahasa yang berbeda. Kalau keluarga kumpul, anak yang berbahasa ibu

Indonesia dan belum menguasai bahasa Jawa sering harus mengandalkan pada orang

tua untuk menerjemahkan pembicaraan. Kalaupun persoalan komunikasi muncul

secara umum hal itu dapat diatasi dengan kompromi, dan dengan pencampuran

bahasa atau nenek dan kakek yang menyesuakan dengan anak dan lebih banyak

berbahasa Indonesia. Kemakluman keluarga terutama nenek dan kakek terhadap

keputusan orang tua untuk mengutamakan bahasa Indonesia juga dapat mengurangi

masalah yang muncul sebagai akibat anak yang berbahasa ibu Indonesia.

Ancaman kehilangan bahasa Jawa di tahun-tahun yang akan datang relatif kecil.

Pilihan orang tua memakai bahasa Indonesia dengan anak merupakan kecenderungan

masyarakat perkotaan, padahal kebanyakan penduduk Indonesia terutama penduduk

Jawa tinggal di daerah pedesaan. Lagi pula walaupun anak tidak berbahasa ibu Jawa,

kebanyakan akan belajar dan memakai bahasa Jawa sebagai pengaruh dari

lingkungan, teman dan secara agak terbatas dalam mata pelajaran bahasa Jawa di

sekolah. Bahasa Jawa akan tetap digunakan di luar kalangan kelas menengah di mana

tata kehidupan tetap bersifat Jawa tradisional.

Kejadian yang dapat dibayangkan adalah jurang pemisah antara kalangan kelas

menengah yang berpendidikan baik dan kalangan kelas bawah yang tingkat
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pendidikannya kurang setinggi ditambah oleh faktor bahasa. Seperti telah dibahas

dalam bab tiga, ada pandangan yang dipegang masyarakat bahwa anak kota tidak

berbahasa Jawa. Sebenarnya jumlah anak yang bahasa ibunya bahasa Indonesia agak

rendah, tetapi pandangan masyarakat dapat menjadi kenyataan kalau semakin banyak

keluarga kelas menengah mengikut kecenderungan dan mengutamakan bahasa

Indonesia dengan anaknya. Kalau pemakaian bahasa Jawa di kalangan kelcs

menengah dikurangi dan hanya dipelajari untuk sekadar pengetahuan, maka bahasa

Jawa akan dipakai sehari-hari oleh kelas bawah atau orang pedesaan saja. Dengan

demikian bahasa Jawa akan menjadi terkait dengan kalangan luar kota atau kelas

bawah saja.

Untuk beberapa keluarga keputusan untuk mengutamakan bahasa Indonesia dengan

anaknya adalah pilihan yang sesuai dengan ideologinya. Tetapi pada sebagian besar

keluarga kedudukan bahasa Indonesia dalam masyarakat kota dan kenyataan bahwa

bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari berarti bahasa Indonesia menjadi bahasa

pilihan keluarga kelas menengah.
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Daftar Pertanyaan untuk anak Sekolah Dasar
Mbak Michelle Gray

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
(99250016)

Studi Lapangan Tahun 1999-2000

Tujuan daftar pertanyaan ini adalah untuk dapat pengetahuan tei.-tang anak yang Bahasa
Fbunya Bahasa Indonesia.

1. Nama : •

2. Umur :

3. Jenis Kelamin : ( ) Laki-laki ( ) Perempuan

4. Kelas berapa : ( ) 2 ( ) 4

5. Tempat lahir :

6. Bahasa Ibu (bahasa sehari-hari yang digunakan) :

( )A. Bahasa Indonesia. ( )B. Bahasa Jawa. ( )C. Bahasa Iain

7. Jumlah kakak :

8. Jumlah adik :

9. Bapak berasal dari mana

10. Ibu berasal dari mana

11. Pekerjaan Bapak

12. Pekerjaan Ibu

Dapatkah Adik berbahasa Jawa? (Adik bisa berbahasa/ngomong Jawa?)

A. Kasar ( ) Ya ( ) Tidak
B. Halus ( )Ya ( ) Tidak



2. Darimana Adik belajar Bahasa Jawa?
( ) di rumah. - ( ) Bapak

( ) Ibu •
( ) Kakak atau saudara
( ) Kakek-Nenek

( ) di sekolah - ( ) teman-teman di sekolah
( ) mata kuliah bahasa Jawa

3. Kalau bersama Ibu dan Bapak di rumah, biasanya Adik menggunakan bahasa apa?

( )A. Bahasa Indonesia. ( )B. Bahasa Jawa. ( )C. Bahasa lain

4. Kalau bersama teman di sekolah, biasanya memakai bahasa apa?

( )A. Bahasa Indonesia. ( )B. Bahasa Jawa. ( )C. Bahasa lain

5. Kalau bersama teman di luar sekolah, biasanya memakai bahasa apa?

( )A. Bahasa Indonesia. ( )B. iBahasa Jawa. ( )C. Bahasa lain

6. Apakah Adik punya kakak? ( ) Ya ( ) Tidak
Kalau Ya - Apakah kakak dapat berbahasa Jawa? ( ) Ya ( )Tidak

7. Bapak dan Ibu bercakap-cakap di rumah, biasanya menggunakan bahasa apa?

( )A. Bahasa Indonesia. ( )B. Bahasa Jawa. ( )C. B-ihasa lain

8. Apakah Adik dapat mengerti kalau mendengar orang lain berbahasa Jawa?
( )Ya ( ) Tidak

9. Kalau Adik berbicara dengan Nenek dan Kakek, biasanya menggunakan bahasa apa?

( )A. Bahasa Indonesia. ( )B. Bahasa Jawa. ( )C. Bahasa lain

10. Kalau belum dapat, apakah Adik mau belajar Bahasa Jawa?

( )Ya ( ) Tidak ( ) Belum pasti



Daftar Pertanyaan
Mbak Michelle Gray

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
Studi Lapangan

Tahun 1999-2000

Nama saya Michelle Gray, mahasiswa ACiCIS di Universitas Muhammadiyah Malang
yang sedang membuat laporan ilmiah dengan judul "Anak Malang yang Bahasa Ibunya
Bahasa Indonesia" Untuk ini mohon dengan hormat kesediaan Bapak/lbu untuk mengisi
dattar pertanyaan benkut ini dengan memberi tanda silang (X )atau mengisi
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

) Bapak berasal dari Ibu berasal dari

2) Bahasa Ibunya Bapak „Bahasa Ibunya Ibu

3) Usia Bapak Usia Ibu

4) Agama a) Islam ( )
b)Kristen Protestan ( )
c) Katolik ( )
d) Hindu ( )
e) Buddha ( )

5) Pekerjaan Bapak Pekerjaan Ibu

6) Jumlah kurang-lebih penghasilan dari pekerjaan setiap bulan :

') Jumlah anak Bapak/lbu :

L 0 ( ) P 0 ( )
1 ( ) 1 ( )
2 ( ) 2 ( )
3 ( ) 3 ( )
4 ( ) 4 ( )
5 ( ) 5 ( )
3+( ) 5+( )



8)Usianya anak Bapak/lbu?
Anak no Umur ! Umur

L p^
1
2
3

4

5 '

9) Apakah anak Bapak/lbu dapat berbahasa Jawa?

( )Ya, lancar ( ) Ya, meskipun sedikit-sedikit
* ' Tldak ( ) Paham saja, tetapi tidak memakai sendiri

Kalau anak Bapak/lbu dapat berbahasa Jawa:
a) Apakah bahasa Jawa itu
( ) kasar saja j
( ) kasar dan halus

( )kasar tetapi dapat juga berbahasa halus meskipun sedikit-sedikit
vv,

b) Anak: Bapak/lbu belajar Bahasa Jawa dari mana? (untuk pertanvaan ini boleh
memilih lebih dari satu jawaban)

( )di rumah - ( ) Bapak !
( )Ibu
( ) Kakak
( ) Kakek-Nenek j

( )di sekolah - ( ) teman-teman di sekolah
( ) mata kuliah bahasa Jawa

Untuk pertanyaan 10-13 tolong memilih satu jawaban saja:

10) Kalau bersama anak, biasanya Bapak/lbu memakai bahasa apa?
( ) Bahasa Jawa
( ) Bahasa Indonesia
( ) Bahasa lain

11) Kalau bersama isteri/suami, biasanya Bapak/lbu memakai bahasa apa?
( ) Bahasa Jawa
( ) Bahasa Indonesia
( ) Bahasa lain



12) Sejauh pengetahuan Bapak/lbu, biasanya anak Bapak/lbu memakai Bahasa apa kalau
bermain main bersama temannya?
( ) Bahasa Jawa
( ) Bahasa Indonesia
( ) Bahasa Iain

13) Kalau bersama Nenek dan Kakek biasanya anak menggunakan bahasa apa?
( ) Bahasa Jawa
( ) Bahasa Indonesia
( ) Bahasa lain

14) Apakah ada orang lain yang tinggal di rumah Bapak/lbu (misalnya pembantu, anak
kos, saudara) yang berbahasa Jawa dengan anak Bapak/lbu?

( ) Ya ( ) Tidak

Kalau Ya - siapa itu?

\5) Kalau Bapak/lbu menggunakan Bahasa Indonesia dengan anak:
Mengapa Bapak/lbu memutuskan untuk memakai Bahasa Indonesia dengan anak?

( ) Bahasa Indonesia lebih mudah
( ) Bahasa Indonesia lebih modern
( ) Bahai.a Indonesia lebih bergensi
( )S ipaya anak mempunyai lebih banyak kesempatan di sekolah dan pekerjaannya

di masa depan
( ) Sikap Bahasa Indonesia kurang foedal dibandingkan dengan Bahasa Jawa
( ) Alasan lain (tolongjelaskan)



16) Apakah menurut Bapak/lbu Bahasa Jawa bermanfaat untuk masa depan anak
(misalnya di bidang sekolah, kuliah, pekerjaan, budaya, sosial)

( ) Y ( ) T ( ) Kurang pasti
tolong jelaskan:

Saya ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak/lbu

Apabila Bapak/lbu mempunyai waktu dan setuju untuk diwawancarai tentang
persoalan ini, tolong saya diberitahu nama Bapak/lbu beserta alamat dan nomor
telepo-inya. Wavvancara ini hanya membutuhkan kira-kira setengah jam.

Nama:

Alamat:

Nomor Telepon:


