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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization), menyadari betul betapa pentingnya bahasa ibu bagi kehidupan 

umat manusia, maka pada tanggal 21 Februari 1991 di Paris, lembaga PBB ini 

mencanangkan Hari Bahasa Ibu Sedunia, yang diharapkan dapat berlangsung 

setiap tahun guna memajukan keanekaragaman budaya dan bahasa dunia. 

Diharapkan dengan peringatan hari bahasa ini setiap individu, lembaga, dan 

pemerintah dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi pelestarian dan 

kelestarian bahasa ibu di setiap negara, khususnya melalui pendidikan, dengan 

mengenalkan bahasa ibu/daerah sejak dini kepada anak-anak agar bahasa ini tidak 

punah, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.  

(http://badanbahasa.kemdikbud.go.id, diakses pada 02/21/2014) 

Bandung ibarat magnet, banyak orang datang ke kota ini untuk sekadar 

berwisata, atau menetap. Berdasarkan data dari situs Kemendagri, saat ini 

penduduk Kota Bandung berjumlah 2.877.185 jiwa. Selain itu juga ditunjang 

dengan  Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat pada tahun 2004/ juni 2012, 

menunjukkan  peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan . Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 1.1 
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Tabel 1.1 

Data peningkatan jumlah populasi di Kota Bandung 

Tahun  Jumlah populasi kota 

Bandung  

2004 2.239.757 

2005 2.303.913 

2006 2.338.359 

2007 2.372.234 

2008 2.400.340 

2009 2.427.697 

2010 2.394.873 

2011 2.437.874 

2012 2.461.931 

    Sumber : BPS Jawa Barat 

Beragam suku bangsa, seperti dari suku Batak, Melayu, Betawi, Jawa, dan 

Tionghoa, tinggal di Kota Bandung. Namun, etnis terbesar yang menetap di Kota 

Bandung adalah suku Sunda. Banyaknya suku Sunda di Kota Bandung merupakan 

hal yang wajar. Kota Bandung merupakan Ibu Kota Jawa Barat, yang di masa lalu 

disebut Soendalanden (Tatar Sunda) atau Pasoendan (Pasundan), yang berarti 

tanah orang Sunda. Jadi bisa dikatakan, penduduk asli Bandung adalah suku 

Sunda. Dahulu kala, penduduk  Pasundan bertutur menggunakan Bahasa Sunda, 

namun kebiasaan ini kian hari semakin terkikis akibat kurang tersaringnya 

kebudayaan asing. Masyarakat Kota Bandung sebagai suku Sunda lebih senang 

menggunakan bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris. Jika fenomena ini terus 

berlanjut,maka dikhawatirkan bisa menghilangkan akar budaya Sunda. Agar 

bahasa Sunda tidak punah, beberapa waktu yang lalu Pemerintah Kota (Pemkot) 

Bandung mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2012 tentang 

Penggunaan dan pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda. Salah satu isi 

Perda ini adalah kewajiban seluruh warga Kota Bandung (baik pejabat maupun 

masyarakat) untuk berbahasa Sunda setiap hari Rabu. Beberapa orang dengan 

kreatif menyebut program ini “Rebo Nyunda”.Sosialisasi mengenai Perda ini pun 

semakin gencar terutama di media online, seperti di sosial media twitter . Dengan 
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muncul hashtag atau kata kunci #rebonyunda yang berarti hari Rabu (berbahasa) 

Sunda, atau #randakembang yang berarti “Rabu Sunda di Kota Kembang”. Kata 

kunci unik ini rupanya cukup menyedot animo publik, sehingga dengan 

sendirinya program “Rebo Nyunda” ini semakin dapat dikenal masyarakat. 

(http://www.jurnalbandung.com diakses pada /2014/03/13/) 

 Peraturan daerah (perda) kota Bandung No.2 tahun 2012 tentang 

Penggunaan dan Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda didukung dengan 

Perda sebelumnya yaitu perda No. 6 tahun 1996 tentang Pelestarian, Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda yang digantikan oleh Perda 

No. 5 tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Sejak 

abad IV masyarakat Sunda telah lama mengenal aksara untuk menuliskan bahasa 

yang mereka gunakan. Namun pada awal masa kolonial, masyarakat Sunda 

dipaksa oleh penguasa dan keadaan untuk meninggalkan penggunaan Aksara 

Sunda Kuna yang merupakan salah satu identitas budaya Sunda.  

(http://id.wikipedia.org/wiki/Aksara_Sunda_Baku 01/03/2014) 

  Keadaan yang berlangsung hingga masa kemerdekaan ini menyebabkan 

punahnya Aksara Sunda Kuna dalam tradisi tulis masyarakat Sunda. Pada akhir 

Abad XIX sampai pertengahan Abad XX, para peneliti berkebangsaan asing 

(misalnya K. F. Holle dan C. M. Pleyte) dan bumiputra (misalnya Atja dan E. S. 

Ekadjati) mulai meneliti keberadaan prasasti-prasasti dan naskah-naskah tua 

yang menggunakan Aksara Sunda Kuna. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Barat menetapkan Perda No. 6 tahun 1996 tentang Pelestarian, Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda yang digantikan oleh Perda No. 

5 tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah serta pada 

tanggal 21 Oktober 1997 diadakan Lokakarya Aksara Sunda di Kampus UNPAD 

Jatinangor yang diselenggarakan atas kerja sama Pemerintah Daerah Tingkat I 

Jawa Barat dengan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran dengan mendapatkan 

hasil rumusan lokakarya tersebut dikaji oleh Tim Pengkajian Aksara Sunda. 

Akhirnya pada tanggal 16 Juni 1999 keluar Surat Keputusan Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 343/SK.614-Dis.PK/99 yang menetapkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sunda
http://id.wikipedia.org/wiki/Aksara_Sunda_Baku%2001/03/2014
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Barat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kampus_UNPAD_Jatinangor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kampus_UNPAD_Jatinangor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fakultas_Sastra_Universitas_Padjadjaran&action=edit&redlink=1
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bahwa hasil lokakarya serta pengkajian tim tersebut diputuskan sebagai Aksara 

Sunda Baku. (http://id.wikipedia.org/wiki/Aksara_Sunda_Baku 01/03/2014) 

 Saat ini Aksara Sunda Baku mulai diperkenalkan kepada umum melalui 

beberapa acara kebudayaan daerah yang diadakan di Kota Bandung. Selain itu, 

Aksara Sunda Baku juga digunakan pada papan nama Museum Sri Baduga, 

Kampus Yayasan Atikan Sunda dan Kantor Dinas Pariwisata Daerah Kota 

Bandung. Langkah lain juga diambil oleh Pemerintah Daerah Kota 

Tasikmalaya yang menggunakan Aksara Sunda Baku pada papan nama jalan-jalan 

utama di kota tersebut. Namun hingga akhir tahun 2007 Dinas Pendidikan 

Nasional Provinsi Jawa Barat belum juga mewajibkan para siswa untuk 

mempelajari Aksara Sunda Baku sebagaimana para siswa tersebut diwajibkan 

untuk mempelajari Bahasa Sunda, langkah untuk memperkenalkan aksara daerah 

mungkin akan dapat lebih mencapai sasaran jika Aksara Sunda Baku dipelajari 

bersamaan dengan Bahasa Sunda. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi 

Lampung dan Provinsi Jawa Tengah telah jauh-jauh hari menyadari hal ini dengan 

mewajibkan para siswa Sekolah Dasar yang mempelajari bahasa daerah untuk 

juga mempelajari aksara daerah. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Aksara_Sunda_Baku 01/03/2014) 

  Penggunaan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari di kota besar 

seperti Jawa Barat khususnya di Kota Bandung cenderung berkurang. Banyaknya 

orang yang mengenyam pendidikan di kota-kota, menjadikan  bahasa Indonesia 

lebih diprioritaskan  untuk dipelajari. Jika tidak segera diberdayakan bahasa 

tersebut bisa punah. Menurut Prof. Dr Chaedar Alwasilah, MA    Pembantu 

Rektor Bidang Akademik UPI "Keberadaan bahasa Sunda mesti diberdayakan 

agar kelestariannya bisa dipertahankan”.  

( http://www.pikiran-rakyat.com/diaksespada 11/03/2014 ) 

 Jumlah penutur dan masyarakat yang menguasai bahasa Sunda di Jawa 

Barat cenderung mengalami penurunan hingga dua puluh persen dari satu generasi 

ke generasi lain Hal ini dapat terlihat pada tabel 1.2 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Aksara_Sunda_Baku%2001/03/2014
http://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Sri_Baduga
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tasikmalaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tasikmalaya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinas_Pendidikan_Nasional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinas_Pendidikan_Nasional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Aksara_Sunda_Baku%2001/03/2014
http://www.pikiran-rakyat.com/diaksespada%2011/03/2014
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Tabel 1.2 

Data penurunan jumlah kemampuan berbahasa sunda 

Jumlah responden Jumlah renponden yang 

bisa berbahasa sunda 

Jumlah anak bisa 

menggunakan bahasa sunda 

850 754 565 

Sumber :Balai Bahasa Bandung 

 

  Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Balai Bahasa Bandung 

menunjukkan dari 850 responden pasangan suami istri, hanya 754 pasangan yang 

bisa berbahasa Sunda. Dari 754 pasangan yang bisa berbahasa Sunda tersebut, 

ternyata hanya lahir 565 anak yang juga bisa berbahasa Sunda. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat menunjukan bahwa adanya penurunan yang signifikan 

tingkat kemampuan berbahasa sunda dari generasi ke generasi.  

(http://www.pikiran-rakyat.com/diaksespada 11/03/2014) 

 Menurut Kepala Balai Bahasa Bandung Muh. Abdul Khak, kondisi ini 

tidak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran kelestarian bahasa Sunda 

sebagai bahasa ibu di ranah Pasundan. Yeyen Maryani perwakilan Balai Pusat 

Bahasa, mengatakan  bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh 

anak dari sang ibu. Di Indonesia, dengan beragam perbedaan budaya, sejak dulu 

bahasa ibu lebih identik dengan bahasa daerah. Oleh karena itu, kelestarian bahasa 

daerah di Indonesia sudah pasti bermula dari ibu, khususnya dan pemerintah pada 

umumnya. serta peran orang tua  sangat kuat dalam pelestarian bahasa daerah. 

Pasalnya, pemerintah hanya bisa berpegang pada garis kebijakan yang ada, yaitu 

UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 24 Tahun 

2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.  

(http://www.pikiran-rakyat.com/diaksespada 11/03/2014) 

Namun dalam praktiknya, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi 

pemerintah dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah. ”Yang 

paling utama adalah respon pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat sendiri 

http://www.pikiran-rakyat.com/diaksespada%2011/03/2014
http://www.pikiran-rakyat.com/diaksespada%2011/03/2014
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yang tidak semuanya baik dan kurangnya kerja sama antarinstansi terkait, serta 

belum cukupnya jumlah pakar untuk setiap bahasa daerah yang ada. 

 (http://www.pikiran-rakyat.com/diaksespada 11/03/2014) 

Sementara itu Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia, mengatakan, 

penggunaan bahasa daerah seperti Bahasa Sunda di Jawa Barat misalnya, semakin 

hari semakin menurun. Hal tersebut ditandai dengan sudah semakin sedikitnya 

masyarakat Sunda yang menggunakan Bahasa Sunda dalam komunikasi sehari-

hari,“Cara agar Bahasa Sunda tidak punah, pertama adalah kesadaran orang tua. 

Karena selama ini ada anggapan kalau anak diajari Bahasa Sunda, dianggap 

kampungan. Padahal pada kenyataanya tidak seperti itu bahakan memiliki 

keuntungan memahami makna lingkungan sekeliling dan cenderung lebih santun  

(ditinjau dari kalimat, intonasi, nada, dan mimik ) karna menguasai kosa kata 

yang lebih banyak.,”menurut beliau Bahasa Sunda akan tetap terjaga selama 

masyarakat Jawa Barat itu sendiri menjaga dan masih menggunakannya dalam 

komunikasi sehari-hari. Ini juga berimplikasi pada sistem pendidikan di Jawa 

Barat, selama ini Bahasa Sunda lebih difokuskan sebagai mata pelajaran bersifat 

muatan local (mulok). Padahal, karena sifatnya sebagai alat komunikasi, 

seharusnya Bahasa Sunda dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam aktivitas 

pembelajaran. 

(http://www.unpad.ac.id diakses pada /2014/02/28  ) 

Salah satu penyebab punahnya bahasa daerah adalah karena jumlah 

penuturnya semakin sedikit. Bahasa daerah hanya dikuasai oleh para orang tua.  

Sedangkan anak dan cucu mereka tidak, dikarenakan kehidupannya yang sudah 

modern sehingga banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, bahkan bahasa 

asing.  Meski masih terbilang banyak penuturnya, bahasa Sunda sudah tergolong 

bahasa yang terancam punah. Kepala UPTD (unit pelaksana teknis daerah) Balai 

Pengembangan Bahasa Daerah Jawa Barat, Husen M Hasan mengatakan, sudah 

banyak warga atau para pemuda khususnya yang meninggalkan bahasa Sunda 

salah satu pengaruh yang terbesar adalah budaya asing yang masuk melalui media 

internet. Secara globalisasi tidak bisa dihindari tapi upaya pencegahan agar 

budaya lokal tidak tergerus arus bisa dilakukan. Caranya, para orang tua dihimbau 

http://www.pikiran-rakyat.com/diaksespada%2011/03/2014
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untuk selalu menggunakan bahasa Sunda sehari-hari di keluarganya masing-

masing. 

Dukungan pemerintah Jawa Barat, melalui pelajaran muatan lokal bahasa 

daerah yang wajib diajarkan di tingkat SD hingga SMA juga sudah sangat 

mendukung. ‘’Tapi itu hanya dua jam pelajaran seminggu. Jadi yang paling 

penting itu dari keluarga sehari-hari. (http://www.republika.co.id/diakses pada 

11/13/2014)  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul ”Hubungan kepemimpinan opini (opinion leader) dan 

pengetahuan masyarakat dengan niat masyarakata untuk menggunakan bahasa 

sunda sebagai bahasa sehari-hari di Kota Bandung”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah opinion leader pada penggunaan bahasa sunda? 

2. Bagaimanakah pengetahuan masyarakat tentang bahasa Sunda di Kota 

Bandung? 

3. Bagaimanakah niat masyarakat untuk menggunakan bahasa Sunda sebagai 

bahasa sehari-hari di Kota Bandung? 

4. Apakah opinion leader mempunyai pengaruh terhadap niat masyarakat 

untuk menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari di Kota 

Bandung? 

5. Apakah pengetahuan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap niat 

masyarakat untuk menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari 

di Kota Bandung? 

1.3 Tujuan penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis opinion leader terhadap bahasa sunda? 

2. Untuk menganalisis pengetahuan masyarakat tentang bahasa Sunda? 

http://www.republika.co.id/diakses%20pada%2011/13/2014
http://www.republika.co.id/diakses%20pada%2011/13/2014
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3. Untuk menganalisis niat masyarakat untuk menggunakan bahasa Sunda 

sebagai bahasa sehari-hari di Kota Bandung? 

4. Untuk menganalisis opinion leader terhadap niat masyarakat untuk 

menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari di Kota Bandung? 

5. Untuk menganalisis pengetahuan masyarakat terhadap niat masyarakat 

untuk menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari di Kota 

Bandung? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan guna dan manfaat bagi:  

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini bagi penulis merupakan sarana belajar untuk mengetahui 

sejaun mana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktek juga 

menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya mengenai 

pengaruh opinion leader dan pengetahuan masyarakat terhadap niat 

menggunakan. 

2. Bagi akademisi  

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, pengetahuan dan 

cakrawala tentang pengaruh opinion leader dan pengetahuan masyarakat  

terhadap niat menggunakan, serta menambah pengalaman sebagai prilaku 

yang nyata di lapangan dengan menerapkan teori tersebut dengan benar. 

3. Bagi pihak lain yang membutuhkan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

dan dapat menjadi referensi penelitian. 


