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ABSTRAK 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap dan pemilihan bahasa siswa salah satu 

sekolah multicultural , SMP Bina Insan Mandiri Medan ,  terhadap bahasa Indonesia, Inggeris dan 

bahasa Mandarin. Peneliti memilih sekolah ini karena siswa yang sedang menuntut ilmu di sekolah 

ini berasal dari berbagai latar belakang budaya, suku dan agama yang berbeda (multicultural). 

Sekolah ini juga menggabungkan kurikulum nasional dan Internasional dalam materi 

pembelajarannya. Sama halnya dengan sekolah lain sejenis seperti Prime One School, High Scope, 

Nobel School dan sekolah lainnya , sekolah ini juga menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa 

Mandarin sebagai bahasa pengantar utamanya. Bahasa Indonesia digunakan hanya untuk mata 

pelajaran tertentu seperti PPKN,  pendidikan Agama dan bidang studi Bahasa Indonesia. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Oktober sampai dengan November 2017. Adapun jumlah sampel penelitian sebanyak 30 

siswa. Data primer penelitian ini adalah data survei yang diperoleh melalui angket. Data yang diperoleh 

melalui angket, dianalisis secara kuantitatif. Untuk setiap ciri karakteristik dihitung angka rata-rata nilai 

(mean) sikap bahasa, dengan menggunakan Skala Likert atau teknik Likert. 

Hasil penelitina menunjukkan sikap dan pemilihan bahasa siswa SMP Bangun Insan Mandiri  

terhadap bahasa Indonesia, bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin  berada pada kategori positif 

dengan rerata 3.27 . Dari tiga bahasa yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin, 

data menunjukkan sikap bahasa siswa lebih tinggi terhadap bahasa Inggeris yakni sebesar 3.50 

diikuti bahasa  Mandarin dengan rerata 3.29 dan terakhir bahasa Indonesia dengan rerata 3.02. Hal 

ini menunjukkan tingginya minat siswa dalam belajar dan menggunakan bahasa Asing. 

Kata Kunci : Sikap Bahasa, Pemilihan Bahasa, Multikultural 

 

PENDAHULUAN 

                 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan globalisasi dunia memicu 

persaingan dalam segala aspek, termasuk dalam bidang pendidikan. Untuk meningkatkan mutu 

pendidikan yang siap bersaing di kancah Internasional, maka muncul sekolah- sekolah dengan taraf 

Internasional yang memberlakukan kurikulum pendidikan lintas negara mulai tingkan SD, SMP, 

SMA dan Perguruan Tinggi. Sekolah- sekolah ini pada umumnya menggunakan bahasa Inggeris 

sebagai bahasa pengantarnya. 

 Penggunaan bahasa asing dalam proses belajar-mengajar mengakibatkan terjadinya 

perubahan peran dan fungsi bahasa dalam kaitannya dengan komunikasi global. Perubahan peran 

dan fungsi bahasa ini sedikit tidaknya juga  memengaruhi sikap dan pemilihan bahasa siswa. 

Penggunaan bahasa Indonesia tidak lagi dominan karena sudah digantikan dengan bahasa asing 

seperti bahasa Inggeris ataupun bahasa Mandarin. 

 Penelitian ini mencoba meneliti bagaimanakan sikap dan pemilihan bahasa siswa multi etnik 

yang menempuh pendidikan  di sekolah yang memberlakukan kurikulum lintas negara dan 
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menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantarnya . Penelitian ini merupakan studi kasus 

sosiolinguistik yang dilakukan di Sekolah Bangun Insan Mandiri Medan.  

 Sekolah Bangun Insan Mandiri merupakan salah satu sekolah swasta di kota medan yang 

menggabungkan kurikulum nasional dan Internasional dalam materi pembelajarannya. Sama halnya 

dengan sekolah lain sejenis seperti Prime One School, High Scope, Nobel School dan sekolah 

lainnya , sekolah ini juga menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin sebagai bahasa 

pengantar utamanya. Disamping itu, siswa juga menggunakan bahasa Indonesia untuk mata 

pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN.  

            Penggunaan multi bahasa   membuat siswa di sekolah ini melakukan alih kode  dan campur 

kode dengan  frekuensi yang lebih besar jika  dibandingkan dengan siswa yang belajar di sekolah 

nasional dengan kurikulum lokal.  Intensitas alih kode dan campur kode  ini dikhawatirkan dapat 

mengubah sikap dan pandangan siswa terhadap bahasa Indonesia, seperti yang diutarakan oleh 

Weinrich dalam Oka (2010) yang menyatakan bahasa yang dominan di satu pihak akan 

mendominasi pihak lain dan berpengaruh terhadap pembentukan sikap bahasa.   

              Dahlan (1982:6) mengemukakan bahwa sikap  merupakan kesiapan mental atau neoral 

yang terorganisasikan melalui pengalaman dan berpengaruh terhadap tingkah laku individu dalam 

merespon objek tertentu. Pendapat itu sejalan dengan yang dikemukakan oleh Gerungan (1986:148) 

bahwa sikap adalah kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tertentu. 

Sikap senantiasa ada pada diri seseorang yang nampak melalui prilakunya ketika berhubungan 

dengan objek tertentu 

                  Menurut Sarnoff (dalam Sarwono, 2000) mengidentifikasikan sikap sebagai kesediaan 

untuk bereaksi (disposition to react) secara positif  (favorably) atau secara 

negatif (unfavorably) terhadap objek-objek tertentu. Selanjutnya D.Krech dan R.S Crutchfield 

(dalam Sears, 1999) berpendapat bahwa sikap sebagai organisasi yang bersifat menetap dari proses 

motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif mengenai aspek dunia individu. 

              Sikap seseorang bisa ditafsirkan dari prilaku verbal maupun noverbal. Seperti 

dikemukakan Ananstasi (1982:552) bahwa sikap seseorang memang tidak dapat diamati secara 

langsung, tetapi ditafsirkan dari prilaku yang nampak, baik secara verbal maupun nonverbal. 

Sedangkan Fantino (1975:462) mengemukakan bahwa sikap dapat diidentifikasi melalui ide-ide, 

perasaan, dan prilaku yang jelas. Pendapat  ini menafsirkan sikap dari mulai bentuk kecenderungan 

seseorang untuk bertindak hingga membentuk prilaku yang nyata. Dengan demikian sikap itu dapat 

diselusuri dari rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, cita-cita, keadaan hati, dan 

tingkah lakunya 

55 | P a g e  
 



Jurnal Suluh Pendidikan FKIP-UHN 

ISSN: 2356-2595  Volume 6 Edisi 2,  September 2018 

 

             Anderson (1974) membagi sikap atas dua macam, yaitu (1) sikap kebahasaan dan (2) sikap 

nonkebahasaan, seperti sikap politis, sikap keagamaan, dan lain-lain. Menurut Anderson, sikap 

bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang relatif berjangka panjang, sebagian mengenai 

bahasa, mengenai objek bahasa, yang memberikan kecenderungan seseorang untuk bereaksi dengan 

cara tertentu yang disenanginya. 

              Sikap bahasa (language attitude) adalah pristiwa kejiwaaan dan merupakan bagian dari 

sikap (attitude) pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa 

tertentu (Fishman, 1986). Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa itu 

sendiri atau orang lain (Kridalaksana, 1982:153). Kedua pendapat ini  menyatakan bahwa sikap 

bahasa merupakan reaksi seseorang (pemakai bahasa) terhadap bahasanya maupun bahasa orang 

lain.  

       Richard, et al. dalam Longman Dictionary of Applied Linguistics (1985:155) bahwa sikap 

bahasa adalah sikap pemakai bahasa terhadap keanekaragaman bahasanya sendiri maupun bahasa 

orang lain. Rusyana ( 1989,31-32) menyatakan bahwa sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa 

atau masyarakat bahasa baik yang dwibahasawan maupun yang multibahasawan akan berwujud 

berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu 

atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu 

maupun oleh anggota masyarakat. Hal itu ada hubungannya dengan status bahasa dalam 

masyarakat, termasuk di dalamnya status politik dan ekonomi. Demikian juga penggunaan bahasa 

diasosiasikan dengan kehidupan kelompok masyarakat tertentu, sering bersifat stereotip karena 

bahasa bukan saja merupakan alat komunikasi melainkan juga menjadi identitas sosial. 

            Garvin dan Mathiot (1968) merumuskan tiga ciri sikap bahasa yaitu:  

1. Kesetiaan Bahasa (Language Loyalty) yang mendorong masyarakat suatu bahasa 

mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain.  

2. Kebanggaan Bahasa (Language Pride) yang mendorong orang mengembangkan bahasanya 

dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. 

3. Kesadaran adanya norma bahasa (Awareness Of The Norm) yang mendorong orang 

menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar 

pengaruhnya terhadap perbuatan yaitu kegiatan menggunakan bahasa (language use).  

              Ketiga ciri yang dikemukakan di atas  merupakan ciri-ciri sikap positif terhadap bahasa. 

Sikap positif yaitu sikap antusiasme terhadap penggunaan bahasanya (bahasa yang digunakan oleh 

kelompoknya/ masyarakat tutur di mana dia berada). Sebaliknya jika ciri-ciri itu sudah menghilang 

atau melemah dari diri seseorang atau dari diri sekelompok orang anggota masyarakat tutur, maka 

berarti sikap negatif terhadap suatu bahasa telah melanda diri atau kelompok orang itu. Ketiadaan 
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gairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya merupakan salah satu 

penanda sikap negatif, bahwa kesetiaan bahasanya mulai melemah, yang bisa berlanjut menjadi 

hilang sama sekali.  

                 Sikap negatif terhadap bahasa dapat juga terjadi bila orang atau sekelompok orang tidak 

mempunyai lagi rasa bangga terhadap bahasanya, dan mengalihkannya kepada bahasa lain yang 

bukan miliknya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain: faktor 

politis, faktor etnis, ras, gengsi, menganggap bahasa tersebut terlalu rumit atau susah dan 

sebagainya. Sikap negatif juga akan lebih terasa akibat-akibatnya apabila seseorang atau 

sekelompok orang tidak mempunyai kesadaran akan adanya norma bahasa. Sikap tersebut nampak 

dalam tindak tuturnya. Mereka tidak merasa perlu untuk menggunakan bahasa secara cermat dan 

tertib, mengikuti kaidah yang berlaku. 

             Pemilihan bahasa menurut Fasold (1984: 180) adalah memilih sebuah bahasa secara 

keseluruhan dalam suatu komunikasi. Dalam masyarakat multibahasa tersedia berbagai kode, baik 

berupa bahasa, dialek, variasi, dan gaya untuk digunakan dalam interaksi sosial.  

 Selanjutnya Fasold (dalam Chaer, 2004) menjelaskan bahwa ketika seseorang memilih 

bahasa, maka hal yang pertama yang terbayang adalah bahasa secara keseluruhan atau (whole 

language) dalam masyarakat bilingual atau multilingual. Misalnya, seseorang yang menguasai 

bahasa Jawa dan bahasa Indonesia harus memilih bahasa apa yang diguankan dalam berkomunikais 

dengan orang lain dengan mempertimbangkan bahasa dominan dalam lingkunganya.  Moeliono 

(dalam Chaer 2004) menyatakan bahwa dalam masyarakat dwilingual atau multilingual, masyarakat 

harus memilih bahasa mana yang harus digunakan. Dalam hal pilihan ini ada tiga jenis pilihan yang 

dapat digunakakan yaitu  alih kode, campur kode dan variase lainnya.  

          Coulmas (2005) menyatakan bahwa orang membuat pilihan bahasa untuk berbagai tujuan. 

Seseorang memilih kata-kata, ragam bahasa, gaya bahasa, dan bahasa untuk memenuhi berbagai 

tujuan komunikasi yang terkait dengan penyampaian ide, keanggotaan atau pemisahan diri dari 

suatu kelompok atau komunitas, dan pembentukan atau pembelaan dominasi diri. 

               Ervin-Trip (dalam Grosjean 1982: 125) mengidentifikasikan empat faktor utama yang 

menyebabkan pemilihan bahasa, yaitu (1) latar (waktu dan tempat) dan situasi, (2) partisipan dalam 

interaksi, (3) topik percakapan, dan (4) fungsi interaksi. Senada dengan pendapat Ervin-Trip di atas, 

Grosjean (1982: 136) berpendapat tentang faktor yang berpengaruh dalam pemilihan bahasa.  

Menurut Grosjean terdapat empat faktor, yaitu (1) partisipan, (2) situasi, (3) isi wacana, (4) fungsi 

interaksi. Selanjutnya dijelaskan pula aspek yang perlu diperhatikan dari faktor partisipan adalah (a) 

keahlian berbahasa, (b) pilihan bahasa yang dianggap lebih baik, (3) status sosial ekonomi, (d) usia, 
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(e) jenis kelamim, (f) pendidikan, (g) pekerjaan, (h) latar belakang etnis, (i) relasi kekeluargaan, (j) 

keintiman, (k) sikap kepada bahasa-bahasa, dan (l) kekuatan luar yang menekan. 

METODOLOGI PENELITIAN  

                 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini 

dipergunakan karena peneliti ingin memberikan deskripsi dan memberikan perian tentang sikap dan 

pemilihan siswa multietnik yang menempuh pendidikan di sekolah yang menggunakan kurikulum 

lintas negara dan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar 

mengajar. 

              Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2017   dengan 

mengambil tempat di  Sekolah menengah Pertama Bangun Insan mandiri (BIM School)  . Sama 

seperti sekolah bertaraf internasional lainnya seperti  High  Scope, Prime One school, Nobel School 

dan sekolah sejenis lainnya, sekolah ini juga memberlakukan kurikulum lintas negara dan 

menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar utama dan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk mata pelajaran tertentu seperti untuk mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dan PPKN.  Sekolah ini dipilih karena siswa yang menuntut ilmu di sekolah ini 

berasal dari beragam suku bangsa seperti suku Batak , Jawa, Melayu dan Minang  dan berbagai 

warga engara seperti Cina, India, Inggeris dan  Malaysia.  

              Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Bangun Insan Mandiri . Sampel 

penelitian diambil sebanyak 10 % dari ujumlah populasi yakni sebanyak 30 orang siswa yang 

diambil dengan sistem random sampiling. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah angket, wawancara, dan pengamatan partisipatif. Subjek penelitian diminta untuk 

mencatat penggunaan bahasa mereka dalam kolom yang disediakan pada angket. Observasi 

partisipatif juga digunakan sebagai alat pengumpul data meskipun data yang diperoleh melalui 

teknik ini sifatnya sebagai alat untuk mempertegas data yang diperoleh melalui angket.  

              Data primer penelitian ini adalah data survei yang diperoleh melalui angket. Melalui teknik 

observasi, diperoleh data tentang penggunaan bahasa pada pertemuan-pertemuan intrakelompok. 

Data seperti itu diperlukan untuk mendukung data yang diperoleh melalui teknik angket.  Data yang 

diperoleh melalui angket, dianalisis secara kuantitatif. Untuk setiap ciri karakteristik dihitung angka 

rata-rata nilai (mean) sikap bahasa, dengan menggunakan Skala Likert atau teknik Likert, yaitu 

dengan cara meminta responden menandai satu posisi pada skala penilaian (rating scale), misalnya 

1-5 sesuai dengan kesetujuan atau ketidaksetujuannya atas sebuah pertanyaan.   

              Untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sikap bahasa responden, di dalam 

daftar pertanyaan disediakan lima pilihan jawaban dengan bobot (nilai) sebagai berikut. Nilai 5 

untuk sangat setuju, nilai 4 untuk setuju, nilai 3 untuk kurang setuju, nilai 2 untuk tidak setuju, dan 
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nilai 1 untuk sangat tidak setuju. Berdasarkan jawaban yang diberikan responden inilah nantinya 

akan diketahui nilai rata-rata (mean) untuk setiap pertanyaan. Nilai rata-rata ini diperoleh dengan 

menggunakan rumus: 

54321

54321

n+n+n+n+n

)5()4()3()2()1(
 

xnxnxnxnxn
x


  

Dalam hal ini n1 = jumlah responden yang memberikan nilai 1 untuk karakteristik yang 

bersangkutan, ... n5 = jumlah responden yang memberikan nilai 5 untuk karakteristik yang 

bersangkutan. Nilai rata-rata ini dikelompokkan ke dalam dua kelompok; nilai 1,0 – 2,5 dianggap 

atau ditafsirkan tidak setuju, dan itu dikategorikan sikap negatif, sementara nilai 2,6 – 5,0 dianggap 

setuju dan dikategorikan sebagai sikap positif. 

             Demikian juga untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pemilihan bahasa responden 

berdasarkan hubungan peran dan peristiwa bahasanya . Data yang diperoleh melalui angket, 

dianalisis secara kuantitatif. Untuk setiap ciri karakteristik dihitung angka rata-rata nilai (mean) 

sikap bahasa, dengan menggunakan Skala Likert atau teknik Likert yang selanjutnya dihitung nilai 

rata-ratanya. Langkah selanjutnya adal mendeskripsikan temuan penelitian dalam paparan  yang 

terperinci.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

              Jumlah responden yang dipilih oleh penulis sebanyak 30 siswa  yakni sebanyak 10 % dari 

jumlah populasi yang ada. Adapun pemetaan responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut   

Tabel 1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Pria 13 42 % 

2 Wanita 17 58 % 

               Sedangkan pemetaan responden berdasarkan suku bangsa dapat dilihat pada tabel 2 di 

bawah ini.  

Tabel 2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Bahasa Ibu 
 

No Bahasa Ibu Jumlah Persentase 

1 Bahasa Tionghoa/ hokkien 12 40 % 

2 Bahasa Mandarin 7 23 % 

3 Bahasa Inggeris 6 20 % 

4 Bahasa Indonesia 5 17 % 
 

Tabel  3. Jumlah Responden Berdasarkan Suku 

 

No Asal/ suku Jumlah Persentase 

1 Tionghoa 23 78% 

2 Hakka / Khek 3 10 % 

3 Sikh/india 1 3 % 

4 Batak Mandailing 1 3 % 

5 Batak Toba 2 6 % 
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Setelah dilakukan penelitian, data hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut : 

Tabel 4  Karakteristik Sikap Siswa Multikultural 

Karakteristik No Kriteria  Rerata Sikap 

Sikap Siswa Terhadap Bahasa 

Indonesia 

 SS S KS TS STS   

 1 8 21 0 1 0 4,20 P 

2 4 13 13 0 0 3,70 P 

3 1 6 20 3 0 3,16 P 

4 1 14 13 1 1 3,43 P 

5 2 9 15 3 1 3,26 P 

6 0 2 11 10 7 2,33 N 

7 0 2 10 14 4 2,33 N 

8 1 3 17 7 2 2,80 P 

9 0 2 12 13 2 2,49 N 

10 0 5 11 7 7 2,49 N 

Rerata       3,00 P 

Sikap Siswa Terhadap Bahasa 

Inggris 

1 21 9 0 0 0 4,70 P 

 2 2 5 17 5 1 3,06 P 

3 7 13 10 0 0 3,56 P 

4 5 10 15 0 0 3,66 P 

5 4 12 13 1 0 3,63 P 

6 2 9 13 4 2 3,10 P 

7 1 13 12 2 2 2,96 P 

8 1 12 13 3 1 3,30 P 

9 7 13 7 3 0 3,86 P 

10 1 13 10 5 0 3,23 P 

Rerata       3,50 P 

Sikap Siswa Terhadap Bahasa 

Mandarin 

1 8 20 2 0 0 4,20 P 

 2 1 3 19 6 1 2,90 P 

 3 3 7 15 5 0 3,60 P 

4 3 4 16 7 0 3,10 P 

5 0 8 13 7 2 2,90 P 

6 2 9 12 5 2 3,36 P 

7 2 13 11 2 2 3,03 P 

8 1 12 13 2 2 3,26 P 

9 4 10 13 3 0 3,50 P 

10 2 8 13 5 2 3,06 P 

Rerata        3,29 P 

Keterangan : SS(Sangat setuju), S(Setuju),KS(Kurang setuju), TS(tidak setuju), STS (sangat tidak 

  setuju),  P(Positif)  

           Berdasarkan data di atas dapat dilihat dari 10 daftar pertanyaan, sebanyak 9 pertanyaan  

dalam kategori tinggi , sedangkan satu item pertanyaan, yakni pertanyaan nomor 9 dalam 

kategori rendah. Berikut dipaparkan data untuk setiap pertanyaan 
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Dari grafik di atas dapat dilihat mayoritas responden (18 responden)  menyatakan 

menggunakan bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dengan porsi yang sama saat berkomunikasi di 

sekolah. Hal ini terjadi karena sekolah ini menggunakan system multi lingual dalam proses belajar 

mengajar. Sebanyak 10 responden menyatakan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, dan 2 

responden menyatakan selalu menggunakan bahasa asing.  

 

Dalam berkomunikasi sehari hari di luar kelas, mayoritas responden menggunakan bahasa 

Indonesia (sebanyak 16 responden), sedangkan 10 responden menyatakan menggunakan bahasa 

Indonesia dan Bahasa Asing dengan porsi yang sama, 2 orang responden menyatakan lebih banyak 

menggunakan bahasa asing, serta 2 orang responden mengatakan selalu menggunakan bahasa asing. 

 

 Pada saat berkomunikasi secara formal responden menggunakan lebih banyak bahasa 

Indonesia (sebanyak 10 responden, 7 responden menyatakan lebih banyak menggunakan bahasa 
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asing, 6 responden menyatakan selalu menggunakan bahasa Indonesia , 5 responden menyatakan 

sama banyaknya bahasa Indonesia dan bahasa asing serta 2 responden menyatakan selalu 

menggunakan bahasa asing. 

 Pada saat berkomunikasi dengan guru, 10 responden menyatakan lebih banyak 

menggunakan bahasa Indonesia, 10 responden menyatakan sama banyaknya bahasa Indonesia dan 

bahas Asing, 8 responden menyatakan lebih banyak menggunakan bahasa asing dan 2 responden 

menyatakan selalu menggunakan bahasa Asing, seperti grafiknya berikut ini: 

 

 Pada saat marah/ berdebat dengan sesama teman, sebanyak  10 responden menyatakan lebih 

banyak menggunakan bahasa Indonesia, 7 responden menyatakan selalu menggunakan bahasa 

Indonesia 2 responden menyatakan sama banyaknya bahasa Indonesia dan bahas Asing, 8 

responden menyatakan lebih banyak menggunakan bahasa asing dan 2 responden menyatakan 

selalu menggunakan bahasa Asing. Berikut grafiknya: 

 

              Pada saat berkomunikasi dengan teman karib , sebanyak  14 responden menyatakan lebih 

banyak menggunakan bahasa Indonesia, 2 responden menyatakan selalu menggunakan bahasa 

Indonesia , 10  responden menyatakan sama banyaknya bahasa Indonesia dan bahas Asing, 3 

responden menyatakan lebih banyak menggunakan bahasa asing dan 1  responden menyatakan 

selalu menggunakan bahasa Asing.  
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           Pada saat berkomunikasi dengan guru di dalam kelas  , sebanyak   2 responden menyatakan 

selalu menggunakan bahasa Indonesia , 9 responden menyatakan sama banyaknya bahasa Indonesia 

dan bahas Asing,  10 responden menyatakan lebih banyak menggunakan bahasa asing dan  9 

responden menyatakan selalu menggunakan bahasa Asing.  

 

KESIMPULAN 

              Sikap dan pemilihan bahasa siswa SMP Bangun Insan Mandiri  terhadap bahasa Indonesia, 

bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin  berada pada kategori positif dengan rerata 3.27   Dari tiga 

bahasa yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin, data menunjukkan sikap 

bahasa siswa lebih tinggi terhadap bahasa Inggeris yakni sebesar 3.50 diikuti bahasa  Mandarin 

dengan rerata 3.29 dan terakhir bahasa Indonesia dengan rerata 3.02. Hal ini menunjukkan 

tingginya minat siswa dalam belajar dan menggunakan bahasa Asing. 

            Antusiasme dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia masih tinggi.  Diharapkan sikap ini 

terus dipertahankan  ditengah iklim globalisasi dunia, sehingga bahasa Indonesia tidak tergerus oleh 

perkembangan penggunaan bahasa Asing.  
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