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Abstrak
Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, sudah seharusnya kita selaku warga negara Indonesia
yang baik m enyad ari akan ad anya norm a d alam Bahasa Ind onesia. Su d ah selayaknya d alam berkom u nikasi
kita m enggu nakan Bahasa Ind onesia yang baik d an benar sesu ai kaid ah yang telah d itetap kan. N am u n seiring
berkembangnya zaman, Bahasa Indonesia kini mulai dipandang sebelah mata, kesetiaan bangsa Indonesia dalam
m enggu nakan Bahasa Ind onesia m u lai m elem ah, tid ak m em p u nyai lagi rasa bangga terhad ap Bahasa Ind onesia,
bahkan kad angkala kita lebih bangga terhad ap bahasa lain, m isalnya bahasa Inggris. Penelitian ini d ilaku kan
u ntu k m engetahu i sikap bahasa m ahasisw a p rod i Pend id ikan Bahasa Inggris FKIP Uniku terhad ap bahasa
Ind onesia. Dari hasil p enelitian m engenai sikap bahasa m ahasisw a Pend id ikan Bahasa Inggris FKIP u niversitas
Ku ningan terhad ap bahasa Ind onesia, sikap p osistif m ereka terhad ap bahasa Ind onesia p ad a p osisi senang jika
bahasa Ind onesia d iku asai oleh selu ru h kalangan m asyarakat Ind onesia. Selanju tnya sikap p ositif m ereka ju ga
terlihat p ad a jaw aban p ertanyaan angket nom or d u a tentang kebanggaan m em p erkenalkan bahasa Ind onesia
kep ad a orang asing, m ereka m enu nju kkan kesenangan d an kebanggaan m em p erkenalkan bahasa Ind onesia
kep ad a orang asing. Sikap negatif m ahasisw a Pend id ikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Ku ningan terhad ap
bahasa Ind onesia nam p ak p ad a ind ikator kesad aran m ereka akan kaid ah p enggu naan bahasa Ind onesia yang
baik d an benar, serta kesu nggu han m ereka m engiku ti m ata ku liah bahasa Ind onesia. Kebanyakan d ari m ereka
mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia hanya untuk memenuhi tuntutan SKS saja.
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Abstract
growing era, Indonesian now beginning underestimated, loyalty Indonesian nation in the use of Indonesian started to weaken,
study was conducted to determine the attitude of the student language study program in English Education Guidance and
Kuningan universities, their positive attitude towards Indonesian at happy if Indonesian position occupied by all the people of
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A. Pendahuluan
Bahasa m eru p akan alat kom u nikasi yang d igu nakan m anu sia, baik lisan m au p u n
tulisan. Sumpah pemuda 1928 berisi tentang pengakuan bahwa Bahasa Indonesia merupakan
bahasa nasional. Begitu pula dalam UUD 1945 pasal 36 menyatakan bahwa Bahasa Indonesia
merupakan bahasa negara yang mempunyai dasar hukum. Fungsi Bahasa Indonesia sebagai
bahasa nasional yaitu sebagai lam bang kebanggaan bangsa, lam bang id entitas nasional, alat
p erhu bu ngan antard aerah, alat p em ersatu berbagai su ku bangsa yang ad a d i nu santara.
Sed angkan fu ngsi Bahasa Ind onesia sebagai bahasa negara yaitu sebagai bahasa resm i
kenegaraan, bahasa p engantar d i lem baga p end id ikan, alat p erhu bu ngan p ad a tingkat
nasional, alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Bahasa Ind onesia yang m em p u nyai ked u d u kan sebagai bahasa N asional d an bahasa
N egara saat ini telah d iatu r oleh UU RI N o. 24 thn. 2009 tentang BBLN LK (Bend era, Bahasa,
Lam bang N egara, d an Lagu Kebangsaan) yang terd ap at d alam Bab III. Ad anya UU ini
m em bu ktikan bahw a bahasa Ind onesia sangat berp eran p enting d alam kehid u p an seharihari.
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Dalam UU RI N o. 24 thn. 2009 tentang BBLN LK p asal 25 ayat 2 d an 3 (2009: 27) yang
menerangkan penggunaan bahasa Indonesia, yaitu: “Ayat (2) bahasa Indonesia sebagaimana
d im aksu d p ad a ayat (1) berfu ngsi sebagai jati d iri bangsa, kebanggaan nasional, sarana
p em ersatu berbagai su ku bangsa, serta sarana kom u nikasi antard aerah d an antarbu d aya
d aerah. Ayat (3) Bahasa Ind onesia sebagai bahasa resm i negara sebagaim ana d im aksu d ayat
(1) berfu ngsi sebagai bahasa resm i kenegaraan, p engantar p end id ikan, kom u nikasi tingkat
nasional, p engem bangan kebu d ayaan nasional, transaksi d an d oku m entasi niaga, serta
sarana p engem bangan d an p em anfaatan ilm u p engetahu an, teknologi, seni , d an bahasa
media massa”.
Sebagai bahasa nasional d an bahasa negara, su d ah seharu snya kita selaku w arga
negara Ind onesia yang baik m enyad ari akan ad anya norm a d alam Bahasa Ind onesia. Su d ah
selayaknya d alam berkom u nikasi kita m enggu nakan Bahasa Ind onesia yang baik d an benar
sesuai kaidah yang telah ditetapkan. Namun seiring berkembangnya zaman, Bahasa Indonesia
kini mulai dipandang sebelah mata, kesetiaan bangsa Indonesia dalam menggunakan Bahasa
Ind onesia m u lai m elem ah, tid ak m em p u nyai lagi rasa bangga terhad ap Bahasa Ind onesia,
bahkan kadangkala kita lebih bangga terhadap bahasa lain, misalnya bahasa Inggris.
Selain itu , banyak p enyim p angan yang d ilaku kan oleh m asyarakat Ind onesia d alam
m enggu nakan Bahasa Ind onesia, baik p enggu naan d alam bahasa lisan m au p u n tu lisan.
Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi bisa berupa interferensi, alih kode, campur kode,
dan sebagainya. Bahkan judul artikel di sebuah majalah ada yang mengatakan bahwa “Bahasa
su nggu h m iris ketika m em baca kalim at tersebu t.
Meskip u n hanya sebu ah op ini, nam u n ketika kita p eka terhad ap kond isi saat ini p ernyataan
tersebut ada benarnya juga. Sebagai contoh kadang masyarakat Indonesia lebih bangga ketika
berbicara d engan m enggu nakan bahasa Inggris d arip ad a berbicara m enggu nakan bahasa
Ind onesia, atau lebih senang berbicara d engan m enggu nakan bahasa tid ak baku d arip ad a
berbicara d engan m enggu nakan bahasa baku . Itu sem u a terjad i bu kan karena alam iah,
nam u n d isebabkan oleh banyak faktor, salah satu nya ad alah sikap negatif terhad ap Bahasa
Indonesia.
Berd asarkan p ap aran d i atas, m aka p eneliti tertarik u ntu k m eneliti tentang sikap
bahasa m ahasisw a terhad ap bahasa Ind onesia d engan ru m u san m asalah Bagaim ana sikap
bahasa m ahasisw a Pend id ikan Bahasa Inggris Faku ltas Kegu ru an d an Ilm u Pend id ikan
Universitas Kuningan terhadap Bahasa Indonesia?
Setiap p enelitian selalu berangkat d ari m asalah, ketika akan m elalu kan p enelitian
haru s jelas m etod e ap a yang akan d igu nakan, m isalnya m etod e p enelitian ku alitatif atau
ku antitatif. Dalam m etod e p enelitian ku antitatif m asalah yang d ibaw a oleh p eneliti haru s
su d ah jelas, sed angkan m asalah d alam p enelitian ku alitatif m asih bersifat sem entara d an
akan berkem bang setelah p eneliti m em asu ki lap angan (Su giyono, 2009: 30). Berd asarkan
p enjelasan tersebu t, m aka m etod e p enelitian yang d igu nakan ad alah m etod e p enelitian
ku antitatif. Dalam p enelitian ini, teknik p em erolehan d ata yang d igu nakan ad alah d engan
cara m em berikan sep erangkat p ertanyaan tertu lis kep ad a resp ond en u ntu k d ijaw abnya
melakukan langkah-langkah sebagai berikut.
1) Membuat tabel tabulasi data sikap bahasa mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris FKIP
Universitas Kuningan terhadap bahasa Indonesia.
2) Mengolah hasil tabulasi data tersebut dengan rumus seperti berikut ini.

3) Memasukan hasil analisis ke dalam kriteria di bawa ini.
Kriteria Sikap Bahasa
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B. Pembahasan
Dari hasil p enelitian m engenai sikap bahasa m ahasisw a Pend id ikan Bahasa Inggris
FKIP Universitas Ku ningan terhad ap bahasa Ind onesia, sikap p osistif m ereka terhad ap
bahasa Ind onesia p ad a p osisi senang jika bahasa Ind onesia d iku asai oleh selu ru h kalangan
masyarakat Indonesia. Selanjutnya sikap positif mereka juga terlihat pada jawaban pertanyaan
angket nom or d u a tentang kebanggaan m em p erkenalkan bahasa Ind onesia kep ad a orang
asing, mereka menunjukkan kesenangan dan kebanggaan memperkenalkan bahasa Indonesia
kep ad a orang asing. Sikap negatif m ahasisw a Pend id ikan Bahasa Inggris FKIP Universitas
Kuningan terhadap bahasa Indonesia nampak pada indikator kesadaran mereka akan kaidah
p enggu naan bahasa Ind onesia yang baik d an benar, serta kesu nggu han m ereka m engiku ti
m ata ku liah bahasa Ind onesia. Kebanyakan d ari m ereka m engiku ti m ata ku liah bahasa
Ind onesia hanya u ntu k m em enu hi tu ntu tan SKS saja. Analisis d ata sikap bahasa m ahasisw a
Pend id ikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Ku ningan terhad ap bahasa Ind onesia d isajikan
seperti berikut.

Kriteria Sikap Bahasa:

Dari hasil analisis data di atas, sikap bahasa mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris FKIP
Universitas Kuningan terhadap bahasa Indonesia memperoleh skor 49,91. Jika dikonversikan
dengan kriteria sikap bahasa, maka sikap bahasa mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris FKIP
Universitas Kuningan terhadap bahasa Indonesia berada pada kriteria cukup.
C. Penutup
Berd asarkan hasil analisis yang d ilaku kan tentang sikap bahasa, m aka d ap at
d isim p u lkan bahw a sikap bahasa m ahasisw a Pend id ikan Bahasa Inggris Faku ltas Kegu ru an
d an Ilm u Pend id ikan Universitas Ku ningan terhad ap Bahasa Ind onesia m end ap atkan skor
49,91 dan berada pada kriteria cukup.
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