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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa adalah sebuah sistem, artinya, bahasa itu dibentuk oleh sejumlah 

komponen yang berpola secara tepat dan dapat dikaidahkan (Chaer dan 

Agustina,2004:11). Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan 

oleh manusia untuk mencapai tujuan. Bahasa selalu dikaitkan dengan sistem 

lambang bunyi yang bersifat arbiter atau sewenang-wenang dan digunakan oleh 

para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama dan berkomunikasi, 

berinteraksi, serta mengidentifikasi diri. Batasan tersebut menunjukkan adanya 

beberapa pokok pikiran yang terjalin erat, antara lain bahwa bahasa yang 

digunakan oleh kelompok sosial tertentu, artinya dengan mengenali bahasa yang 

digunakan, dapat diketahui asal usul seseorang yang menggunakan bahasa itu, 

baik latar belakang lingkungan keluarganya maupun sosial budayanya. 

Pada saat berkomunikasi manusia lebih  banyak menggunakan bahasa 

tertentu untuk memperjelas makna yang sulit dimengerti atau diterima oleh lawan 

bicaranya. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat yang 

bilingual, saat berkomunikasi dalam komunitas masyarakatnya. Bahasa 

merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat karena kehadiran manusia, bahasa dan masyarakat 

boleh dikatakan bersamaan. 

Bahasa digunakan manusia di segala bidang kehidupan.mempelajari 
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bahasa dan mengkaji bahasa merupakan hal terpenting dilakukan oleh menusia 

karena secara langsung akan melestarikan bahasa tersebut. Dengan mempelajari 

dan melakukan pengkajian terhadap bahasa, akan menghindari bahasa dari 

kepunahan. Eratnya hubungan antara bahasa, pemakai dan masyarakat tampak 

jelas dari kenyataan bahwa setiap kegiatan kehidupan manusia pada dasarnya 

dilandasi oleh bahasa. Dikemukakan oleh Oka, bahwa masayarakat adalah wadah 

kehidupan bersama manusia yang didalamnya terdapat sekelompok atau sejumlah 

manusia. Salah satu faktor yang membuat mereka hidup berkelompok adalah 

bahasa (Oka,`1974 :14) 

Masyarakat Indonesia sepertinya sudah terlahir sebagai bilingual. Hal ini 

disebabkan hampir setiap etnis yang ada di Indonesia memiliki kecakapan 

menggunakan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah yang ada.bahasa daerah 

merupakan kekayaan bangsa yang juga harus dibiina dan dikembangkan. 

Kebijakan yang tidak serius dalam melakukan pembinaan bahasa daerah, lambat 

laun akan membawa dampak kepunahan bahasa daerah yang bersangkutan. Hal 

ini secara tidak langsung merupakan tindak perampasan hak hidup masyarakat 

pendukung bahasa-bahasa lokal. Misalnya, suku sasak di samping berbahasa sasak 

juga berbahasa Indonesia, mereka juga menggunakan bahasa sasak atau bahasa 

daerah. Namun dalam penggunaan bahasa indonesia kadang-kadang dipengaruhi 

oleh dialek bahasa mereka masing-masing. 

Dalam proses berkomunikasi terdapat sistem tanda atau lambang yang 

disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi (Alwasillah, 1986 :81). 

Sistem tanda atau lambang tersebut mempunyai nilai acuan yang sama bagi yang 
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berperan serta dalam berkomunikasi. Bahasa sebagai sistem simbol untuk 

berkomunikasi, akan benar-benar berfungsi apabila pikiran, gagasan atau konsep 

yang diacu, diungkapkan lewat kesatuan dan hubungan yang bervariasi dari sistem 

simbol yang dimiliki bersama oleh penutur dan penanggap tutur. Bahasa itu 

sendiri sistem yang diwarisi atau diperoleh dari kebudayaan masyarakat itu 

sendiri. Komunikasi melalui bahasa memungkinkan tiap orang dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya (Pateda, 

1990:4). Sekarang ini, sangat sulit untuk dibayangkan asal kebudayaan umat 

manusia yang begitu kompleks tanpa adanya bahasa. Dengan bahasa, manusia 

dapat mengapresiasi diri karena bahasa dapat menyampaikan semua yang 

dirasakan, dipikirkan, dan diinginkan kepada orang lain. 

Chaer, (2004:4) mengatakan fungsi bahasa adalah suatu alat interaksi 

sosial, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiriran, gagasan, konsep atau 

perasaan. Sejarah kebahasaan Indonesia, memperlihatkan bahwa perkembangan 

bahasa Indonesia  memiliki hubungan saling mengisi dengan kehidupan. Dalam 

kehidupan sehari-hari dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesian sebagai bahasa 

pergaulan dan bahasa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, untuk membina dan 

mengembangkan bahasa Indonesia perlu sumbangan-sumbangan dari bahasa-

bahasa daerah. Dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah 

berkedudukan sebagai a) lambang kebanggaan daerah, b) lambang identitas 

daerah dan c) alat penghubung dalam keluarga dan masyarakat. 

Berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia yang perlu dilestarikan 

adalah bahasa daerah berbagai tidak punah. Selain itu bahasa daerah juga dapat 



  4

dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan yang merata di seluruh tanah air. 

Bahasa daerah berperan sebagai alat komunikasi yang praktis. Sehubungan 

dengan itu maka perlu adanya pemertahanan bahasa daerah oleh penutur bahasa 

yang bersangkutan. 

Dalam arti lain itu adalah sebuah upaya pelestarian suatu bahasa. 

Pandangan ini tidak berbeda dengan A.A Fokker (2003:4) yang sangat tidak 

berkenan dengan adanya bahasa lain yang mengganggu pertumbuhan bahasa 

Indonesia (internet). Menurut Fokker, dialek-dialek kecil harus hilang dan itu 

merupakan hukum  yang tak tergoyahkan dan sebagai penjunjung pikiran untuk 

masyarakat yang lebih luas dialek itu harus melangkah mundur terhadap yang 

lebih kuat dan lebih maju. Hal ini, jelas-jelas bertentangan dengan garis kebijakan 

yang telah disusun dalam rangka pembinaan dan membangun bahasa daerah. 

Bahasa – bahasa daerah yang dipakai sebagai alat penghubung yang hidup dibina 

oleh masyarakat pemakainya, dihargai dan dipelihara oleh negara. Oleh karena 

itu, bahasa adalah bagian daripada kebudayaan yang hidup. Di sisi lain, 

sebenarnya pemerataan penguasaan bahasa Indonesia tidak perlu dikhawatirkan. 

Hanya saja keberadaan bahasa daerah seperti bahasa Sasak hendaknya dapat 

mendukung bahasa nasional. Salah satu upaya pemertahanan bahasa Sasak 

sebagai bahasa ibu, antara lain, dengan meningkatkan kegiatan penggunaan 

bahasa daerah tersebut. 

Agar suatu bahasa dapat berkembang sesuai dengan diharapkan diperlukan 

adanya upaya pembinaan terhadap bahasa yang dimaksud. Di berbagai negara, 

upaya pembinaan bahasa dilakukan oleh instansi atau lembaga tertentu yang 
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diberi wewenang untuk mengurusi maasalah kebahasaan yang ada, seperti pusat 

bahasa di Indonesia. Dalam kaitan itu, di dalam pembinaan suatu bahasa 

diperlukan adanya perencanaan agar apa yang dilakukan melalui pembinaan itu 

dapat dicapai sesuai dengan harapan orang atau lembaga yang melaksanakannya. 

Pada pelaksanaanya, sebuah perencanaan bahasa memerlukan data 

kebahasaan yang mencakup berbagai hal yang mengenai bahasa yang 

direncanakan itu, antara lain, sifat karakteristik, keadaan, penutur dan juga faktor 

lain yang menjadi kendala atau pendorong perkembangan bahasa yang dimaksud. 

Satu hal di antara berbagai hal yang ada itu diamati dan hasilnya menjadi masukan 

yang sangat direncanakan. 

Sebagai produk budaya, bahasa memiliki berbagai faktor yang 

mempengaruhi eksistensinya. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah.kondisi 

kebahasaan di Indonesia memperlihatkan adanya tiga kategori bahasa  yang saling 

berpengaruh. Bahasa – bahasa yang dimaksud adalah bahasa Indonesia, bahasa 

asing dan berbagai bahasa daerah. Di antara ketiga bahasa tersebut bahasa 

Indonesia dan bahasa daerah yang harus diupayakan pembinaan dan 

perkembangannya. Kedudukan dan status bahasa Indonesia sebagai bahasa 

negara, bahasa nasional dan bahasa persatuan mempunyai kedudukan lebih yang 

tinggi dari pada bahasa daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah 

lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia, alat penyatuan berbagai 

masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan, kebudayaan dan 

kesukuannya ke dalam satu masyarakat Indonesia, alat penghubung antar suku, 

antar daerah dan antar budaya. Di dalam kedudukannya bahasa Indonesia adalah 
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bahasa resmi pemerintah, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat 

penghubung pada tingkat nasional serta alat penghubung kebudayaan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Upaya pemertahanan perlu dilakukan sebagai antisipasi terhadap 

kepunahan yang dialami bahasa Sasak. Akibat kemungkinan bergesernya 

keberadaan bahasa Sasak dengan bahasa lain. Adapun fonemena yang dapat 

menyebabkan kepunahan bahasa misalnya kurang berminatnya kaum muda 

menggunakan untuk bahasa Sasak dalam berkomunikasi hal ini dapat dilihat dari 

jumlah penutur yang menggunakan bahasa Sasak, ketersedian bukan yang 

berbahasa Sasak sangat sedikit dan cendrung tidak penulis yang produktif. 

Salah satu hal yang menarik untuk diamati adalah telaah terhadap 

pemertahanan bahasa masyarakat multililingual. Pemertahanan bahasa telah 

banyak dilakukan orang. Sumarsono (1990:) dalam buku Sosiolinguistik telah 

meneliti pemertahanan bahasa Melayu Loloan di Bali. Menurutnya masyarakat 

guyub tersebut Loloan adalah masyarakat yang dwibahasawan karena hampir 

semua anggota guyub tersebut mampu menguasai bahasa guyub maupun bahasa 

guyup yang lain. Kelompok penutur bahasa Melayu Loloan ini merupakan 

kelompok minoritas bilingual(bahasa Melayu Loloan, bahasa Bali, dan bahasa 

Indonesia). Kelompok penutur Melayu Loloan ini tetap memilih untuk 

menggunakan bahasa Bali,untuk berkomunikasi intarsuku dan beberapa domain 

adalah dengan motivasi menunjukkan identitas Loloan yang beragama Islam 

(Chaer, 2004:157). Sehubungan dengan hal di atas, penelitian tentang 

pemertahanan bahasa, sepengetahuan peneliti penah dilakukan Chandra 
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Herlambang dengan judul ”:Pemertahanan Bahasa Banjar oleh Masyarakat Banjar 

di Tulungagung”2004. penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan 

tentang faktor pendukung yang berperan besar bagi pemertahanan bahasa Banjar, 

kendala yang dihadapi oleh masyarakat Banjar dalam pemertahanan bahasa 

Banjjar dan upaya pemertahanan bahasa Banjar oleh masyarakat Banjar di 

kelurahan kampong Dalem Kecamatan Tulungagung. 

Berbeda dengan penelitian di atas,penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bagaimana pemertahanan bahasa Sasak oleh mahasiswa 

organisasi pada saat membicarakan topik resmi, saat membicarakan topik tidak 

resmi dan pada saat berdiskusi dengan orang lain., 

Berdasarkan hal tersebut maka akan diadakan penelitian  tentang  : 

“Pemertahanan Bahasa Sasak Pada Mahasiswa Forum Studi Mahasiswa 

Lombok (Forsimal) di Universitas Islam Negeri Malang 

 

1.2 Jangkauan Masalah 

 Kajian deskripsi suatu pemertahanan bahasa termasuk salah satu 

pemertahanan bahasa Sasak meliputi aspek seberapa besar masyarakat Sasak 

menggunakan bahasanya dalam kehidupan sehari-hari. Pemertahanan bahasa 

Sasak,dapat dilakukan melalui kebijakan pembinaan bahasa Sasak yang memberi 

peluang sebesar-besarnya bagi para penuturnya untuk menggunakan Bahasa 

Sasak, sehingga bahasa ini bisa menjadi alat komunikasi yang utama dilingkungan 

keluarga masyarakat dalam mengembangkan budaya lokal. Hal yang tidak kalah 

pentingnya dalam sebuah pemeliharaan bahasa adalah pembentukan kebanggaan 

berbahasa yaitu penumbuhan rasa bangga dalam diri penutur-penutur bahasa 
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Sasak untuk berkomunikasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang 

pemertahanan bahasa Sasak (studi pada mahasiswa organisasi di Universitas Islam 

Negeri Malang) agar tidak punah dengan keberadaan bahasa lain yang ada di 

Malang. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Masalah utama yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah apakah 

mahasiswa di Malang khusunyadi organisasi Forum Studi Mahasiswa Lombok 

(Forsimal) masih mepertahankan bahasa pertamanya (Bahasa Sasak).terkait 

dengan hal tersebut  permasalahan dirumuskan berikut ini. 

1) Bagaimana pemertahanan bahasa Sasak oleh Forum Studi Mahasiswa 

Lombok (Forsimal) saat membicaraka topik resmi? 

2) Bagaimana pemertahanan bahasa Sasak oleh Forum Studi Mahasiswa 

Lombok (Forsimal) saat membicarakan tidak topik resmi? 

 1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atasa, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1) Mendeskripsikan bagaimana pemertahanan bahasa Sasak oleh mahasiswa 

anggota Forum Studi Mahasiswa Lombok (Forsimal) saat membicarakan 

topik resmi. 

2) Mendeskripsikan bagaimana pemertahanan bahasa Sasak oleh mahasiswa 

anggota Forum Studi Mahasiswa Lombok (Forsimal) saat membicarakan 

topit resmi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian,maka manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat Akedemis  

 Selain dapat menambah khasanah kepustakaan sosiolingustik, hasil 

penelitian pemertahanan bahasa Sasak oleh masyarakat Sasak di Malang ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi Pembina bahasa, khususnya 

dalam rangka perencanaan bahasa. Dengan demikian, perumusan perencanaan 

bahasa nasional akan dapat bermanfaat untuk bidang pengajaran bahasa sebagai 

bahan masukan dalam menentukan kebijakan pengajaran, terutama pada saat 

pendidikan dasar dan menengah. 

2. Manfaat Praktis 

 Dapat mempertahankan bahasa Sasak di lingkungan forum komunikasi 

mahasiswa Sasak. Memberikan solusi dalam pemertahanan bahasa Sasak pada 

mahasiswa Lombok dan dapat menambah kosa kata bahasa Sasak antar anggota 

komunikasi mahasiswa sasak 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran  

antara peneliti dan pembaca  terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. 

Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan dipaparkan berikut ini. 

1. Pemertahanan bahasa sering merupakan guyub dwibahasa dan ekabahasa.( 

Sumarsono dan Partana, 2004:232). Dwibahasa adalah penggunaan dua 

bahasa atau lebih oleh seseorang (Alinda dan Syafyahya, 2007 :25), 
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sedangkan ekabahasa adalah masyarakat yang mempunyai beberapa 

bahasa (Sumarsono dan Partana,2004:76). Pemertahanan bahasa ini lebih 

menyangkut masalah sikap atau penilaian terhadap suatu bahasa, untuk 

tetap menggunakan bahasa tersebut di tengah-tengah bahasa lainnya. 

Adapun maksud pemertahanan dalam penelitian ini adalah pemertahanan 

bahasa Sasak oleh masyarakat Lombok yang berada di Malang. 

2. Topik resmi adalah suatu diskusi yang pokok pemasalahannya bersifat 

resmi atau formal seorang yang akan diskusi dan ceramah(kamus besar 

bahasa Indonesia ,2007:1207). Sedangkan penuturnya dalam diskusi topik 

resmi ini biasanya ditentukan oleh orang yang akan mengadakan diskusi 

dan sesuai dengan pokok pembicaraan yang ingin dibahas. Settingnya bisa 

terjadi di tempat yang sudah ditrntukan. Tema dari diskusi topik resmi ini 

bersifat resmi 

3. Topik tidak resmi adalah suatu diskusi yang pokok permasalahannya 

bersifat non formal atau seadanya sesuai dengan situasi penutur(Kamus 

Besar Bahasa Indonesia 2000:1207). Settingnya bias terjadi dimana pun 

dan kapanpun sesuai dengan orang yang berdiskusi. Tema dari diskusi 

tidak resmi ini bersifat seadanya. 

 

 

 

 

 


