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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian baik teori utama 

maupun teori pendukung lainnya. Keseluruhan teori tersebut akan menjadi dasar 

atau landasan analisis data yang akan dibahas pada Bab III. Teori tersebut 

meliputi sosiolinguistik, kontak bahasa yang meliputi (kedwibahasaan dan 

kemultibahasaan), language shift (minoritas migran, masyarakat non-migran, dan 

mayoritas migran), language maintenance, dan sikap bahasa.  

2.1 Sosiolinguistik 

Sosiolinguistik adalah ilmu yang membahas mengenai hubungan antara bahasa 

dan masyarakat dengan tujuan agar bahasa itu berfungsi dalam berkomunikasi 

(Wardhaugh, 2010:12; Holmes, 2001:1; Romaine, 2000:64-67). Kajian bahasa 

dan  masyarakat berkaitan erat dengan kehidupan sosial. Jadi, segala gejala atau 

faktor sosial yang ada di masyarakat dikaitkan dengan ragam bahasa atau 

sebaliknya ada dua ragam bahasa yang berbeda dalam satu bahasa, kemudian 

mengaitkan dengan gejala sosial (Sumarsono, 2004:3; Romaine, 2000:67).  

Misalnya seseorang bisa memulai dengan melihat gejala sosial dan memilah 

masyarakat berdasarkan gejala sosial, seperti jenis kelamin (pria dan wanita), 

kemudian menganalisis bahasa atau tutur yang biasa dipakai oleh pria atau wanita 

atau sebaliknya seseorang bisa melihat dulu adanya dua ragam bahasa yang 

berbeda dalam satu bahasa, kemudian mengaitkannya dengan gejala sosial seperti 
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perbedaan jenis kelamin, umur dan lain-lain. Gejala-gejala sosial ini sangat 

berpengaruh terhadap penggunaan suatu bahasa dalam komunitas masyarakat. 

Menurut Radford, Andrew (1999:20), “Sociolinguistics is the study of the 

relationship between language use and structure of society.” Sosiolinguistik 

mempelajari hubungan abatara bahasa yang digunakan dan struktur dalam 

masyarakat. Dalam hal ini bahasa yang digunakan akan berbeda tergantung 

kebutuhan, apakah bahasa tersebut formal atau tidak formal, halus ataupun kasar. 

Senada dengan Radford, Holmes (2001:1) juga menyatakan: 

“Sociolingustics is the study the relationship between language and society. 

They are interested in explaining why we speak differently in different social 

context, and they are concerned with identifying the social function of 

language and the ways it is used to convey social meaning.” 

Kajian sosiolingustik mempelajari hubungan antara bahasa dengan 

masyarakat sosial. Dalam hal ini, sosiolinguistik lebih berfokus dalam 

menjelaskan mengapa manusia berkomunikasi secara berbeda-beda dalam 

keadaan sosial yang berbeda pula dan juga mengkaji dengan mengenali fungsi 

sosial dari satu bahasa dan cara bahasa tersebut digunakan untuk menyampaikan 

pesan.” 

Fasold (1993:19) mengemukakan bahwa inti sosiolinguistik tergantung dari 

dua kenyataan. Pertama, bahasa bervariasi yang menyangkut pilihan bahasa-

bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan pikiran-pikiran 

dari seseorang kepada orang lain. 

Adapun menurut Abdul Chaer (2004 : 61), sosiolinguistik adalah bidang 

ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan 

bahasa itu di dalam masyarakat. Kajian dalam sosiolinguistik itu memperhatikan : 



13 
 

 

1) pelaku tutur, 2) variasi bahasa yang dipergunakan, 3) lawan tutur, 4) tujuan 

pembicaraan. 

Dari tujuh definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sosiolinguistik 

adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi , 

dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di 

dalam suatu masyarakat tutur.  

2.2 Kontak Bahasa 

Masyarakat tutur terdiri atas dua, yakni masyarakat tutur tertutup dan masyarakat 

tutur terbuka. Masyarakat tutur tertutup adalah masyarakat yang tidak tersentuh 

oleh dunia luar dan mampu menjadikan bahasa mereka statis sehingga tetap 

monolingual. Sedangkan masyarakat tutur terbuka adalah masyarakat yang 

mempunyai hubungan dengan masyarakat tutur lainnya sehingga akan mengalami 

kontak bahasa dengan segala peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi. 

Kontak bahasa terjadi pada masyarakat yang bilingual ataupun multilingual. 

Thomason (2001:1) mengatakan bahwa kontak bahasa adalah peristiwa 

penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Dalam hal 

ini masyarakat bilingual ataupun multilingual tidak dituntut untuk dapat berbicara 

dua bahasa dengan lancar sebagai dwibahasawan atau multibahasawan. 

Komunikasi yang terjadi antara penutur dua bahasa yang berbeda merupakan 

peristiwa kontak bahasa. 

Kontak bahasa mengakibatkan beberapa kasus seperti multilingualisme, 

pilihan bahasa, pemertahanan bahasa, pergeseran bahasa, kepunahan bahasa, dan 

lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh 
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dari migrasi terhadap pergeseran dan pemertahan bahasa juga faktor-faktor apa 

saja yang menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa. 

2.2.1 Kedwibahasaan (Bilingualism) 

Istilah kedwibahasaan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan bilingualism, 

sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan dua 

bahasa atau kode bahasa. Berdasarkan kamus linguistik Kridalaksana (2001:31), 

mengatakan bahwa bilingualism (kedwibahasaan) adalah ekspresi yang sepadan 

ketika mereka menggunakan satu bahasa saja. Hal ini terjadi karena bahasa 

tersebut mungkin tidak memiliki item atau tejemahan kata yang sesuai dengan 

kosakata yang dibutuhkan. Definisi beberapa ahli mengenai kedwibahasaan:  

Menurut Fishman (1972:54), “Bilingualism is the property of the individual. 

An individual use of two languages supposes the existence of two different 

language communities.” Berarti bahwa kedwibahasaan adalah milik individu. 

Penggunaan dua bahasa oleh individu tersebut menunjukan adanya dua komunitas 

bahasa yang berbeda. 

Spolsky (2004:45), mengatakan “Bilingual is a person who has some 

functional ability in a second language.” Yang berarti bahwa bilingual adalah 

seseorang yang mempunyai kemampuan fungsional dalam bahasa kedua. 

Bloomfield (1995:1): “It is the ability to use two languages equally well by 

a speaker as a native speaker mastering his language.” Kedwibahasaan 

merupakan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa yang sama baiknya oleh 

penutur sabagai seorang penutur asli yang menguasai bahasanya. Penguasaan dua 

bahasa dengan kelancaran dan ketetapan yang sama seperti penutur asli sangatlah 

sulit diukur. 
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Jadi, dapat diambil kesimpulan dari definisi-definisi di atas bahwa 

kedwibahasaan berhubungan erat dengan pemakaian dua bahasa atau lebih oleh 

seorang dwibahasawan atau masyarakat dwibahasawan secara bergantian. 

Pengertian kedwibahasaan adalah pemakaian dua bahasa secara bergantian, baik 

secara produktif maupun reseptif seorang individu atau oleh masyarakat. 

Kedwibahasaan tersebut kemungkinan dimulai ketika penduduk melakukan 

migrasi  sehingga terjadi kontak budaya yang berujung pada kontak bahasa pula 

dengan penduduk asli yang memiliki bahasa yang berbeda. Keadaan itupun 

akhirnya membuat mereka menanggalkan atau tidak memakai kembali bahasa asli 

mereka. Pada situasi kedwibahasaan sering terlihat orang melakukan penggantian 

satu bahasa dengan bahasa lainnya dalam berkomunikasi. Penggantian bahasa ini 

biasanya terjadi karena tuntutan berbagai situasi yang dihadapi oleh masyarakat 

tutur. Selain itu, peralihan atau penggantian bahasa itu dapat terjadi karena 

penggantian topik pembicaraan. 

2.2.2 Kemultibahasaan (Multilingualism) 

Adanya kontak bahasa menyebabkan perubahan terhadap masyarakat monolingual 

menjadi bilingual dan pada akhirnya menjadi multilingual. Hal ini disebabkan 

banyak faktor, seperti perkembangan teknologi komunikasi, adanya globalisasi, 

dan pesatnya dunia pendidikan. Hal itu juga menyebabkan kebutuhan masyarakat 

mengenai bahasa mengalami pergeseran. 

Multilingualisme dihubungkan dengan masyarakat multilingual, masyarakat 

yang anggota-anggotanya berkemampuan atau biasa menggunakan lebih dari dua 

bahasa bila berkomunikasi antar sesama anggota masyarakat lainnya (Holmes, 

2001:19). Masyarakat multilingual mengembangkan kemampuan mereka 
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dalam masing-masing kode untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemampuan 

mereka menggunakan bahasa bergantung pada situasi dimana masing-

masing bahasa digunakan. Multilingualisme terjadi karena adanya kontak bahasa 

(Chaer, 2007:65). Kontak bahasa adalah penggunaan lebih dari satu bahasa pada 

tempat dan waktu yang bersamaan (Thomason, 2001:1). Peristiwa kontak bahasa 

ini hanya terjadi pada masyarakat terbuka. Masyarakat terbuka adalah masyarakat 

yang mempunyai hubungan dengan masyarakat lain. 

Keanekaragaman bahasa merupakan gejala bahasa yang sangat menarik 

untuk peneliti sosiolinguistik. Keanekaragaman ini menyebabkan para peneliti 

ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di 

masyarakat, khususnya perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam bahasa yang 

berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Dengan kata lain, para peneliti 

ingin mengkaji penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan gejala sosial, unsur 

globalisasi dan unsur budaya. Gejala sosial, unsur globalisasi dan unsur budaya 

ini berpengaruh terhadap penggunaan bahasa, yakni pergeseran, kepunahan dan 

pemertahanan bahasa. Pergeseran, kepunahan dan pemertahanan bahasa terdapat 

pada masyarakat multilingual. Inilah yang menjadi fenomena dalam masyarakat 

multilingual. Dalam hal ini masyarakat penutur minoritas dituntut untuk dapat 

mempertahankan dan melestarikan bahasa minoritas (bahasa daerah) diantara 

masyarakat penutur mayoritas. Ini merupakan ancaman dan tantangan bagi 

masyarakat penutur minoritas. 

Keanekaragaman dapat terjadi karena migrasi. Migrasi atau perpindahan 

penduduk menimbulkan fenomena kebahasaan. Migrasi ini juga berpengaruh 

terhadap penggunaan bahasa. Migrasi dapat menyebabkan suatu masyarakat 
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meninggalkan bahasa daerahnya atau menggeser bahasa daerahnya ke bahasa lain. 

Migrasi juga tidak selamanya mengarah ke arah kemunduran tetapi bisa juga 

mengarah kemajuan, yakni pemertahanan bahasa (language maintenance). 

Pemertahanan bahasa bergantung pada masyarakat tutur itu sendiri sebagai 

pemakai bahasa. 

2.3 Pergeseran Bahasa (Language Shift) 

Language shift adalah pergeseran bahasa oleh komunitas pengguna suatu bahasa 

ke bahasa yang lain terutama karena pengaruh migrasi atau perpindahan dari suatu 

komunitas ke komunitas lain. Adapun pengertian language shift menurut Holmes 

(2001): 

“language shift is the process by which a new language is acquired by new 

community usually resulting with the loss of the community’s trust 

language, and language maintenance refers to the situation where speech 

community continues to use its traditional language in the face of a host of 

condition that might foster a shift to another language. If language 

maintenance does not occur, there can be several results. One is language 

death; speakers become bilingual, younger speakers become dominant in 

the language and the language is said to die. The speaker or the 

community does not die; of course, they just become a subject of speakers 

of another language. The end result is language shift for the population, 

and if the language isn’t spoken elsewhere, it dies” 

Pergeseran bahasa adalah proses dimana bahasa baru diakuisisi oleh 

komunitas baru yang biasanya dihasilkan dari hilangnya bahasa pertama mereka 

dan pergeseran bahasa mengacu pada situasi di mana komunitas penutur terus 

menggunakan bahasa tradisional dalam menghadapi semua kondisi yang mungkin 

mendorong pergeseran ke bahasa lain. Jika pemertahanan bahasa tidak dilakukan, 

maka akan ada beberapa hasil. Salah satunya adalah kematian bahasa: masyarakat 

akan menjadi bilingual, anak muda menjadi dominan dalam bahasa lain dan 

bahasa tradisional pun akan mati. Penutur atau masyarakat tidaklah mati, tentu 
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saja mereka hanya menjadi bagian dari penutur bahasa lain. Hasil akhirnya adalah 

pergeseran bahasa untuk masyarakat dan jika bahasa tidak dituturkan di tempat 

lain, maka bahasa tersebut menjadi mati. 

Contoh yang dapat dikemukakan berdasarkan ilustrasi di atas adalah 

sebagai berikut. Seorang anak bahasa pertamanya adalah bahasa A. Lalu, ketika 

sekolah dia menguasai bahasa B. Lambat laun ia menyadari bahwa bahasa B lebih 

penting atau membawa manfaat yang sangat besar baginya. Hal ini membuat dia 

lebih memilih bahasa B daripada bahasa A dalam berinteraksi. Dengan demikian, 

posisi bahasa A sebagai bahasa yang utama bagi si anak menjadi bergeser sebagai 

bahasa yang „termarginalkan‟ atau dinomorduakan. Kasus seperti ini disebut 

dengan kasus pergeseran bahasa. 

Terkait dengan kematian bahasa, Holmes (1992) menjelaskan bahwa 

kematian bahasa (language death) terjadi ketika sebuah bahasa sudah tidak 

memiliki penuturnya. Kematian bahasa merupakan akhir dari kehilangan bahasa 

yang biasanya berada dalam situasi di mana suatu bahasa yang dominan 

mengancam keberlangsungan bahasa minoritas. 

Minoritas dipahami secara demografis, dalam kaitannya dengan jumlah 

penutur asli atau secara fungsional berkaitan dengan masalah politik, sosial, atau 

subordinasi budaya terhadap dominasi bahasa mayoritas. Biasanya, semua 

karakteristik bahasa minoritas ini berlangsung secara simultan. Konsekuensi dari 

kematian bahasa secara khusus terjadi dalam ketidakstabilan masyarakat tutur 

yang dwibahasawan atau multibahasawan sebagai akibat pergeseran bahasa 

karena keterdesakan bahasa monoritas dari dominasi bahasa mayoritas. 

Pengertian language shift  menurut Fishman (1964) mengatakan bahwa;  
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“The study of language maintenance and language shift is concerned with 

relationship between change or stability in habitual language use, on the 

one hand, and ongoing psychological, social or cultural processes, on the 

other hand, when populations differing in language are in contact with 

each other”. 

Studi tentang pemertahanan bahasa dan pergeseran bahasa berdasarkan 

dengan hubungan antara perubahan atau stabilitas dalam penggunaan pola bahasa, 

yang di satu sisi penggunanya terjadi dalam psikologis, sosial atau proses budaya, 

dan di sisi lain terjadi apabila penduduk yang berbeda bahasa melakukan 

komunikasi antar kelompok 

Language shift ini biasanya terjadi ketika bahasa masyarakat luas atau 

mayoritas menggeser bahasa ibu atau minoritas dari waktu ke waktu dalam 

komunitas migran. Language shift adalah proses dimana bahasa baru diperoleh 

oleh masyarakat baru biasanya dihasilkan dengan hilangnya masyarakat bahasa 

pertamanya. 

Adapun pengertian language shift dalam kamus Longman Dictionary of 

Language Teaching and Aplied Linguistics (2002), adalah sebagai berikut: 

“Language shift is the process by which a new language is acquired by a 

community usually resulting with the loss of the community’s first language”. 

“Pergeseran bahasa merupakan proses di mana bahasa yang diperoleh oleh suatu 

masyarakat yang biasanya dihasilkan dari hilangnya bahasa pertama mereka.” 

Dari hasil penjelasan language shift di atas menyebutkan bahwa 

kebanyakan pergeseran bahasa terjadi akibat masuknya bahasa baru karena suatu 

lingkungan. Oleh sebab itulah bahasa lama menjadi bahasa yang jarang atau tidak 

digunakan lagi.  
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Menurut para ahli bahasa, selain bilingualisme terdapat beberapa faktor lain 

yang menjadi pemicu pergeseran bahasa. Faktor-faktor tersebut antara lain 

migrasi, baik yang dilakukan oleh kelompok kecil ke wilayah yang menyebabkan 

bahasa mereka tidak lagi digunakan, maupun oleh kelompok besar yang 

memperkenalkan populasi lokal dengan bahasa baru, industrialisasi dan 

perubahan ekonomi, sekolah bahasa dan kebijakan pemerintah, urbanisasi prestise 

yang lebih tinggi, dan jumlah populasi yang lebih sedikit untuk bahasa yang 

mengalami pergeseran. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 

Holmes (2001) bahwa faktor-faktor yang mendorong pergeseran bahasa adalah 

faktor ekonomi, sosial, politik, demografis, perilaku, dan nilai dalam suatu 

komunitas. 

Berdasarkan uraian di atas, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

pergeseran bahasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Faktor Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Masyarakat memandang adanya alasan penting untuk mempelajari bahasa 

kedua dan mereka tidak memandang perlu untuk mempertahankan bahasa 

etnisnya. Semua itu untuk tujuan meningkatkan ekonomi, status sosial, atau 

kepentingan politik. Salah satu faktor ekonomi itu adalah industrialisasi (yang 

kadang-kadang bergabung dengan faktor migrasi). Kemajuan ekonomi kadang-

kadang mengangkat posisi sebuah bahasa menjadi bahasa yang mempunyai nilai 

ekonomi tinggi. Bahasa Inggris misalnya, menjadi minat banyak orang untuk 

menguasai dan kalau perlu meninggalkan bahasa pertama. 

Pergeseran bahasa juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Salah satu faktor 

ekonomi itu adalah industrialisasi. Kemajuan ekonomi kadang-kadang 
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mengangkat posisi sebuah bahasa menjadi bahasa yang memiliki nilai ekonomi 

tinggi (Sumarsono dan Partana, 2002:237). Kasus ini dapat dicermati pada bahasa 

Inggris. Jauh sebelum bahasa Inggris muncul, bahasa yang pertama sekali dipakai 

di tingkat internasional adalah bahasa Latin. Bahasa ini menjadi bahasa yang 

dipilih oleh masyarakat, terutama masyarakat pelajar. Namun, seiring dengan 

berkembangnya zaman, bahasa Latin kemudian ditinggalkan orang.  

Konon katanya bahasa ini ditinggalkan karena terlalu rumitnya struktur 

bahasa Latin ini. lambat laun karena kerumitan ini orang beralih kepada bahasa 

Prancis. Bahasa ini memiliki kedudukan layaknya bahasa Latin dulu. Akan tetapi, 

sebagaimana bahasa Latin, bahasa ini kemudian ditinggalkan orang. Karena 

semakin maju perekonomian di Inggris yang ditandai oleh adanya revolusi 

industri orang kemudian beralih ke bahasa Inggris. Bahasa ini akhirnya menjadi 

bahasa internasional, mengalahkan bahasa Latin dan bahasa Prancis. 

b. Faktor Demografi 

Letak daerah baru yang jauh dari daerah asal bisa menjadi salah satu 

penyebab terjadinya pergeseran bahasa. Hal ini disebabkan kelompok-kelompok 

pendatang akan mengadakan asimilasi dengan penduduk setempat agar mudah 

diterima menjadi bagian masyarakat setempat. Pergeseran bahasa biasanya terjadi 

di negara, daerah, atau wilayah yang bisa memberi harapan untuk kehidupan 

sosial ekonomi yang lebih baik sehingga mengundang penduduk daerah lain untuk 

mendatanginya. Adanya pergeseran bahasa tersebut dapat mengakibatkan 

punahnya suatu bahasa karena ditinggalkan oleh para penuturnya. Peristiwa ini 

terjadi bila pergeseran bahasa terjadi di daerah asal suatu bahasa digunakan. 
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c. Sekolah 

Sekolah sering juga dianggap sebagai faktor penyebab bergesernya bahasa 

ibu murid, karena sekolah biasanya mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak. 

Anak-anak ini kemudian menjadi dwibahasawan. Padahal kedwibahasaan seperti 

kita ketahui, mengandung resiko bergesarnya salah satu bahasa. Sekolah pada 

zaman Belanda di Indonesia kadang-kadang tidak mengizinkan pemakaian bahasa 

daerah, bahasa pengantar harus dengan bahasa Belanda. 

Pergeseran bahasa menurut Sumarsono dan Partana (2002:237) juga 

disebabkan oleh sekolah. Sekolah sering juga dituding sebagai faktor penyebab 

bergesernya bahasa ibu murid karena sekolah biasanya mengajarkan bahasa asing 

kepada anak-anak. Hal ini pula yang kadangkala menjadi penyebab bergesernya 

posisi bahasa daerah. Para orang tua enggan mengajari anaknya bahasa daerah 

karena mereka berpikir bahwa anaknya akan susah memahami mata pelajaran 

yang disampaikan oleh gurunya dengan menggunakan bahasa Indonesia. 

Akibatnya anak tidak mampu berbahasa daerah atau paling tidak anak hanya dapat 

memahami bahasa daerah tanpa mampu berinteraksi. 

d. Migrasi 

Salah satu faktor itu adalah migrasi atau perpindahan penduduk, yang bisa 

berwujud dua kemungkinan. Pertama, kelompok-kelompok kecil bermigrasi ke 

daerah atau negara lain yang tentu saja menyebabkan bahasa mereka tidak 

berfungsi di daerah baru. Ini misalnya terjadi pada kelompok-kelompok migrasi 

berbagai etnik di Amerika Serikat. Kedua, gelombang besar penutur bahasa 

bermigrasi membanjiri sebuah wilayah kecil dengan sedikit penduduk, 

menyebabkan penduduk setempat terpecah dan bahasanya tergeser. Contoh dari 
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pergeseran bahasa, misalnya banyak terjadi di wilayah Inggris ketika industri 

mereka berkembang. Beberapa bahasa kecil tergeser oleh bahasa Inggris yang 

dibawa oleh para buruh industri ke tempat kecil itu. 

Pergeseran bahasa terjadi karena adanya kontak bahasa. Pergeseran bahasa 

terjadi dalam masyarakat bilingual atau multilingual. Menurut Romaine (1995:49- 

54) mengatakan bahwa pergeseran bahasa adalah gejala perubahan bentuk dan 

makna suatu bahasa hingga munculnya gejala kolektif, yaitu ketika komunitas 

tutur meninggalkan bahasanya dan beralih ke bahasa yang lain. Gejala kolektif ini 

disebabkan oleh adanya dinamika masyarakat yang multilingual dengan berbagai 

aspek sosial di dalamnya. Pada masyarakat multilingual, kontak bahasa tidak 

dapat dihindari. Peran, kedudukan, dan fungsi suatu bahasa menyebabkan 

terjadinya pilihan bahasa. 

Menurut Edwards (1985:48) mengatakan ada dua hal yang menyangkut 

pergeseran bahasa. Pertama, dikatakan bahwa bahasa itu bergeser apabila budaya 

yang dimiliki masyarakat tersebut sudah mengalami perubahan. Hal ini jelas 

mempengaruhi pemertahanan bahasa, apabila seseorang itu sudah tidak 

menggunakan budaya yang mereka miliki dalam segala aktivitas khususnya dalam 

adat-istiadat, budaya mereka akan bergeser dan lama kelamaan akan punah. 

Kedua, pergeseran bahasa itu terjadi karena mereka menganggap bahwa bahasa 

daerah tidak penting untuk kelanjutan identitas mereka sebagai pemakai bahasa. 

Apabila seseorang itu tidak menganggap bahwa bahasa daerah itu adalah identitas 

mereka, ini menyebabkan melemahnya pemertahanan bahasa. Hal ini disebabkan 

karena mereka tidak memiliki sikap terhadap bahasa daerah mereka. 
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Selanjutnya, dalam penelitian Susan Gal di Oberwart tentang pilihan bahasa 

dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa adalah 

ekonomi, agama, umur, perbedaan prestise dan sikap ambivalen (mendua). Selain 

itu, Sumarsono (2004:235-238) juga mengatakan bahwa faktor yang 

menyebabkan pergeseran bahasa adalah kedwibahasaan, migrasi, ekonomi, dan 

sekolah.  

Berdasarkan faktor-faktor yang dijelaskan oleh Susan Gal dalam 

peneilitiannya dan Sumarsono, dapat di simpulkan bahwa faktor yang memicu 

pergeseran bahasa adalah kedwibahasaan, agama, ekonomi, sikap bahasa, umur, 

sikap ambivalen, dan sekolah. 

Pergeseran bahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Masalah pergeseran 

bahasa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor yang dilatarbelakangi oleh situasi 

kedwibahasaan atau kemultibahasaan.  

a. Industrialisasi 

       Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah 

sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. 

Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat 

berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam 

(spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi.  

Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi dimana perubahan sosial 

dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Dalam 

Industrialisasi ada perubahan filosofi manusia dimana manusia mengubah 

pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih kepada rasionalitas (tindakan 
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didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak lagi mengacu 

kepada moral, emosi, kebiasaan atau tradisi).  

Menurut para peniliti ada faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan 

pengembangan perusahaan. Mulai dari lingkungan politik dan hukum yang 

menguntungkan untuk dunia industri dan perdagangan, bisa juga dengan sumber 

daya alam yang beragam dan melimpah, dan juga sumber daya manusia yang 

cenderung rendah biaya, memiliki kemampuan dan bisa beradaptasi dengan 

pekerjaannya
. 

b. Imigrasi 

       Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (nation-state) ke 

negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada 

perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan 

turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. 

Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman (umumnya untuk periode kurang 

dari satu tahun) sering dianggap sebagai bentuk imigrasi. PBB memperkirakan 

ada sekitar 190 juta imigran internasional pada tahun 2005 dan sekitar 3% dari 

populasi dunia, sisanya tinggal di negara kelahiran mereka atau negara 

penerusnya. 

c. Politik 

       Politik (dari bahasa Yunani: politicos, yang berarti dari, untuk, atau yang 

berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian 

kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan 

keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya 
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penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat  politik 

yang dikenal dalam ilmu politik. 

d. Pendidikan 

 Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan 

sekelompok orang yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya 

melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah 

bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap 

pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau 

tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap 

seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan 

tinggi, universitas atau magang. 

e. Mobilitas Sosial 

Mobilitas adalah pergerakan atau perpindahan, sedangkan sosial adalah 

masyarakat. Jadi mobilitas sosial adalah adalah suatu proses pergerakan naik 

(social climbing) atau turunnya (social sinking) status seseorang atau kelompok 

masyarakat. 

f. Jumlah Penutur 

Jumlah penutur ialah jumlah atau banyaknya masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut sehingga secara langsung ataupun tidak langsung 

itu merupakan salah satu cara untuk mempertahankan suatu bahasa agar tidak 

terjadi pergeseran. 
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g. Konsentrasi Pemukiman 

Konsentrasi pemukiman ialah fokus kepada pemukiman dimana seseorang 

berada dan selalu menggunakan bahasa dimana ia berada atau menyesuaikan 

bahasa setempat. 

Berdasarkan faktor-faktor yang disebutkan oleh beberapa para alhi di atas 

menunjukan adanya persamaan dan perbedaan terhadap faktor-faktor penyebab 

pergeseran bahasa (language shift). Dalam penelitian Susan Gal di Oberwart 

Australia, Sumarsono (2004:235-238) adanya persamaan hanya pada faktor 

ekonomi, sedangkan faktor yang berbeda yaitu, agama, umur, perbedaan prestise, 

sikap ambivalen (mendua), kedwibahasaan, migrasi dan sekolah. 

Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadiya pergeseran bahasa 

(language shift) lainnya yang tidak disebutkan oleh kedua para ahli tersebut 

adalah faktor imigrasi, politik, mobilitas sosial, jumlah penutur dan konsentrasi 

pemukiman. Faktor-faktor tersebut dilatarbelakangi oleh situasi kedwibahasaan 

atau kemultibahasaan. 

2.3.1 Minoritas Migran 

Orang-orang biasanya beralih cepat dari satu frase ke frase berikutnya. Misalnya, 

reaksi terhadap alih kode gaya negatif di banyak komunitas, meskipun fakta 

bahwa kemahiran dalam intrakalimat alih kode memerlukan kontrol yang baik 

dari kedua kode. Hal ini mungkin mencerminkan sikap dari mayoritas kelompok 

monolingual di tempat-tempat seperti di Amerika Utara dan Inggris. 

 Di tempat-tempat seperti New Guinea dan Afrika Timur di mana 

multilingualisme adalah norma dan sikap untuk mahir dalam alih kode lebih 

positif. Urutan wilayah di mana terjadi pergeseran bahasa dapat berbeda untuk 
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individu yang berbeda dan kelompok yang berbeda, namun secara bertahap dari 

waktu ke waktu satu bahasa mampu menggantikan luas bahasa minoritas bahasa 

ibu individu tersebut. Ini mungkin memakan waktu tiga atau empat generasi tapi 

terkadang pergeseran bahasa dapat dilengkapi hanya dalam dua generasi saja. 

Biasanya, migran hanya memiliki satu bahasa yakni bahasa ibu mereka, 

sedangkan anak-anak mereka berbahasa bilingual, dan cucu mereka sering 

monolingual dalam bahasa negara mereka. 

2.3.2 Masyarakat Non-migran 

Pergeseran bahasa tidak selalu merupakan hasil dari migrasi atau perpindahan 

penduduk. Perkembangan politik, ekonomi dan social di suatu daerah juga dapat 

berakibat pada perubahan  linguistik. Misalnya di lingkungan sosial dan ekonomi 

tertentu ada yang disebut kelas atas dan kelas bawah yang memiliki gaya bahasa 

atau pemilihan bahasa yang berbeda dengan lingkungan lainnya tergantung dari 

kelas sosialnya. 

2.3.3 Mayoritas Migran 

Ketika pergeseran bahasa terjadi, pergeseran tersebut selalu bergeser ke arah 

kelompok bahasa dominan yang kuat, karena sebuah kelompok domain tidak 

memiliki insentif untuk mengadopsi bahasa minoritas. Bahasa domain dikaitkan 

dengan status, prestise, dan keberhasilan sosial. Sehingga ketika suatu bahasa mati 

secara bertahap bahasa lainnya pun menggantikan posisi bahasa tersebut. Menurut 

Holmes (2001), berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat berkontribusi 

terhadap pergeseran bahasa, yaitu: 
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1. Faktor Ekonomi, Sosial dan Politik 

a. Bahasa yang dominan dikaitkan dengan status sosial dan prestise, 

b. Mendapatkan pekerjaan adalah alasan ekonomi yang jelas untuk 

belajar bahasa lain, 

c. Tekanan domain institusi seperti sekolah dan media. 

2. Faktor Demografi 

a. Pergeseran bahasa lebih cepat di daerah perkotaan dibandingkan di 

pedesaan, 

b. Ukuran kelompok adalah beberapa kali menjadi faktor kritis terjadinya 

pergeseran bahasa, 

c. Perkawinan anatara kelompok-kelompok dapat mempercepat 

pergeseran bahasa. 

3. Sikap dan Nilai-Nilai 

Pergeseran bahasa cenderung lebih lambat di kalangan masyarakat di 

mana bahasa sangat dihargai, terutama jika bahasa dipandang sebagai 

simbol penting dari identitas. Sikap positif tersebut mendukung upaya 

untuk menggunakan bahasa monoritas di berbagai domain, dan ini 

membantu  orang melawan tekanan dari kelompok mayoritas untuk beralih 

ke bahasa mereka. Di mana ia memiliki status dalam  masyarakat, ini akan 

sangat membantu untuk mempertahankan bahasa tertentu karena bahasa 

akan dianggap sebagai ciri suatu daerah atau negara yang membuat 

seseorang merasa bangga akan bahasanya.  
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2.4 Pemertahanan Bahasa (Language Maintenance) 

Sebagai salah satu objek kajian sosiolinguistik, gejala pemertahanan bahasa 

sangat menarik untuk dikaji. Konsep pemertahanan bahasa lebih berkaitan dengan 

prestise suatu bahasa di mata masyarakat pendukungnya. 

 Pemertahanan bahasa yang berfungsi sebagai identitas kelompok atau 

komunitas, untuk mempermudah mengenali anggota komunitas, dan untuk 

mengikat rasa persaudaraan sesama komunitas. Keadaan ini akan umumnya 

terjadi pada komunitas masyarakat yang memiliki bahasa lebih dari satu. Faktor 

yang mendorong bisa saja berasal dari dalam diri individu yang memiliki rasa 

cinta akan bahasa ibu sehingga menanamkannya kepada keluarga dan masyarakat 

dan dari rasa persatuan serta kecintaan pada indentitas kelompok atau komunitas 

yang dimiliki. 

Pemertahanan bahasa (language maintenance) berkaitan erat dengan 

pergeseran bahasa (language shift). Sumarsono (2004: 231) mengatakan bahwa 

pemertahanan bahasa dan pergeseran bahasa ibarat dua sisi dari satu mata uang 

yang tidak dapat dipisahkan. Pemertahanan bahasa (language maintenance) sering 

dilakukan melalui identifikasi pada domain dan situasi. Dalam hal ini bahasa tidak 

lebih lama digunakan atau berangsur-angsur dipilih untuk penggunaan bahasa 

yang lain. Sebaliknya, pergeseran bahasa (language shift) mengimplikasikan 

kepada perubahan penutur, sekelompok penutur, dan masyarakat tutur. 

Pemertahanan bahasa (language maintenance) digunakan untuk 

mendeskripsikan suatu situasi seorang penutur, sekelompok penutur, maupun 

komunitas penutur melanjutkan untuk menggunakan bahasa mereka dalam 

kehidupan mereka walaupun ada persaingan dengan bahasa yang dominan untuk 
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menjadikan bahasa utama dalam lingkungan tersebut (Anne Pauwels dalam 

Davies, 2004:719). 

Selanjutnya, Fishman (1972:97) mengatakan bahwa pemertahanan bahasa 

(language maintenance) bergantung pada ideologi nasional dalam masyarakat 

atau bergantung paling sedikit pada ideologi yang dimiliki masyarakat yang 

mempertahankan konteks sosial mereka untuk melawan perubahan yang datang. 

Peristiwa pemertahanan bahasa ataupun pergeseran bahasa muncul karena 

adanya peristiwa kontak bahasa (Anne Pauwels dalam Davies, 2004:719). Kontak 

bahasa (language contact) tidak selalu melibatkan kompetisi linguistik dimana 

hanya satu bahasa yang bertahan, ada banyak situasi kontak bahasa (language 

contact) dimana suatu bahasa kehilangan bahasa daerah dalam menghadapi 

bahasa lain. Kehilangan bahasa daerah ini mempunyai konsekuensi bagi bahasa 

dan masyarakat tutur. Konsekuensi ini merujuk kepada kepunahan bahasa dan 

pergeseran bahasa. Kepunahan bahasa merupakan pengaruh yang sangat besar. 

Dalam hal ini masyarakat tutur berhenti menggunakan bahasa daerahnya untuk 

berbagai alasan. Selanjutnya, pergeseran bahasa mempunyai pengaruh lebih 

sedikit. Dalam hal ini masyarakat tutur kehilangan penggunaan bahasanya dan 

atau penggunaan fungsi bahasa dan bergeser pada penggunaan bahasa lain. 

Pemertahanan bahasa pada suatu komunitas masyarakat dapat bertahan 

lebih lama jika komunitas masyarakat tersebut menganggap bahasa daerah mereka 

memiliki prestise dan juga menganggap bahwa bahasa daerah itu sebagai lambang 

identitas mereka sebagai pemakai bahasa. Pemertahanan bahasa terjadi pada 

masyarakat yang dapat mempertahankan bahasa hanya pada fungsi dan ranah 

tertentu (Sumarsono, 2004:200). Dalam pemertahanan bahasa, komunitas secara 
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kolektif memutuskan untuk terus menggunakan bahasa tersebut atau bahasa itu 

telah digunakan secara tradisional. 

Pemertahanan bahasa (language maintenance) berkaitan dengan masalah 

sikap atau penilaian terhadap suatu budaya, untuk tetap menggunakan bahasa 

tersebut di tengah-tengah bahasa lainnya. Sikap bahasa (language attitude) adalah 

cara seseorang untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkannya (Sumarsono, 

2004:363). Dengan kata lain, sikap bahasa menentukan pilihan bahasa yang 

digunakan dalam berkomunikasi. 

Adapun contoh kasus pemertahanan bahasa Melayu Loloan yang 

disampaikan oleh Sumarsono (Chaer, 2004:147). Menurut Sumarsono, penduduk 

desa Loloan yang berjumlah sekitar tiga ribu orang itu tidak menggunakan bahasa 

Bali, tetapi menggunakan sejenis bahasa Melayu yang disebut bahasa Melayu 

Loloan sejak abad ke-18 yang lalu ketika leluhur mereka yang berasal dari Bugis 

dan Pontianak tiba di tempat itu.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tetap mempertahankan 

bahasa Melayu Loloan. Pertama, wilayah pemukiman mereka terkonsentrasi pada 

satu tempat yang secara geografis aak terpisah dari wilayah pemukiman 

masyarakat Bali. Kedua, adanya toleransi dari masyarakat mayoritas Bali untuk 

menggunakan bahasa Melayu Loloan dalam berinteraksi dengan golongan 

minoritas Loloan meskipun dalam interaksi itu kadang-kadang digunakan juga 

bahasa Bali. Ketiga, anggota masyarakat Lolan mempunyai sikpa keislaman yang 

tidak akomodatif terhadap masyarakat, budaya, bahasa Bali. Pandangan seperti ini 

dan ditambah dengan terkonsentrasinya masyarakat Lolan ini menyebabkan 

minimnya interaksi fisik antara masyakat Loloan yang minoritas dan masyarakat 



33 
 

 

Bali yan mayoritas. Akibatnya pula menjadi tidak digunakannya bahasa Bali 

dalam berinteraksi intrakelompok dalam masyarakat Loloan. Keempat, adanya 

loyalitas yang tinggi dari masyarakat Melayu Loloan sebagai konsekuaensi 

kedudukan atau status bahasa ini yang menjadi lambang identitas diri masyarakat 

Loloan yang beragama Islam; sedangkan bahasa Bali dianggap sebagai lambang 

identitas masyarakat Bali yang beragama Hindu. Oleh karena itu, penggunaan 

bahasa Bali ditolah untuk kegiatan-kegiatan intrakelompok terutama dalam ranah 

agama. Kelima, adanya kesinambungan pengalian bahasa Melayu Loloan dari 

generasi terdahulu ke genarasi berikutnya. 

Masyarakat Melayu Loloan ini, selain menggunakan bahasa Melayu Loloan 

dan bahas Bali, juga menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 

diperlakukan secara berbeda oleh mereka. Dalam anggapan mereka bahaa 

Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada bahasa Bali. Bahasa 

Indonesia tidak dianggap memiliki konotasi keagamaan tertentu. Ia  bahkan 

dianggap sebagai milik sendiri dalam kedudukan mereka sebagai rakyat 

Indonesia. Oleh karena itu, mereka tidak keberatan menggunakan bahasa 

Indonesia dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. 

Sikap bahasa ditandai dengan pemilihan bahasa pada masyarakat 

multilingual, distribusi perbendaharaan bahasa, perbendaan-perbendaan 

dialektikal dan problema yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antara 

individu (Dittmar dalam Suwito, 1982:58). Sikap bahasa merujuk kepada sikap 

bahasa positif dan sikap bahasa negatif. Sikap bahasa positif adalah sikap 

seseorang untuk memelihara dan mempertahankan bahasa daerahnya (Sumarsono, 

2004:368). Hal ini terjadi karena didalam dirinya ada rasa setia terhadap bahasa 
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bahasa positif juga terlihat pada seseorang yang memiliki rasa kebanggaan 

terhadap bahasa daerahnya yang menujukkan bahwa bahasa daerahnya sebagai 

penanda jati dirinya sebagai pemakai bahasa atau pemilik bahasa.  

Sebaliknya, sikap bahasa negatif adalah sikap acuh yang dimiliki seseorang 

untuk membina dan  melestarikan bahasa daerahnya (Sumarsono, 2004:369). Ini 

terjadi karena adanya rasa malu terhadap bahasa daerah dan menganggap 

bahasanya tidak memiliki prestise dan juga disebabkan tidak adanya kebanggaan 

terhadap bahasa daerahnya sebagai penanda jati dirinya. Hal ini menyebabkan 

lemahnya pemertahanan bahasa yang pada akhirnya bahasa daerah itu akan 

bergeser dan berujung pada kepunahan jika tidak ada kesadaran terhadap bahasa 

daerah yang dimilikinya. Sikap bahasa merupakan faktor pendukung bagi 

masyarakat minoritas untuk menggunakan bahasa mereka dalam berbagai domain 

(ranah).  

Sikap bahasa juga membantu masyarakat minoritas untuk melawan 

kelompok mayoritas yang menjadikan bahasa mereka sebagai bahasa utama 

(Holmes, 2001:61). Intinya sikap bahasa inilah penentu bahasa apa yang akan 

digunakan seseorang itu dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama 

anggota masyarakat. Jika masyarakat itu memilih untuk tetap menggunakan 

bahasa daerahnya, pilihan bahasa yang dilakukan masyarakat itu merupakan 

upaya pemertahanan bahasa. Sebaliknya, jika masyarakat itu memilih untuk tidak 

menggunakan bahasa daerahnya karena mereka menganggap bahwa bahasa 

daerahnya itu tidak ber-prestise, ini merupakan suatu ancaman yang berakibat 

bergesernya bahasa daerah mereka dan mereka menggunakan bahasa yang lain. 
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Fishman (1968:76) mengatakan bahwa ada 3 topik yang diidentifikasi dalam 

pemertahanan bahasa dan pergeseran bahasa, yaitu: 

1. Kebiasaan menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi. 

2. Proses psikologi, sosial dan budaya dan hubungan mereka terhadap 

stabilitas atau perubahan dalam kebiasaan menggunakan bahasa. 

3. Perilaku terhadap bahasa, termasuk pada perilaku sikap dan perilaku 

4. Kognitif. 

Dapat disimpulkan bahwa sikap bahasa, kebiasaan menggunakan bahasa 

daerah dalam berkomunikasi, perubahan lingkungan memiliki pengaruh terhadap 

pemertahanan bahasa dan pergeseran bahasa. 

Ada beberapa faktor yang akan mempertahankan bahasa agar bahasa itu 

tidak punah. Menurut Sumarsono (2004:200) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemertahanan bahasa (language maintenance) adalah ekonomi, agama dan 

politik. Selanjutnya, Jendra (2010:144-146) mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempertahankan bahasa adalah jumlah penutur, tempat tinggal, identitas dan 

kebanggaan budaya, dan kondisi ekonomi yang baik. 

Menurut Romaine (2000:44-67) mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemertahanan bahasa adalah migrasi, ranah, partisipan, ekonomi, 

budaya, politik, agama, latar belakang pendidikan, menghubungi famili di 

kampung halaman, sikap bahasa, perkawinan tidak sesuku, administrasi, 

konsentrasi tempat tinggal, pekerjaan, umur, jenis kelamin, campur kode, dan alih 

kode. Selanjutnya, Holmes (2001:52-64) mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemertahanan bahasa adalah migrasi, sekolah, administrasi 
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pemerintahan, pekerjaan, koran, sikap bahasa, identitas, menghubungi famili di 

kampung halaman, partisipan, ranah, perkawinan tidak sesuku, dan televisi. 

Dapat disimpulkan bahwa faktor pemertahaan bahasa antara lain: 

1.Faktor Prestise dan Loyalitas 

Orang akan sangat bangga dengan budayanya termasuk dengan bahasa 

yang mereka gunakan. Artinya, nilai prestise dari language choice seseorang yang 

menggunakan bahasa daerah mereka di tengah komunitas yang heterogen lebih 

tinggi tingkatannya dengan bahasa daerah lain. Situasi yang demikian menurut 

Dressler (1984) merupakan langkah awal dari penghilangan atau pemusnahan 

sebuah bahasa. Dia juga menambahkan bahwa pada saat sebuah bahasa daerah 

kehilangan prestisenya dan kurang digunakan dalam fungsi-fungsi sosial, maka ia 

menyebutkan keadaan ini sebagai sebuah evaluasi sosiopsikologis 

negatif (negative sociopsychological evaluation) dari sebuah bahasa. Pada kondisi 

inilah penutur asli sebuah bahasa daerah bisa dengan rela (voluntarily) mengubah 

bahasanya ke satu bahasa daerah lain yang lebih prestisius. 

Kondisi yang paling dominan adalah di ranah keagamaan. Untuk acara-

acara keagamaan, ritual-ritual pada acara kematian, kelahiran anak dan 

sebagainya, bahasa pengantar yang digunakan dalam acara-acara tersebut hampir 

tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia melainkan bahasa daerah. 

Kekhawatiran ini diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan 

program kembali ke bahasa ibu. Program ini tidak hanya bersifat seremonial 

belaka namun lebih dimanifestasikan lagi pengembangannya di lembaga 

pendidikan dasar. Dibeberapa daerah, semua sekolah dasar wajib mengajarkan 

bahasa daerah kepada murid-muridnya. Hal ini sebenarnya merupakan penerapan 
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apa yang dinyatakan oleh Fishman (1977:116) bahwa for language 

spread, schools have long been the major formal (organized) 

mechanism involved. 

2. Faktor Migrasi dan Konsentrasi Wilayah 

Migrasi sebenarnya merupakan salah satu faktor yang membawa kepada 

sebuah pergeseran bahasa. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Fasold 

(1984), Lieberson, S. (1982) bahwa bila sejumlah orang dari sebuah penutur 

bahasa bermigrasi ke suatu daerah dan jumlahnya dari masa ke masa bertambah 

sehingga melebihi jumlah populasi penduduk asli daerah itu, maka di daerah itu 

akan tercipta sebuah lingkungan yang cocok untuk pergeseran bahasa. Pola 

konsentrasi wilayah inilah yang menurut Sumarsono (1990:27) disebutkan sebagai 

salah satu faktor yang dapat mendukung kelestarian sebuah bahasa. 

3. Faktor Publikasi Media Massa 

Media massa juga merupakan faktor lain yang turut menyumbang 

pemertahanan bahasa daerah. Format yang dipresentasikan pada media ini 

dikemas dalam bentuk iklan (advertising). Untuk lebih akrab dengan pendengar 

dan pemirsa TV, pihak stasiun radio dan televisi lebih banyak mengiklankan 

produk-produk dalam bahasa daerah daripada bahasa lain. Situasi kebahasaan 

seperti ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Holmes (1993) bahwa salah satu 

faktor utama yang berhubungan dengan keberhasilan pemertahanan bahasa adalah 

jumlah media yang mendukung bahasa tersebut dalam masyarakat (publikasi, 

radio, TV dan sebagainya). 
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2.5 Sikap Bahasa 

Sikap adalah cara seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai yang 

diinginkannya. Sejalan dengan itu, Rokeach (dalam Halim, 1983: 138) 

mengatakan bahwa sikap adalah jaringan keyakinan (kognisi) dan nilai yang 

memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk berbuat atau bereaksi 

terhadap suatu objek dengan cara tertentu yang disenanginya. 

Sikap memiliki tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif 

dan komponen konatif (Lambert, 1967:91-102). Komponen kognitif menyangkut 

pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan 

kategori yang dipakai dalam proses berpikir. Komponen afektif menyangkut 

perasaan atau emosi yang mewarnai atau menjiwai pengetahuan atau gagasan 

yang terdapat dalam komponen kognitif. Komponen konatif menyangkut nirai 

rasa baik atau tidak baik, senang atau tidak senang terhadap sesuatu. 

Apabila seseorang memiliki sikap positif terhadap sesuatu tersebut, 

komponen konatif ini pada umumnya tertanam sejak lama dan merupakan salah 

satu aspek dari sikap yang paling bertahan lama. Sebaliknya, apabila seseorang 

mempunyai rasa tidak senang atau tidak suka terhadap sesuatu, maka ia 

mempunyai sikap negatif. Komponen konatif menyangkut kecendrungan 

seseorang untuk berbuat atau bereaksi dengan cara tertentu terhadap suatu 

keadaan. 

Garvin dan Mathiot (dalam Suwito, 1983:91) mengatakan bahwa sikap 

bahasa itu setidak-tidaknya mengandung tiga ciri pokok, yaitu kesetiaan bahasa 

(language loyalty), kebanggaan bahasa (language pride) dan kesadaran akan 

norma bahasa (awareness of the norm). Kesetiaan bahasa (language loyalty) 
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adalah keinginan masyarakat pendukung bahasa itu untuk memelihara dan 

mempertahankan bahasa itu.  

Sejalan dengan Garvin dan mathiot, Weinreich (1974:99) mengatakan 

bahwa kesetiaan bahasa (language loyalty) itu sama halnya seperti nasionalisme, 

yaitu daya ide yang mengisi mental dan hati manusia denganpikiran-pikiran dan 

sistem dan mengendalikan manusia untuk menerjemahkan kesadarannya dalam 

tingkah laku berpola. Artinya kesetiaan itu mengandung nilai mental dan emosi 

yang sangat menentukan tingkah laku berbahasa dan kesetiaan bahasa inilah 

terutama mendorong seseorang untuk berusaha mempertahankan bahasanya.  

Kebanggaan bahasa (language pride) merupakan penanda jati diri atau 

identitas sebagai pemakai bahasa. Sedangkan kesadaran akan norma bahasa 

(awareness of the norm) adalah pemakaian bahasa sesuai dengan kaidah-

kaidahyang berlaku, sopan, baik dan benar. 

Intinya, sikap bahasa ini yang pada akhirnya akan menentukan apakah suatu 

guyup (komunitas) akan mempertahankan bahasa daerah mereka atau mereka 

akan memilih bahasa kedua untuk mereka gunakan nantinya. Sikap bahasa itu 

semua bergantung pada guyup (komunitas) tersebut. Apabila mereka mempunyai 

loyalitas yang tinggi terhadap bahasa daerah mereka, mereka akan memelihara 

dan mempertahankan bahasa daerah mereka yang sekaligus menunjukkan 

identitas mereka sebagai pemakai bahasa. 

 


