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Abstract 
 
The results of a case study to find out the maintenance of ethnic languages as the 
minority languages in families whose parents are from different ethnic groups in urban 
areas will be discussed. The competitor of the ethnic languages is Bahasa Indonesia as 
the lingua franca and the majority language in urban areas. The tool for collecting data 
are a questioner combined with interviews. The factors conserned are home as the 
domain, the social network, the language use and the language choice connected to the 
language status. The results suggest that the language death may arise since the 
frequency of usage for and the connection to the ethnic languages are very low. 

Keywords: language maintenance, language death, language choice, language use, 
domain 

 
 
 
 
A.  Pendahuluan  

Indonesia memiliki banyak suku di Indonesia. Tiap suku memiliki set budaya 
masing-masing termasuk di dalamnya adalah bahasa. Bahasa suku kemudian menjadi 
bagian dari tiap orang dalam suku itu dan akan terbawa juga saat ia melakukan migrasi, 
termasuk diantaranya adalah migrasi ke daerah urban. 

Jakarta dan sekitarnya termasuk daerah urban yang menjadi tujuan migrasi 
banyak orang dari berbagai suku. Di daerah ini, banyak suku berbaur menjadi satu. 
Kondisi ini menyebabkan perlunya kehadiran lingua franca sebagai alat komunikasi 
yang bisa digunakan oleh berbagai suku. Bahasa Indonesia tampil untuk mengisi posisi 
itu dan kemudian mendapat posisi yang cukup dominan dalam masyarakat urban. 

Kehadiran Bahasa Indonesia sebagai jembatan komunikasi antar suku memang 
memang suatu yang sangat membantu. Namun ada hal lain yang harus diperhatikan 
yaitu tumbuhnya persaingan antara Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Situasi ini 
menimbulkan pertanyaan apakah bahasa daerah masih tetap digunakan dan diturunkan 
kepada generasi selanjutnya sebagai bagian dalam pemertahanan bahasa saerah tersebut 
terutama pada keluarga dengan pasangan orang tua yang berbeda suku yang berarti 
memiliki bahasa daerah yang berbeda. 
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Tetap diturunkannya kemampuan berbahasa kepada generasi selanjutnya 
memegang peranan penting dalam pemertahanan  bahasa. Hal ini sesuai dengan 
penyataan bahwa apabila suatu bahasa tidak diturunkan kepada anak-anak atau generasi 
berikutnya maka bahasa tersebut akan punah dalam tiga generasi yang diawali dengan 
adanya peralihan bahasa (Fishman dalam Diane Nelson, 2007: 201). Hal ini sangat 
dimungkinkan terjadi karena anak-anak (generasi kedua) akan menjadi pengguna yang 
sangat pasif dalam arti mereka sudah lagi menggunakan bahasa tersebut secara aktif 
atau bahkan sudah tidak menggunakan bahasa suku mereka sama sekali. Berarti 
generasi kedua ini tidak akan punya kemampuan terkait dengan bahasa sehingga 
generasi ketiga akan sama sekali tidak akan pernah mengetahui bahasa itu sama sekali. 
Kondisi inilah yang membuat kepunahan bahasa terjadi karena sudah tidak ada lagi 
penutur bahasa tersebut.  

Pernyataan di atas berarti sangat terkait dengan peranan orang tua dalam 
pemertahanan bahasa. Ada dua pendapat mengenai peranan orang tua. Ada penelitian 
yang menyatakan bahwa peran ibu sangat penting dalam usaha pertahanan bahasa 
karena mereka memiliki waktu yang lebih banyak dengan anak-anak sehingga bahasa 
yang  ibu pergunakan dalam berkomunikasi  akan menjadi bahasa yang kuat bertahan  
(Boyd, 2001:33; Clyne, 1991). Hal ini sangat selaras dengan pendapat yang menyatakan 
bahwa kaum wanita merupakan garda terdepan dalam pelestarian bahasa terkait dengan 
peran sosial mereka sebagai pemertahan warisan budaya dan penjaga nilai-nilai yang 
terkait dengan budaya etnis (Winter dan Pauwells, 2000 : 508-509). Situasi yang sama 
juga terjadi di masyarakat Bengali di Malaysia yang diteliti oleh Dipika Mukherjee 
(2003). Mukherjee menemukan bahwa para wanita dalam masyarakat ini diposisikan 
sebagai pemertahan dan penyampai bahasa kepada generasi penerus (Mukherjee, 2003 : 
105). Pendapat kedua adalah mengenai peran ayah dalam pemertahanan bahasa. Dopke 
(1990) menemukan bahwa dalam keluarga campuran Jerman-Inggris di Australia, 
kualitas input ayah lebih besar dalam penurunan kemampuan bahasa dibandingkan ibu. 
Hal ini berarti nahwa input ayah juga merupakan hal yang penting dalam penurunan 
kemampuan bahasa anak. Semua pendapat yang diperoleh dari penelitian sebekumnya 
ini semakin memperkuat peran orang tua dalam pemertahanan bahasa terutama dalam 
pewarisan kemampuan bahasa kepada anak. 

Peran orang tua yang sangat penting dalam usaha pelestarian bahasa dengan 
menurunkan kemampuan bahasa kepada anak terkait erat dengan pembahasan mengenai 
domain. Menurut Fishman (1972: 19) domain tanpa memperhitungkan jumlah mereka 
adalah term dari konteks institusi atau keberadaan sosio-ekologi dan semua itu 
membentuk kluster utama dari situasi interaksi yang hadir dalam seting multilingual 
tertentu. Pemilihan bahasa dan topik dapat juga dipahami melalui domain meskipun 
kedua hal tersebut digunakan untuk menganalisa tindakan individu pada level interaksi 
langsung yang terkait dengan norma dan ekspektasi sosio-budaya (Fishman, 1972: 19). 
Berarti, domain juga didefinisikan sebagai kontruksi sosio-budaya yang diabstraksikan 
dari berbagai topik dari komunikasi, hubungan antar pembicara, dan masyarakat yang 
berkomunikasi tersebut bersesuaian dengan institusi dari sebuah masyarakat dan 
wilayah kegiatan dari sebuah masyarakat pengguna bahasa yang di dalamnya bahwa 
tindakan individu dan pola sosial dapat dibedakan satu sama lain walaupun saling 
terkait (Fishman, 1972: 20). Oleh sebab itu, domain dapat dikatakan sebagai abstraksi 
atau summari hirarki yang lebih tinggi yang berasal dari sebuah studi yang lebih dalam 
mengenai interaksi langsung yang di dalamnya terdapat pemilihan bahasa (Fishman, 
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1972 : 20). Greenfield (1968) dikutip dalam Fishman (1972: 22-23) menyatakan bahwa 
ada lima domain yang dapat di generalisasi dari berbagai situasi. Penamaan untuk lima 
domain ini adalah keluarga, pertemanan, agama, pendidikan dan pekerjaan (Fishman, 
1972: 22). Dia juga menekankan bahwa situasi umum dapat dipresentasikan untuk tiap 
domain sebagai sebuah cara pengumpulan data diri yang akan memperlihatkan 
pemilihan bahasa. Dia membuat sebuah konstruksi untuk siswa sekolah menengah di 
masyarakat Puerto Rico di wilayah Greater New York City. Di tempat ini setiap domain 
dipresentasikan oleh interlokutor, tempat dan topik dengan instrument sebagai berikut: 

 
Domain Interlokutor Tempat Topik 
Keluarga Orang tua Rumah Bagaimana menjadi seoarng anak laki-laki atau 

perempuan yang baik. 
Pertemanan Teman Pantai Bagaimana memainkan permainan tertentu. 
Agama Pendeta Gereja Bagaimana menjadi seorang umat Kristiani yang 

baik. 
Pendidikan Guru Sekolah Bagaimana memecahkan sebuah soal aljabar. 
Pekerjaan  Pengusaha Tempat Kerja Bagaimana melakukan pekerjaan dengan lebih 

efisien. 
 

Hipotesa Greenfield adalah dalam masyarakat Puerto Rica tersebut, pada 
individu yang mengetahui bahasa Spanyol dan bahasa Inggris dengan baik secara 
seimbang, penggunaan bahasa Spanyol lebih banyak terkait dengan keluarga dan 
pertemanan (hal ini terjadi karena keluarga dan pertemanan adalah termasuk dalam 
kluster yang memiliki nilai kedekatan) sedangkan bahasa Inggris digunakan untuk 
kegiatan yang terkait dengan agama, pekerjaan dan pendidikan kerena ketiga hal 
tersebut terkait dengan kluster status. Namun, dia juga menemukan bahwa penggunaan 
bahasa Spanyol menurun dalam pembicaraan terkait keluarga, pertemanan, agama, 
pekerjaan dan pendidikan terlepas apakah komponen yang terlibat adalah orang, tempat 
atau topik (Fishman, 1972 : 22-23). Terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Greenfield ini bahwa domain keluarga dengan orang tua sebagai interlokutor dan rumah 
adalah komponen yang paling utama dalam pemilihan bahasa dalam berkomunikasi. 
Selain itu, domain rumah ini penting karena rumah dapat memberikan prediksi untuk 
penggunaan bahasa di masa depan dan pemertahanannnya. Jika sebuah bahasa tidak 
diturunkan di rumah atau tidak pernah digunakan di rumah, bahasa tersebut akan sangat 
sulit bertahan. Ini berarti juga bahwa meskipun bahasa jarang digunakan dan hanya oleh 
pengguna bahasa minoritas, hal ini dapat memberikan indikasi bahwa jumlah pemakai 
bahasa tersebut meningkat (Clyne, 2003: 22). Dengan demikian, rumah adalah domain 
penting dalam pemertahanan bahasa. Hal ini juga menunjukkan bahwa peningkatan 
jumlah pengguna suatu bahasa akan semakin besar peluang bahasa tersebut bertahan. 
Penggunaan bahasa sangat terkait dengan pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa ini 
terkait dengan dipakai tidaknya bahasa dalam hal ini adalah bahasa daerah oleh 
penuturnya. Terjadinya pemilihan bahasa disebabkan adanya paling tidak dua bahasa 
dalam komunitas tersebut yang merupakan hasil dari adanya kontak bahasa. Kontak 
bahasa sangat umum  terjadi di daerah urban karena masyarakat urban terdiri dari 
berbagai suku.  

Pemilihan bahasa ini juga disebabkan adanya bahasa mayoritas atau bahasa 
dominan dan bahasa minoritas. Situasi yang terjadi dalam konteks urban di Jakarta dan 
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sekitrarnya adalah Bahasa Indonesia menjadi bahasa mayoritas dan mendapatkan status 
yang lebih tinggi sedangkan bahasa minoritas adalah bahasa daerah yang mendapat 
status yang lebih rendah. Grosjean (1982; 107) membuat daftar faktor apa saja yang 
menjadi alasan suatu kelompok mempertahankan bahasanya dan beralih kepada bahasa 
mayoritas. Faktor-faktor yang memperngaruhi pemertahanan dan peralihan bahasa ini 
ada lima yaitu aspek sosial (termasuk pernikahan dan imigrasi), sikap kelompok 
terhadap bahasanya, penggunaan bahasa (domain atau lokasi, fungsi dan topik 
pembicaraan, dengan siapa berbicara atau interlokutor, kebijakan pemerintah dalam 
hukum dan pendidikan terkait dengan bahasa daerah, dan faktor lain seperti dukungan 
budaya dari negara. Pola imigrasi yang terjadi pada kelompok minoritas mencakup 
pilihan mereka untuk tetap mempertahankan bahasa mereka dalam waktu yang lama 
atau beralih secara cepat ke bahasamayoritas (Grosjean, 1982). 

Jaringan sosial pada kelompok minoritas juga memegang peranan penting dalam 
pemertahanan bahasa. Milroy dan Wei (1995: 139) menyatakan bahwa jaringan sosial 
yang sangat erat di dalam kelompok akan mempertahankan konvensi dan norma 
kelompok termasuk di dalamnya adalah bahasa; dan analisis mengenai jaringan dapat 
memberikan pemahaman dari mekanisme sosial dan memperjelas dinamika sosial yang 
terjadi dalam kelompok yang dapat menyebabkan proses pemertahanan dan peralihan 
bahasa. Kedua pernyataan ini menunjukkan bahwa semakin erat hubungan seseorang 
dengan jaringan kelompok sukunya maka akan semakin dekat juga dia dengan sukunya 
sehingga dia akan mempertahankan identitas kelompok termasuk di dalamnya adalah 
bahasa daerah. 

Alasan adanya pemertahanan dan peralihan bahasa adalah adanya pemilihan 
bahasa yang terjadi karena kehadiran paling tidak dua bahasa. Kemungkinan lain yang 
dapat muncul adalah bilingualisme. Pola umum yang terjadi pada daerah urban yang 
memiliki paling tidak dua bahasa adalah faktor ekonomi dan komersial yang membuat 
banyak orang menggunakan kedua bahasa tersebut (Grosjean 1982 mengutip studi yang 
dilakukan oleh Mackey 1968). 

Semua hal yang telah dikemukakan di atas mendorong penulis untuk 
menyelidiki bahasa daerah dan Bahasa Indonesia di daerah urban atau kedudukan suku-
suku sudah berimigrasi. Sebelumnya penulis telah melakukan studi kasus dengan 
partisipan yang memiliki orang tua satu suku yang memperlihatkan bahwa penggunaan 
bahasa daerah di rumah sangat rendah, penggunaan bahasa mayoritas (Bahasa 
Indonesia) yang sangat tunggi menunjukkan adanya proses peralihan bahasa,  mengarah 
pada kepunahan bahasa dan bilinguialisme (Sofiah, 2011). Sekarang penulis akan 
melakukan studi kasus pada partisipan yang memiliki pasangan orang tua yang berbeda 
suku untuk mengetahui apakah hal yang sama juga terjadi. 

B. Metodologi 

Studi kasus yang dilakukan adalah dengan metode campuran antara kuantitatif 
dan kualitatif dengan 23 partisipan (17 wanita dan 6 pria). Salah satu partisipan wanita 
berumur 50 tahun dengan satu orang anak sedangkan umur partisipan yang lain adalah 
antara delapan belas sampai dua puluh tiga tahun dengan tanpa anak. Pemilihan 
partisipan dengan usia muda untuk mengetahui bagaimana mereka sebagai anak dari 
keluarga yang orang tuanya berbeda suku memandang bahasa daerah kedua orang 
tuanya dan juga Bahasa Indonesia sedangkan partisipan yang sudah memiliki anak 
dipilih untuk mengetahu bagaimana partisipan yang memiliki pasangan berbeda suku 
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menggunakan bahasa di dalam keluarganya, baik bahasa daerah dan Bahasa Indonesia 
terutama kepada anaknya. Jumlah wanita lebih banyak karena didorong dengan 
pernyataan bahwa wanita lebih kuat mempertahankan bahasa daripada pria. Alat 
pengumpul data adalah kuesioner dengan ditambah wawancara.  

Kuesioner dipilih sebagai alat pengumpul data untuk menjaring data lebih cepat 
dan banyak. Data yang diperoleh kemudian akan dikonfirmasi dengan wawancara. 
Kedua cara ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai 
partisipan terkait dengan pemertahanan dan peralihan bahasa yang disebabkan adanya 
persaingan antara bahasa mayoritas (Bahasa Indonesia) dan bahasa minoritas (bahasa 
daerah). Hipotesa yang diangkat adalah bahwa anak dari keluarga berbeda suku sangat 
cenderung lebih menggunakan Bahasa Indonesia sehingga peralihan bahasa menuju 
pada kepunahan bahasa sangat mungkin terjadi.   

C.  Analisis 

1.  Keikutsertaan Organisasi Kedaerahan 

Pertanyaan keikutsertaan organisasi kedaerah diajukan untuk mengetahui 
seberapa erat hubungan partisipan dengan organisasi kedaerahannya. Hal ini terkait 
dengan hubungan mereka dengan jaringan kelompok daerah mereka. Dari data 
(lampiran tabel 1) diperoleh hasil yaitu lebih dari 80% partisipan tidak pernah terlibat 
pada organisasi kedaerahan baik organisasi kedaerahan ibu maupun ayah dan hanya 
kurang dari 20% partisipan menyatakan kadang-kadang ikut serta dalam kegiatan atau 
organisasi kedaerahan. Kenyataan ini menunjukkan betapa lemahnya hubungan 
partisipan dengan jaringan kelompoknya yang berarti lemah juga kekuatan mereka 
dalam usaha mempertahankan identitas kelompok mereka termasuk bahasa daerah.. 

2.  Bilingualisme 

Pertanyaan mengenai bilingualisme diajukan karena partisipan ada di keadaan 
dimana paling tidak ada dua bahasa yang hadir. Dalam hal ini bahasa-bahasa yang 
dimaksud adalah bahasa daerah ayah dan ibu serta Bahasa Indonesia. Terlihat dari data 
(lampiran tabel 2 dan 3) bahwa 65% partisipan menyatakan bahwa mereka saat bicara 
Bahasa Indonesia kadang menyelipkan bahasa daerah dan saat mereka berkomunikasi 
menggunakan bahasa daeerah, mereka juga kadang menyelipkan Bahasa Indonesia. Hal 
ini menunjukkan bahwa terjadi campur kode antara Bahasa Indonesia dan bahasa daerah 
mereka saat mereka berkomunikasi baik dalam tataran kata maupun kalimat. Berarti 
mayoritas partisipan telah bilingual. Hanya sekitar 35 % partisipan yang tidak 
mencampur kode saat mereka berkomunikasi. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka 
mencampur kode antara Bahasa Indonesia dan bahasa daerah (lampiran tabel 4)  ada 
tiga yaitu topik (65%), lokasi (65%) dan interlokutor atau orang yang diajak bicara 
(78%). Hal lain yang didapat melalui wawancara mengenai faktor campur kode adalah 
keakraban. Maksud pernyataan sebelumnya ini adalah saat orang yang diajak bicara 
(interlokutor) berasal dari suku yang sama, mayoritas partisipan menyatakan bahwa 
mereka memasukkan bahasa daerah untuk menunjukkan kedekatan dengan lawan bicara 
namun apabila interlokutor atau lawan bicara bukan berasal dari daerah yang sama, 
partisipan cenderung memasukkan Bahasa Indonesia lebih banyak.  Kenyataan ini juga 
menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya alih kode. Apabila alih kode memiliki 
kekerapan yang sangat tinggi, tidak tertutup kemumgkinan terjadinya peralihan bahasa.  
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3. Akses terhadap beragam media untuk bahasa daerah dengan kegiatan 
membaca, menulis, mendengar dan menonton.(lampiran tabel 5-8) 

Pertanyaan mengenai kegiatan para partisipan terkait dengan membaca, menulis, 
berbicara dan menonton diajukan untuk mengetahui seberapa sering para partisipan 
memiliki inte iraksi menggunakan bahasa daerah dalam berbagai macam media,  baik 
cetak maupun eletronik juga audiovisual. Dari hasil pengumpulan data terlihat bahwa 
sekitar 60% partisipan tidak pernah melakukan kegiatan membaca, menulis dan 
mendengarkan dalam bahasa daerah. Hanya pada kegiatan menonton, kekerapan 
mencapai 60% partisipan yang melakukan kegiatan ini. Kenyataan ini menunjukkan 
bahwa mayoritas partisipan sedikit sekali melakukan interaksi melalui media dengan 
menggunakan bahasa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas partisipan  tidak 
mendapat akses atau tidak mencoba untuk mencari akses media yang cukup banyak 
kepada bahasa daerah yang juga berarti bahwa kedekatan partisipan dengan bahasa 
daerah sangat rendah. 

4. Penggunaan dan pemilihan bahasa di dalam rumah (domain) – tabel 9 dan 10 

Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui bahasa utama apa yang digunakan 
oleh partisipan kepada lawan bicaranya dan bahasa utama yang digunakan oleh 
interlokutor kepada para partisipan di rumah. Terlihat dari data bahwa bahasa utama 
yang paling banyak digunakan adalah Bahasa indonesia baik oleh para partisipan 
ataupun para interlokutor (lebih dari 50%) walaupun ada juga partisipan yang berbicara 
dengan campur kode antara Bahasa Indonesia dan bahasa daerah (35%) terutama saat 
berbicara dengan saudara sesuku. Dominasi penggunaan Bahasa Indonesia dalam rumah 
mengindikasikan bahwa mayoritas partisipan tidak menggunakan bahasa daerah di 
rumah. Hal ini cukup menimbulkan kekhawatiran bahwa proses peralihan bahasa telah  
terjadi dan sangat mungkin menuju pada kepunahan bahasa daerah. 

Pengecualian terjadi pada satu partisipan wanita yang telah memiliki anak laki-
laki yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa dominan saat berbicara dengan 
anaknya. Hal ini ia lakukan karena ia ingin anaknya tetap memiliki kemampuan bahasa 
daerah ibunya. Partisipan ini juga mengungkapkan bahwa suaminya yang berbeda suku 
juga menggunakan bahasa daerah saat berbicara baik dengan dirinya maupun anak 
mereka. Hal ini menunjukkan bahwa partisipan dan suaminya meneruskan kemampuan 
bahasa daerah mereka kepada anak. 

5. Bahasa yang dipilih untuk mengungkapkan perasaan. (lampiran tabel 11) 

Penggunaan dan pemilihan bahasa sangat terkait dengan perasaan karena bahasa 
juga merupakan bentuk ekspresi perasan. Dari data yang diperoleh, terlihat sekali 
dominasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dipilih untuk mengungkapkan perasaan 
sangat tinggi hingga mencapai hampir 90%. Untuk gabungan antara Bahasa Indonesia 
dan bahasa daerah  atau campur kode, hanya mencapai kurang dari 20%. Hal ini 
menunjukkan bahwa mayoritas partisipan memilih untuk menggunakan Bahasa 
Indonesia dalam pengungkapan perasaan mereka. 

6. Status (lampiran tabel 12) 

Terkait dengan status untuk Bahasa Indonesia dan bahasa daerah di mata para 
partisipan, pertanyaan yang diajukan adalah bahasa apa yang lebih penting dari kedua 
bahasa tersebut (Bahasa Indonesia dan bahasa daerah). Ternyata dari data yang 
diperoleh, 100% atau semua partisipan menyatakan bahwa Bahasa Indonesia lebih 
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penting untuk bidang pendidikan atau untuk belajar. Untuk mencari penghasilan atau 
memperoleh pekerjaan, 83% partisipan memilih Bahasa Indonesia yang lebih penting. 
96% partisipan memilih Bahasa Indonesia untuk tinggal di tempat sekarang, hidup 
bermasyarakat dan diterima dalam masyarakat sekarang. Bahasa daerah baru muncul 
pada saat berbicara dengan  teman sedaerah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 
bahasa daerah adalah untuk menunjukkan kedekatan. 

D.  Kesimpulan 

Studi kasus ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan bahasa daerah dan 
Bahasa Indonesia pada anak dengan orang tua berbeda suku di daerah urban. Adanya 
lebih dari satu bahasa menyebabkan persaingan dalam hal ini adalah Bahasa Indonesia 
yang mendapat status yang tinggi dan bahasa daerah yang mendapat status lebih rendah 
yang ditunjukkan dengan penentuan mana yang lebih penting antara Bahasa Indonesia 
dan bahasa daerah.  

Hipotesis awal yang menyatakan bahwa partisipan sebagai anak dengan orang 
tua berbeda suku akan cenderung pada peralihan bahasa menuju kepunahan terbukuti 
pada hasil studi kasus ini. Hal ini sangat mungkin sekali karena rumah sebagai domain 
yang paling penting dalam pemertahanan bahasa pun menunjukkan bahwa bahasa 
daerah tidak dipergunakan di rumah sehungga kepunahan bahasa sangat mungkin terjadi 
pada bahasa daerah terutama di daerah urban yang berarti orang tua mereka melakukan 
migrasi. 

Adanya kontak bahasa dan bilingualisme dalam darah urban. Hal ini  karena 
daerah urban adalah  tempat bagi orang untuk berinteraksi dengan suku lain. 
Kemampuan untuk menggunakan paling sedikit dua bahasa adalah termasuk dalam 
bilingualisme. 

Status bahasa juga berpengaruh dalam penggnaan dan pemertahanan bahasa 
daerah. Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa mayoritas mendapatkan status lebih 
tinggi sehingga Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang dipilih oleh para partisipan. Hal 
ini terjasi karena mayoritas partisipan menganggap bahwa bahasa Indonesia lebih 
penting daripada bahasa daerah. Bahasa daerah baru digunakan saat berbicara dengan 
teman atau saudara sesuku untuk menunjukkan identitas dan kedekatan hubungan antara 
partisipan dengna interlokutor.   
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LAMPIRAN 
 
Tabel 1. Keikutsertaan organisasi kedaerahan 
Keterangan Organisasi Asal Suku Ibu Organisasi Asal Suku Ayah 
Sangat sering 1 0 
Sering 0 0 
Kadang-kadang 2 4 
Sekali-sekali 0 0 
Tisak pernah 20 19 

 
Tabel 2. Bilingualisme (saat bicara Bahasa Indonesia kadang menyelipkan bahasa 
daerah dalam percakapan, 
Ya 15 
Tidak 8 

 
Tabel 3. Bilingualisme (saat bicara bahasa daerah kadang menyelipkan Bahasa 
Indonesia. 
Ya 15 
Tidak 8 

 
Tabel 4. Faktor pemicu Bilingualisme 
Topik 15 
Lokasi 15 
Orang/Interlokutor 18 

 
Tabel 5. Kegiatan Membaca (Seberapa sering membaca dalam bahasa daerah) 
Kekerapan Jumlah 
Setiap hari 1 
Seminggu sekali 1 
Sebulan sekali 2 
Setahun sekali 2 
Jarang 1 
Kadang-kadang 1 
Tidak pernah 15 

 
Tabel 6. Kegiatan Menulis (Seberapa sering menulis dalam bahasa daerah) 
Kekerapan Jumlah 
Setiap hari 2 
Seminggu sekali 1 
Sebulan sekali 1 
Setahun sekali 2 
Jarang 2 
Kadang-kadang 1 
Tidak pernah 14 
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Tabel 7. Kegiatan Mendengarkan (Seberapa sering mendengarkan bahasa daerah) 
Kekerapan Jumlah 
Setiap hari 1 
Seminggu sekali 1 
Sebulan sekali 2 
Setahun sekali 4 
Jarang 2 
Kadang-kadang 1 
Tidak pernah 12 

 
Tabel 8. Kegiatan Menonton (Seberapa sering menonton dalam bahasa daerah) 
Kekerapan Jumlah 
Setiap hari 2 
Seminggu sekali 1 
Sebulan sekali 2 
Setahun sekali 5 
Jarang 1 
Kadang-kadang 3 
Tidak pernah 9 

 
Tabel 9. Bahasa utama yang digunakan di rumah oleh Anda 

kepada Bahasa 
daerah suku 

ibu 

Bahasa 
daerah suku 

ayah 

Bahasa Indonesia Gabungan bahasa 
daerah dan Bahasa 

Indonesia 
Ibu 0 0 17 6 
Ayah 0 0 21 3 
Anak 0 0 6 1 
Saudara 0 0 15 8 
Teman 0 0 19 4 
Tetangga 0 0 21 2 
Pasangan 0 0 14 2 

 
Tabel 10. Bahasa utama yang digunakan di rumah kepada Anda 

oleh Bahasa daerah 
suku ibu 

Bahasa 
daerah suku 

ayah 

Bahasa 
Indonesia 

Gabungan bahasa 
daerah dan Bahasa 

Indonesia 
Ibu 1 0 17 5 
Ayah 0 0 18 5 
Anak 0 0 6 2 
Saudara 0 0 19 4 
Teman 0 0 20 3 
Tetangga 0 0 20 3 
Pasangan 0 0 14 2 
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Tabel 11. Bahasa yang dipilih untuk Perasaan 

Perasaan Bahasa 
daerah suku 

ibu 

Bahasa 
daerah suku 

ayah 

Bahasa 
Indonesia 

Gabungan bahasa 
daerah dan Bahasa 

Indonesia 
Lelah 1 2 18 2 
Stres 1 1 17 4 
Marah 1 4 16 2 
Malu 2 0 17 4 
Berbeda pendapat 1 1 17 4 
Berhitung 0 0 19 4 
Terburu-buru 0 0 20 3 
Dalam bahaya 1 0 19 3 
Bahagia 0 1 17 5 
Bingung 0 0 20 3 

 
Tabel 12. Bahasa yang lebih penting 

Untuk 
Bahasa 

daerah suku 
ibu 

Bahasa 
daerah suku 

ayah 

Bahasa 
Indonesia 

Gabungan 
bahasa 

daerah dan 
Bahasa 

Indonesia 
Mencari penghasilan 1 0 18 0 
Belajar 0 0 23 0 
Memperoleh pekerjaan 0 0 19 0 
Pendidikan 0 0 23 0 
Tinggal di tempat sekarang 0 0 22 1 
Hidup bermasyarakat 0 0 22 1 
Mendidik anak 0 0 16 1 
Diterima dalam masyarakat 
sekarang 

0 0 22 1 

Berbicara dengan teman 
sedaerah 

4 3 16 0 

Untuk Bahasa 
daerah suku 
ibu 

Bahasa 
daerah suku 
ayah 

Bahasa 
Indonesia  

Gabungan 
bahasa 
daerah dan 
Bahasa 
Indonesia 

Berbicara dengan teman 
sejawat/ dalam institusi 
yang sama 

1 0 22 0 

Jalan-jalan 1 1 20 1 
Berdagang 2 1 17 1 

 
 
 
 




