
iii 
 

MINAT SISWA SMA AL MUSLIM DALAM MEMPELAJARI BAHASA 

SUNDA SEBAGAI PELAJARAN WAJIB WILAYAH PROVINSI JAWA 

BARAT 

 

Karya Tulis Ilmiah  

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan  

 

 

 

Oleh : 

Brilian Andri Jatmiko 

NIS: 161710009 

 

 

 

SMA Al Muslim 

Jalan Raya Setu, kp. Bahagia, Telp.88335907, Fax.8831167,88362227 

TAMBUN – BEKASI 

2018-2019 



iv 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

KARYA TULIS ILMIAH 

MINAT SISWA/I SMA AL MUSLIM DALAM MEMPELAJARI BAHASA 

SUNDA SEBAGAI PELAJARAN WAJIB WILAYAH PROVINSI JAWA 

BARAT 

 

Yang dipersiapkan dan disusun oleh  

 

Brilian Andri Jatmiko 

NIS: 161710009 

 

 Telah disetujui dan diertahankan di depan Dewan Penguji (Penyanggah) 

Pada tanggal ……………………….......... 

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

 

Susunan tim penguji ; 

 

Penyanggah,                                                                         Pembimbing, 

 

 

 

Sri Widowati, S.Psi                                                            Miftahul Fitroh SP.d.I 

 

Tambun, ………………….... 2018 

Kepala SMA Al Muslim 

 

 

 

Dra.Reni Nurhidayati 



v 
 

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS 

MINAT SISWA/I SMA AL MUSLIM DALAM MEMPELAJARI BAHASA 

SUNDA SEBAGAI PELAJARAN WAJIB WILAYAH PROVINSI JAWA 

BARAT 

 

Bidang Penelitian  : Pendidikan 

Nama Peneliti              : Brilian Andri Jatmiko 

NIS    : 161710009 

Email    : andrijatmiko2000@gmail.com 

Alamat Rumah : Jl.Puspita XII No 28 Cikarang Baru, Kel      

Mekarmukti, Kec.Cikarang Utara, Kab.Bekasi 

17550 

 

Menyatakan bahwa substansi ini, yang berjudul “Minat Siswa/i  SMA Al Muslim 

dalam Mempelajari Bahasa Sunda Sebagai Pelajaran Wajib Wilayah Provinsi 

Jawa Barat” telah direvisi dan disetujui atau disahkan oleh guru pembimbing. 

 

 

 

 

 

Disahkan pada  

………………………… 2018 

 

Penyanggah,                                                                           Pembimbing, 

 

 

 

Sri Widowati S.Psi                                                              Miftahul fitroh S.Pd.I 

 

 

mailto:andrijatmiko2000@gmail.com


vi 
 

LEMBAR PERNYATAAN 

 

 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya tulis ilmiah yang 

saya susun sebagai syarat untuk memperoleh nomor peserta Ujian Nasional 

Berbasis Komputer (UNBK) dari SMA Al Muslim Tambun seluruhnya 

merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam 

penulisan tugas akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan 

sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah serta etika akademis. 

 

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian karya tulis ini 

bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, 

saya bersedia menerima sanksi-sanksi dari SMA Al Muslim Tambun sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di SMA Al Muslim Tambun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Bekasi, 8 Oktober 2018 

                                                                              Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

                                                                            Brilian Andri Jatmiko 

 

 

 



vii 
 

MOTTO 

 

 

“ Gusti Allah mboten Sare…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

KATA PENGANTAR  

 

Bismillahirohmanirrohim 

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Allah Subhanahu wata’ala karena atas 

berkat rahmat-Nya karya tulis ilmiah yang berjudul “Minat Siswa/i  SMA Al 

Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda Sebagai Pelajaran Wajib Wilayah 

Provinsi Jawa Barat” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

 

Karya tulis ilmiah ini disusun dalam rangka syarat kelulusan tahun ajaran 2019. 

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, peneliti mendapat banyak bantuan, 

masukan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui 

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada : 

 

1. Ibu Dra. Reni Nurhidayati selaku kepala sekolah yang selalu 

memberikan arahan secara umum dan mendorong  siswa-siswanya untuk 

meyelesaikan karya tulis di tengah kesibukannya. 

2. Bapak Miftahul Fitroh, SP.d.I sebagai guru pembimbing yang telah sabar 

memberikan banyak bantuan, masukan, dan dukungan terkait dengan 

penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

3. Ibu Sri Widowati S.Psi selaku penyanggah yang turut mengkoreksi karya 

tulis ilmiah ini dan turut memberikan masukkan yang bersifat konstruktif. 

4. Segenap guru dan karyawan SMA Al Muslim yang telah memberikan 

masukkan dan saran secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

5. Untuk Kedua orang tua saya yang selalu membantu dan memberikan 

dukungan baik secara moril, materil dan doa, sampai akhirnya karya tulis 

ilmiah ini selesai dikerjakan. 

6. Untuk teman dan sahabat saya baik yang berada di jurusan IPS maupun 

IPA yang memeberikan saran dan masukkan serta saling bahu-membahu 

menyelesaikan karya tulis hingga terselesaikan. 

 



ix 
 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna 

dan perlu pendalaman yang lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi 

kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. Penulis berharap semoga gagasan 

pada karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi pendidikan dan khususnya 

kelestarian bahasa Sunda dan pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Bekasi, 8 Oktober 2018 

                                                              Peneliti, 

 

 

                                                                                      Brilian Andri Jatmiko 

 

 

  



x 
 

DAFTAR ISI  

LEMBAR PENGESAHAN …………………………………………....     ii 

LEMBAR PERSETUJUAN …………………………………………..      iii 

LEMBAR PERNYATAAN …………………………………………...      iv 

MOTTO  ………………………………………………………………..     v 

KATA PENGANTAR …………………………………………………  vi 

DAFTAR ISI …………………………………………………………...     viii 

ABSTRAK …………………………………………………………….. x 

 

BAB I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah …………………………………… 1 

B. Masalah Penelitian …………………………………………. 4 

C. Kegunaan Hasil Penelitian …………………………………  4 

BAB II    TINJAUAN TEORI 

A. Pengertian …………………………………………………… 6 

B. Kajian Yang Relevan ………………………………………  11 

C. Sinopsis …………………………………………………….. 13 

D. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian …………………………….  13 

BAB III    METODE PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian …………………………………………..  15 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian …………………………....  15  

C. Metode Dan Model Penelitian …………………………....  16 

BAB IV   PEMBAHASAN 

A. Latar Penelitian …………………………………………….  22 

B. Data Wawancara …………………………………………...  23 

C. Deskripsi Data Hasil Wawancara ………………………...  24 

 



xi 
 

 

BAB V   PENUTUP 

A. Kesimpulan ………………………………………………...... 45 

B. Saran ……………………………………………………….... 45 

 

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………….. 47 

LAMPIRAN …………………………………………………………. 48 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ……………………………………… 64 

 

  



xii 
 

Minat Siswa/i  SMA Al Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda Sebagai 

Pelajaran Wajib Wilayah Provinsi Jawa Barat 

 

Brilian Andri Jatmiko 

XII IPS  

NIS : 161710009 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui minat siswa SMA 

Al Muslim dalam mempelajari bahasa Sunda. Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam 

lingkungannya,. dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara 

yang menurut peneliti dapat menggali sebuah informasi secara mendalam dari 

narasumber. Didalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ialah minat 

siswa SMA Al Muslim dalam mempelajari bahasa Sunda . 

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung tersebut 

dengan siswa dan siswi SMA Al Muslim lalu peneliti mengolah data menjadi 

sebuah uraian kata. Dari penelitian sederhana ini mendapatkan hasil sebagai 

berikut : 

1. Hampir semua siswa SMA Al Muslim sepakat bahwa pelajaran bahasa 

Sunda penting untuk dipelajari karena berbagai macam faktor pendorong 

seperti faktor letak geografis SMA Al Muslim yang berada diwilayah 

provinsi Jawa barat. 

2. Gaya pengajaran yang guru berikan ternyata mempengaruhi minat siswa 

untuk mempelajari bahasa  Sunda. Terlebih bahasa Sunda merupakan 

bahasa yang dianggap sulit oleh beberapa kalangan siswa lantaran 

kurang paham nya bahasa (Sunda) yang digunakan. Sehingga 

mengahambat siswa dalam perkembangan belajar mengajar pelajaran 

bahasa Sunda. 
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3. Alokasi waktu untuk pelajaran bahasa Sunda yang diberikan oleh pihak 

sekolah terlalu sedikit. Hal itu ditambah dengan kondisi lingkungan 

sekolah yang kurang mendukung untuk melaksanakan praktik diluar kelas 

sehingga siswa tidak terdorong untuk melaksanakan praktik di dalam 

lingkungan sekolah  

4. Butuh sinergitas antara siswa dengan pihak sekolah untuk dapat 

melestarikan bahasa Sunda. 

Kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagian siswa SMA Al Muslim masih 

memiliki semangat yang cukup tinggi untuk mempelajari bahasa Sunda, namun 

karena faktor tingkat kesulitan dalam menerjemahkan arti dan gaya pengajaran 

yang menurut sebagian siswa kurang efektif  yang menjadi pengambat membuat 

para siswa menjadi kurang minat terhadap pelajaran Bahasa Sunda. Di lain sisi 

di era arus perkembangan zaman yang begitu liar membutuhkan para siswa yang 

dapat melestarikan budaya dan bahasa Sunda. Butuh sinergitas antara siswa 

dengan guru ntuk dapat melestarikan budaya dan bahasa Sunda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

   Dalam semua lini kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari pagi hari hingga 

malam hari selalu dihadapkan dengan komunikasi antar individu atau lebih. Salah 

satu komunikasi yang sejak dahulu dipertahankan hingga saat ini yaitu 

komunikasi dengan menggunakan bahasa.  

 

Berasal dari bahasa Sanskerta भभभभ, bhāṣā adalah kemampuan yang 

dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan 

tanda, misalnya kata dan gerakan. Atau alat untuk beriteraksi dan berkomunikasi, 

dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau perasaan. 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa bahasa sangat krusial dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari. Cara berkomunikasi manusia antar individu 

dapat menggunakan kata atau gerakan. Menurut Leonard Bloomfield dalam buku 

yang berjudul Language menyebutkan bahwa bahasa adalah penemuan pahlawan 

dahulu kala atau jika tidak hasil roh mistis raykat. Bahasa mulai dalam usaha 

manusia untuk menirukan suara-suara (teori “bow-boww”), atau dalam respons-

respons wajar yang mengeluarkan bunyi (teori ‘’ding-dong’’) atau dalam teriakan-

teriakan dan seruan-seruan yang keras (teori “pooh-pooh”).1. Bedasarkan 

pendapat yang diutarakan oleh Leonard Bloomfield bahasa diciptakan oleh para 

pendahulu kita yaitu para pahlawan atau nenek moyang. Disamping itu bahasa 

ternyata tercipta dari usaha manusia untuk meniru suara-suara yang berada di 

lingkungan sekitar. 

 

 

                                                           
1 Leonard Bloomfield, Language. (Delhi; Mortilal Banarsidas, 1996) hlm. 4  
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Khazanah bahasa daerah di Indonesia tersebar dari Sabang sampai 

Merauke dan dari pulau Rote hingga Miangas.  Dalam buku Bahasa dan Peta 

Bahasa (2017) yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

(Badan Bahasa) disebutkan bahwa jumlah bahasa daerah yang sudah 

diinventarisasi dan dideskripsikan sebanyak 652, tidak termasuk dialek dan 

subdialek. Jika dilihat dari akumulasi persebaran bahasa daerah per provinsi, 

bahasa di Indonesia berjumlah 733. Bahasa di wilayah Nusa Tenggara Timur, 

Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. 

Penghitungan jumlah itu diperoleh dari hasil verifikasi dan validasi data di 2.452 

daerah pengamatan (DP) di seluruh Indonesia. Penelitian untuk pemetaan bahasa 

di Indonesia yang dilaksanakan Badan Bahasa tersebut dilakukan sejak 19912 

 

Dari kekayaan bahasa yang cukup beragam, Mungkin ini adalah salah satu 

rintangan yang besar untuk dapat menjaga bahasa daerah agar tidak punah pada 

zamannya.  Selain itu juga bahasa daerah yang ada diseluruh wilayah Indonesia 

mulai mengalami degradasi seiring perkembangan zaman serta hal ini diperparah 

dengan efek globalisasi yang semakin ganas. Sehingga membuat bahasa daerah 

mulai tersingkirkan dari kehidupan bersosial rakyat Indonesia. 

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan UNESCO (United Nations of 

Educational, Scientific, and Cultural Organization), vitalitas bahasa digolongkan 

menjadi enam kelompok (Salminen, 1999), yaitu  

1. Bahasa yang punah (extinct languages), bahasa tanpa penutur lagi. 

2. Bahasa hampir punah (nearly extinct languages), bahasa dengan. 

sebanyak-banyaknya sepuluh penutur yang semuanya generasi tua. 

3. Bahasa yang sangat terancam (seriously endangered languages), bahasa 

dengan jumlah penutur yang masih banyak, tetapi anak-anak mereka sudah 

tidak menggunakan bahasa itu. 

4. Bahasa terancam (endangered languages), bahasa dengan penutur anak-

anak, tetapi cenderung menurun. 

                                                           
2 buku Bahasa dan Peta Bahasa (2017) yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan     
Bahasa (diakses 14 Agustus 2018 pukul 20:21) 
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5. Bahasa yang potensial terancam (potentiallyendangered languages) 

bahasa dengan banyak penutur anak-anak, tetapi bahasa itu tidak memiliki 

status resmi atau yang prestisius. 

6. Bahasa yang tidak terancam (not endangered languages), bahasa yang 

memiliki transmisi ke generasi baru yang sangat bagus.  

 

Dikutip dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan 

Bahasa sebagai lembaga pemerintah yang berfokus pada ranah bahasa dan sastra 

di Indonesia telah menyatakan 17 bahasa daerah memasuki status terancam, 4 

bahasa daerah mengalami fase kritis dan yang lebih mencengangkan 11 bahasa 

daerah sudah punah3. 

 

Bercermin dari kasus di atas Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut ambil 

bagian dalam mempertahankan serta melestarikan bahasa daerah yang masih 

digunakan oleh masyarakat Jawa Barat hingga saat ini yaitu Bahasa Sunda. Meski 

Bahasa Sunda tidak tergolong kedalam bahasa yang akan punah. Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat mengambil tindakan preventif yaitu dengan diterbitkannya 

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Pembelajaran 

Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar 

Dan Menengah4. Yang diyakini oleh pemerintah dapat memebendung tingkat 

kepunahan dari bahasa Sunda. 

 

Sekolah sebagai lembaga yang melaksanakan peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah ini memiliki tanggung jawab penuh untuk menerapkan pelajaran 

bahasa Sunda di masing-masing sekolahnya. Salah satunya adalah SMA al 

muslim. Namun karena sebuah kebijakan yang tergolong baru tentu menimbulkan 

pro dan kontra baik di kalangan siswa maupun pihak guru. Selain itu juga 

berbagai macam persoalan. Berangkat dari uraian diatas penulis tertarik untuk 

                                                           
3 https://www.liputan6.com/news/read/3142857/11-bahasa-daerah-berstatus-punah-lainnya 
(diakses 15 Agustus 2018 pukul 22:49) 
4 Buku panduan Kurikulum Tingkat Daerah Muatan Lokal MPBS, hlm.vii yang diterbitkan oleh 
DISDIK Prov.JABAR (diakses 23 Agustus 2018 pukul 23:07) 

https://www.liputan6.com/news/read/3142857/11-bahasa-daerah-berstatus-punah-lainnya
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melakukan analisis terkait seberapa besar minat siswa/i SMA al muslim dalam 

mempelajari bahasa Sunda. 

 

 

B. Masalah Penelitian 

 

1. Fokus Masalah  

Dalam penelitian ini peneliti meletakan titik fokus kepada minat siswa 

siswi SMA Al Muslim dalam pembelajaran bahasa Sunda 

 

2. Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup masalah yang ada terdapat pada minat atau antusiasme 

siswa maupun siswi dalam mempelajari bahasa Sunda di lingkungan 

SMA Al Muslim yang akan dilakukkan oleh peneliti. 

 

3. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana minat siswa/i SMA al muslim dalam belajar bahasa 

Sunda ? 

b. Bagaimana peran siswa/i SMA al muslim dalam menerapkan 

bahasa Sunda di lingkungan sekolah ? 

 

C. Kegunaan Hasil Penelitian 

Tentu dalam sebuah penelitian didorong untuk memeberikan hasil 

yang dapat diimplementasikan untuk kemaslahatan masyarakat luas. Adapun 

kegunaan hasil penelitian ini adalah antara lain : 

a. Teoritis 

1. Menambah wawasan mengenai perkembangan bahasa Sunda. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi atau sumber acuan 

peneliti berikutnya untuk dikembangkan dan diperbaiki. 
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b. Praktis  

1. Bagi siswa 

Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan umum 

seputar bahasa Sunda. 

 

2. Bagi sekolah 

Dapat menjadi sumber acuan pihak sekolah untuk dapat 

meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Sunda di lingkungan 

SMA al muslim dan menjadi tolak ukur untuk merencanakan 

program pembelajaran. 

3. Bagi pemerintah  

Kepada pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

penelitian terkait dengan keefektifan mengenai program wajib 

pelajaran bahasa Sunda. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Pengertian 

1. Pengertian Pembelajaran 

Negara kita sangat menjunjung tinggi nilai keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia, hal ini terbukti dari diterbitkan Undang-undang nomor 

20 tahun 2003 disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 bahwa Setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 

Dalam membahas sebuah pendidikan pasti tidak akan jauh dari yang 

namanya pembelajaran. Menurut Sudjana (2000) dalam Sugihartono, dkk 

(2007:80) pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau 

mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menhubungkannya dengan anak 

didik sehingga terjadi proses belajar5. 

 

Kata “pembelajaran” adalah terjemahan dari “instruction”, yang 

banyak dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Istilah ini 

banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif-wholistik, yang 

menempatkan siswa sebagi sumber kegiatan. Selain itu, istilah ini 

mempermudah siswa mempelajari segala sesuatu lewat berbagai macam 

media, seperti bahan-bahan cetak, program televisi, gambar, audio dan lain 

sebagainya, sehingga semua itu mendorong terjadinya perubahan peranan 

guru dalam mengelola proses belajar mengajar, dan guru sebagai sumber 

belajar menjadi guru fasilitator dalam belajar mengajar. Hal ini seperti 

diungkapkan oleh Gagne (1992:3), yang menyatakan bahwa “ instruction 

is a set of event that effect learners in such a way that learning is 

facilititated “. Oleh karena itu menurut Gagne, mengajar atau “teaching “ 

merupakan bagian dari pembelajaran (instruction), di mana peran guru 

                                                           
5 Sugihartono,dkk , buku Pengembangan model metode  pembelajaran ( Bandung;Grasindo , 
2007)  hlm.78 



7 
 

 

lebih ditekankan pada bagaimana merancang atau mengaransemen 

berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia untuk digunakan atau 

dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu.  

 

Masih berkaitan dengan pembahasan diatas Gagne mengutarakan bahwa : 

“Why do we speak of instruction rather than teaching? It is because we 

wish to describe all of the events that may have a direct effect on the 

learning of a human being, not just those set in motion by individual who 

is a teacher. Instruction may include events that are generated by a page 

of print, by a picture, by a television program, or by combination of 

physical objects, among other things, of course, a teacher may play an 

essential role in the arrangement of any of these events”.  

 

Yang jika diterjemahkan yaitu  “Mengapa kita berbicara tentang 

instruksi daripada mengajar? Itu karena kami ingin menggambarkan 

semua peristiwa yang mungkin memiliki efek langsung pada pembelajaran 

manusia, bukan hanya yang digerakkan oleh individu yang adalah seorang 

guru. Instruksi dapat mencakup acara yang dihasilkan oleh halaman cetak, 

dengan gambar, oleh program televisi, atau dengan kombinasi objek fisik, 

antara lain, tentu saja, seorang guru dapat memainkan peran penting dalam 

pengaturan dari semua ini.(Gagne, 1992:3)6.  

 

Dari uraian yang disebutkan oleh Gagne mengungkapkan instruksi 

memiliki peranan yang besar dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Saat 

ini instruksi tidak harus diberikan oleh seorang guru tetapi dapat diberikan 

melalui berbagai macam media cetak maupun elektronik. 

 

Lanjutan dari pernyataan Gagne sebelumnya ia berpendapat bahwa 

belajar merupakan mekanisme yang dengan itu menjadikannya anggota 

                                                           
6 Gagne, Kurikulum dan pembelajaran (Jakarta; Prenadamedia, 2008) hlm.213 
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masyarakat yang cakap. Belajar berperan penting karena belajar 

menetukan semua keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai yang 

diperoleh manusia, sehingga belajar mengasilkan berbagai tingkah laku 

yang berbeda yang disebut dengan kepabilitas. Kepabilitas adalah hasil 

dari belajar. Kedua kepabilitas diperoleh dari : 

(1) stimuli yang berasal dari lingkungan dan  

(2) proses kognitif yang dilakukan si belajar.  

 

Bedasarkan asumsi tersebut Gagne merumuskan belajar sebagai 

sebagai seperangkat proses kogitif yang mengubah sifat stimulasi dari 

lingkungan menjadi beberapa tahapan pengolahan informasi yang 

diperlukan untuk memperoleh kapabilitas yang baru. Kapabilitas tersebut 

terdiri dari : 

1.Informasi verbal 

2.Keterampilan intelektual  

3.Keterampilan motorik 

4.Sikap 

5.Siasat kognitif 

Pencapaian ragam belajar untuk setiap kapabilitas menggambar perbuatan 

atau tingkah laku yang berbeda beda7. 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (Sagala, 2012: 13) yang 

mendefinisikan bahwa siswa adalah penentu terjadinya atau tidak 

terjadinya proses belajar8 Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa 

siswa merupakan penentu dari keberhasilan proses belajar. Untuk itu 

diperlukan nya sebuah motivasi dalam belajar agar siswa dapat tergerak 

melakukan belajar. Menurut Maslow motivasi untuk belajar yaitu: adanya 

kebutuhan fisik, adanya kebutuhan rasa aman dan bebas dari ketakutan, 

adanya kebutuhan akan penerimaan dalam hubungan dengan orang lain, 

                                                           
7Gagne dalam Teori belajar dan  pebelajaran (Yogyakarta; Deepublish, 2017) hlm.76 
8 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta;Rineka Cipta,2006) hlm.64 
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adanya kebutuhan untuk mendapatkan kehormatan dari masyarakat, sesuai 

dengan sifat seseorang untuk mengemukakan atau mengetengahkan diri9 

 

Selain itu kita dapat merujuk pada persepktif agama yang 

ditunjukan dalam surat Al-Alaq surat ke 96 ayat 1 sampai dengan 5 yang 

artinya “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”. 

 

Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 terdapat perintah yang jelas 

mengenai membaca yang merupakan sumber pengetahuan yang 

didapatkan dari proses pengajaran dan berlaku untuk berbagai macam jenis 

ilmu pengetahuan yang bersifat menamabah wawasan.  

 

2. Pengertian bahasa Sunda 

Bahasa yang berkembang di masyarakat Jawa Barat pastinya 

memiliki sejarah panjang yang membuat bahasa Sunda digunakan oleh 

sebagian besar masyarakat di Jawa Barat.  

 

Bahasa Sunda adalah bahasa cabang Melayu-Polinesia dalam 

rumpun bahasa Austronesia. Tak diketahui kapan bahasa ini lahir, namun 

ada bukti tertulis yang merupakan keterangan tertua, yakni prasasti abad 

ke-14 yang ditemukan di Kawali, Ciamis. Ditulis pada batu alam dengan 

aksara dan bahasa Sunda (kuno). Diperkirakan, prasasti seperti ini ada 

beberapa buah dan dibuat semasa pemerintahan Prabu Niskala 

Wastukancana (1397-1475).10 

 

 

                                                           
9 Moslow, Membongkar Psikologi Belajar Aplikatif  (Jakarta:Guepedia,2011)hlm.49 
10 Dikutip dari Kompas.com edisi 1 juli 2011   
https://edukasi.kompas.com/read/2011/07/01/04001079/Tentang.Bahasa.Sunda 
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Berikut ini adalah unsur kebahasaan dari bahasa sunda : 

1. Dalam bahasa Sunda ada tujuh huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri dari 

lima suara vokal murni (a, é, i, o, u) dan dua huruf vokal netral e 

(pepet) dan eu.  

2. Dalam bahasa Sunda ada 18 huruf konsonan, yaitu: p, b, t, d, k, g, c, j, 

h, ng, ny, m, n, s, w, l, r, dan y. Konsonan lain yang aslinya muncul 

dari bahasa Indonesia diubah menjadi konsonan utama: f menjadi p, v 

jadi p, sy jadi s, sh menjadi s, z jadi j, dan kh menjadi h.  

 

Oleh karena itu, ada yang mengatakan orang Sunda tak bisa 

mengatakan huruf f atau v. Hal ini tak benar karena faktanya hanya 

hurufnya saja yang tak ada dalam aksara Sunda, namun tak semua orang 

Sunda tidak bisa mengucapkannya. 

 

 

3. Pemebelajaran bahasa Sunda 

 

Dalam pelaksanaan di lapangan pemerintah provinsi Jawa Barat 

telah mengantongi keabsahan dari pemberlakuan mata pelajaran bahasa 

Sunda salahsatunya mengacu pada Undang-undang nomor 20 tahun 2003 

disebutkan dalam pasal 4 ayat 1  yang berbunyi Pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Perlu kita garis 

bawahi dari kutipan undang undang diatas ialah menjunjung tinggi nilai 

kultural. Di undang undang ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat ini  

memberikan hak otonomi terhadap wilayahnya untuk dapat mengisi 

muatan pelajaran berbasis bahasa daerah di masing-masing daerah. 
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Kewenangan pemerintah daerah untuk mengembangkan bahasa 

daerah diperkuat oleh Undang undang nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.  Pasal 42 

ayat 1 dan ayat 2 berbunyi sebagai berikut : 

a. Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan 

melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi 

kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat 

sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi 

bagian dari kekayaan budaya Indonesia. 

b. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, 

dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi 

lembaga kebahasaan. 

 

Mengingat kewenangan pemerintah daerah dalam mengembangkan 

dan membina bahasa daerah, adanya kebijakan kurikulum tingkat daerah, 

dan keberagaman pemerintah daerah dalam menetapkan konten muatan 

lokal maka untuk Kurikulum 2013 ditetapkan pendidikan bahasa daerah 

tetap menjadi wewenang pemerintah daerah. Kurikulum 2013 

menyediakan muatan lokal untuk pendidikan bahasa daerah dan 

pendidikan seni budaya.     

 

4. Siswa Al Muslim 

Yayasan Al Muslim merupakan yayasan yang bergerak di bidang 

pendidikan, tak heran jika yayasan Al Muslim ini memiliki unit dari TK, 

SD , SMP, SMA, SMK, hIngga AMIK. Dan semua unit pendidikan 

mmendapatkan akreditasi A oleh BAN-SM ( Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah Menengah ) dan BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi ) untuk AMIK Al Muslim, Sekolah yang didirikan oleh 

Dr.Ir.Muslimin Nasution APU ini memiliki jumlah siswa yang tergolong 

banyak SMA Al Muslim kini memiliki kurang lebih 458 siswa. Sekolah 

ini berlokasi di Kp.Bahagia, Kec.Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa 
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Barat. Karena kabupaten bekasi termasuk kedalam provinsi Jawa barat 

maka bahasa daerah yang harusnya dituturkan ialah bahasa Sunda, maka 

siswa yang dimaksud dalam analisis penelitian ini adalah siswa ataupun 

siswi yang mempelajari bahasa sunda  dilingkungan SMA Al Muslim. 

 

B. Kajian Yang Relevan 

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sebuah 

penelitian yang menurut penulis relevan dengan penelitian ini adalah 

sebuah karya penelitian yang yang dilakukan oleh Lungguh Puri 

Pramswari. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan di sebuah sekolah 

negeri yaitu SDN Kayumanis 01 yang ber alamat di Jl.Pool Binamarga 

No.1 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor Provinsi 

Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang 

ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan 

berlangsung pada saat ini atau saat lampau. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Lungguh Puri Pramswari ini 

mengasilkan kesimpulan diantaranya ialah : 

1. Intensitas penggunaan bahasa Sunda dalam keseharian sangat 

kurang. 

2. Siswa memandang bahasa Sunda merupakan pelajaran yang sulit. 

3. Faktor penyebab kurangnya minat siswa baik dalam pembelajaran 

bahasa Sunda maupun penggunaan bahasa Sunda yaitu karena 

ketidakmengertian siswa dalam pengertian kata-kata  

4. Pemerintah Kota Bogor sudah berusaha melakukan upaya 

pelestarian bahasa Sunda, namun masih belum optimal dan merata.  

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lungguh Puri Pramswari 

terdapat kesamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan kajian 

yang berkitan dengan perkembangan bahasa Sunda saat ini dan melakukan 
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penelitian mengenai minat siswa siswi SDN Kayumanis 01 untuk 

mempelajari bahasa Sunda.  

Dalam penelitian yang dilakukkan sebelumnya memiliki perbedaan 

dari yang akan penulis teliti, yaitu menyinggung tentang intensitas 

penggunaan bahasa Sunda dalam keseharian. Sedangkan dalam penelitian 

kali ini tidak menyinggung perihal penggunaan bahasa Sunda dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

C. Sinopsis 

 

Bahasa merupakan salah satu hal terpenting dalam falsafah hidup 

manusia yang terpenting sehingga bahasa tidak dapat dihindarkan dalam 

komunikasi. Dalam berbahasa diperlukan proses belajar agar nilai dari 

bahasa itu sendiri tidak berkurang. Demikian pula dengan bahasa daerah 

khususnya bahasa Sunda, diperlukan pembelajaran yang tepat agar materi 

pembelajaran dapat tersalurkan dengan sempurna kepada siswa.  

 

D.  Kisi-Kisi Instrumen Penelitian  

1. Kisi-kisi pendoman wawancara penelitian untuk siswa 

 

Tabel 2.1 

Rincian instrumen penelitian 

No Variabel penelitian Indikator Responden 

 

Nomor Butir 

Pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketertarikan responden 

dalam belajar bahasa 

sunda 

Siswa 5 

Metode guru dalam 

memberikan pembelajaran 

Siswa 

Dan 

2 
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1 

 

Minat mempelajari 

bahasa Sunda 

Guru 

Responden menjelaskan 

mengenai bahasa sunda 

Siswa dan 

Guru 

1 

Bahasa yang sering 

responden gunakan. 

Siswa 2 

Tanggapan responden 

mengenai kebijakan 

pemerintah terkait dengan 

pembelajaran bahasa 

Sunda 

Siswa dan 

Guru 

 

1 

Upaya masing-masing 

responden untuk dapat 

melestarikan bahasa Sunda 

Siswa 

 

1 

Responden menilai 

bagaimana  hasil dari 

pembelajaran bahasa 

Sunda yang dilakukan di 

kelas  

Guru 2 

Tanggapan responden 

terkait dengan diadakanya 

mata pelajaran bahasa 

Sunda pada tahun 

pelajaran berikutnya 

Siswa 

Dan 

Guru 

2 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.Tujuan Penelitian  

Dalam sebuah penelitian pasti menginginkan sebuah tujuan atau hal-hal 

yang ingin dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai 

berikut : 

1. Tujuan Umum  

Tujuan secara umum atau yang mendasar dari penelitian ini adalah ingin 

mengetahui seberapa besar minat SMA Al Muslim dalam mempelajari 

bahasa Sunda sebagai pelajaran wajib wilayah provinsi Jawa Barat 

 

2. Tujuan Khusus 

 Untuk mengetahui seberapa besar minat siswa siswi SMA Al 

Muslim untuk mempelajari bahasa Sunda. 

 Untuk mengetahui seberapa besar siswa siswi SMA Al Muslim 

yang menerapkan bahasa Sunda di lingkungan sekolah. 

 

B.Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Evaluasi 

Peneliti akan melakukan penelitian di Yayasan Al Muslim lebih 

rincinya hanya pada lingkungan SMA Al Muslim. Yang berlokasi di 

Jl.Raya Setu, Kp.Bahagia Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi 

Jawa Barat. 

 

 

 

 



16 
 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukkan terhitung dari bulan agustus hingga bulan 

oktober. Dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan, penelitian ini 

berjalan sesuai dengan koridornya. Berikut ini uraian jadwal penelitian 

yang sudah ditetapkan yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 

Jadwal penelitian karya tulis ilmiah 

N

o 

Agenda Juli Agustus  September Oktober 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penentuan judul               

                

2 Penentuan 

pembimbing  

              

3 Bimbingan bab 1, 2, 

dan 3 

              

4 Bimbingan bab 4, 5 

dan kelengkapanya 

              

5 Sidang                

6 Revisi               

7 Terakhir pengumpulan               

 

C.Metode dan Model Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini tipe yang digunakan adalah wawancara, ialah 

suatu metode penelitian yang dilakukan melalui interview. Pada dasarnya 

wawancara dalam penelitian merupakan suatu kegiatan untuk 

memeperoleh informasi atau data dengan cara bertanya langsung kepada 

responden atau sumber/pemberi informasi atau data dengan cara bertanya 

langsung dengan  responden atau sumber/pemberi informasi (informan)11 

 

                                                           
11 Tim sosiologi,Panduan belajar sosiologi (Jakarta;Yudhistira,2002) hlm.45 
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Karena keinginan peneliti untuk dapat menggali informasi secara 

terperinci dan mendalam yang berasal dari pihak atau narasumber yang 

berkaitan langsung dengan pengajaran bahasa Sunda yang ada di SMA Al 

Muslim. 

 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan 

dengan cara kualitatif. Menurut para pakar menyebutkan bahwa metode 

kualitatif menurut Nasution (1992:12) dalam buku (Ajat Rukajat) yang 

berjudul Pendekatan Penelitian Kualitatif mengemukakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungannya, 

berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran 

mereka tentang dunia sekitarnya.  

 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif ini mengolah data 

yang diperoleh menjadi bentuk dalam uraian naratif bukn dalam bentuk 

statisitik, sehingga akan menjawab permasalahan yang diteliti secara 

sistematis dan logis. Oleh sebab itu kemampuan daya analisis si peneliti 

sangat dituntut dalam pendekatan kualitatif.12 

 

Dan dengan demikian tujuan dari penelitian kualitatif untuk 

memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu peristiwa atau 

perilaku manusia dalam suatu organisasi.  

 

3. Teknik dan prosedur Penelitian Pengumpulan Data 

Sebuah penelitian dapat memiliki hasil jika terdapat aktivitas 

mengumpulkan data untuk dapat diolah menjadi sebuah informasi yang 

berguna dalam penelitian ini.  

 

 

                                                           
12 Ibid., hlm.38 
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a. Pengumpulan Data Primer 

Pada penelitian ini data primer dilakukan menggunakan teknik 

wawancara secara mendalam. Dalam penelitian jenis kualitatif 

teknik pengumpulan data yang sering dilakukan adalah teknik 

wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti kepada responden dengan bertanya langsung 

kepada responden hal-hal yang sekiranya bisa memberikan 

informasi tentang materi yang akan kita teliti, selain itu teknik 

wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

informasinya akurat dan mendalam, dengan kata lain akurat berarti 

informasi yang didapat langsung berasal dari narasumbernya 

sedangkan mendalam berarti informasi yang didapat dari 

narasumber sudah lebih dari cukup, hal yang ingin ditanyakan 

peneliti kepada responden jumlahnya tidak terbatas. 

Adapun dari hasil penelusuran lebih lanjut mengenai 

wawancara menyebutkan bahwa wawancara merupakan proses 

interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara 

dengan responden13. Pengumpulan data dengan teknik wawancara 

mempunyai berbagai keuntungan dan kerugian yaitu sebagai 

berikut : 

1) Keuntungan 

 Jawaban yang dilakukan oleh responden secara spontan 

hingga jawaban lebih dapat dipercaya 

 Dapat digunkan untuk menilai kebenaran dan keyakinan 

terhadap jawaban yang diberikan  

 Dapat membantu responden untuk mengingat kembali 

hal-hal yang lupa 

 Data yang diperoleh berupa data primer 

 

                                                           
13 Eko Budiarto SKM, Pengantar Epidermiologi (Jakarta; IKAPI, 2002) hlm.40 
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2)  Kerugian 

 Membutuhkan waktu yang lama dengan biaya yang 

relatif besar  

 Mudah timbul bias yang disebabkan oleh : 

a. Pewawancara, bila pewawancara kurang 

menghayati permasalahan dan kurang memahami 

teknik wawancara 

b. Responden, dalam menjawab pertanyaan, responden 

sering menyembunyikan hal yang sebenarnya 

terutama pertanyaan yang bersifat pribadi. 

c. Pertanyaan yang diajukan responden. Pertanyaan 

yang kuran jelas atau yang mempunyai arti ganda 

hingga membingkungkan maka jawaban yang 

diberikan tidak tepat. 

 

b. Pengumpulan Data Sekunder  

Pengumpulan data sekunder merupakan teknik 

mengunakan data sekunder dimana penunjang data berasal dari 

informasi dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

penelitian pengajaran bahasa Sunda di SMA Al Muslim. 

 

 

c. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam melakukan penelitian kualitatif perlu diadakannya 

pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan langsung oleh peneliti 

itu sendiri. Hal yang perlu diuji keabsahannya adalah data-data 

atau informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Menurut 

Bachri (2010: 55) ada 4 kriteria menetapkan keabsahan data, yaitu: 

1. Kredibilitas  

Kredibilitas atau tingkat kepercayaan memiliki fungsi untuk 

mencapai tingkat kepercayaan penelitiannya dan 

mempertunjukkan  hasil-hasil penelitianya dengan pembuktian. 
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2. Transferability (keteralihan) 

3. Dependability 

Dependability atau kebergantungan merupakan istilah reabilitas 

dalam penelitian kuantitatif, yaitu pengulangan dalam kondisi 

yang sama. 

4. Confirmability  

Confirmability atau kepastian hendaknya harus menekan pada 

datanya bukan pada orang atau seberapa banyak orang. 

Dalam penelitian kualitatif ini, pemeriksaan keabsahan data 

yang dilakukan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang lain selain 

data yang telah diperoleh untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding data yang telah diperoleh.  

 

Dalam upaya pengumpulan data, peneliti selalu 

mengupayakan data yang diperoleh bersifat valid dan reliable 

atau dapat diandalkan (Pawito, 2007: 97). Menurut Denzim 

(1978,2000) terdapat empat jenis dasar triangulasi, yaitu:  

1. Triangulasi data atau penggunaan berbagai macam sumber 

data dalam sebuah penelitian. 

2.  Menyelidiki atau triangulasi atau pemanfaatan beberapa 

peneliti yang berbeda. 

3.  Triangulasi teori atau penggunaan berbagai macam 

perspektif dalam mengartikan sekumpulan data. 

4.  Triangulasi metode atau penggunaan berbagai macam 

metode untuk mengkaji sebuah persoalan.  

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis triangulasi data atau triangulasi sumber yang mana berarti 

peneliti berupaya mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi 

untuk memperoleh data yang berkenaan dengan persoalan yang 

sama.  
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Seperti menguji hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

terhadap berbagai responden, hasil wawancara tersebut diuji 

berdasarkan penelitian yang dilakukan. Apakah jawaban responden 

sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Jika iya, maka 

penelitian data penelitian tersebut absah, begitu juga sebaliknya. 

Jika tidak sesuai, maka data penelitian tersebut tidak sah. 

Dalam hal ini peneliti bermaksud menguji data yang 

diperoleh dari satu sumber dengan data dari sumber lain untuk 

dibandingkan. Dan dari sini peneliti akan sampai pada satu 

kemungkinan data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak 

konsisten, atau bahkan berlawanan. Dengan cara seperti ini peneliti 

dapat mengungkapkan gambaran yang lebih beragam mengenai 

gejala yang diteliti.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Latar Penelitian    

1.SMA Al Muslim 

 Yayasan Al Muslim atau Al Muslim Foundation merupakan yayasan yang 

bergerak dibidang permberdayaan dibidang pendidikan. Yayasan ini memiliki 

cabang dibeberapa lokasi di pulau jawa diantaranya yaitu pada daerah Tambun-

Jawa Barat, Bandung-Jawa Barat, dan Sidoarjo-Jawa Timur. Di yayasan Al 

Muslim Tambun memiliki unit yang lengkap yaitu dari KB, TK, SD, SMP, SMA, 

SMK hingga AMIK.  

Di yayasan yang didirikan oleh Muslimin Nasution APU ini memiliki 

beberapa program unggulan salah satunya ialah Leadership, Green Education dan 

Tilawati. Leadership merupakan mata pelajaran yang mempelajari mengenai 

kepemimpinan  yang diajarkan oleh nabi Muhammad Salawallahu Alaihi 

Wassalam agar kelak para siswa siswi Al Muslim dapat menjadi pribadi yang 

rahmatan lil alamin. Green Education atau para siswa akrab memanggilnya 

dengan singkatan GE ini mempelajari cara untuk menjaga lingkungan, melindungi 

makhluk hidup baik di darat, laut maupun udara. Selain yang berhubungan dengan 

kemaslahatan dunia Al Muslim tidak pernah menduakan urusan agama oleh 

karena itu diadakan program Tilawati sebagai pelengkap dari program 

pembelajaran. 

Program ini didukung oleh fasilitas yang memadai  mulai dari gedung yang 

cukup nyaman karena dilengkapi dengan AC per tiap kelas, ruang kelas dan 

lingkungan yang aman karena dipantau oleh CCTV 24 jam dan pengamanan yang 

ketat, selain itu lingkungan yang asri membuat suasana kegiatan belajar mengajar 

yang kondusif.  
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Selain itu, sebagai salah satu siswa SMA yang dikepalai oleh Dra. Reni 

Nurhidayanti ini memiliki kurikulum yang mengenai program pemebelajaran 

bahasa Sunda. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui seberapa besar minat 

pmbelajaran bahasa Sunda di lingkungan SMA Al Muslim. 

 

B. Data Wawancara 

Pada penelitian minat  pembelajaran bahasa Sunda  siswa SMA Al Muslim 

dilakukan melalui 3 jenis responden, yaitu : 

a.Kepala SMA Al Muslim 

 Dra. Reni Nurhidayati 

b.Guru SMA Al Muslim 

 Rohmatun Nazilah SP.d  Guru bidang studi B.Sunda 

 Atut Siti Wahyuni S.S      Guru bidang studi B.Inggris 

 Nia Sofyana SP.d           Guru bidang studi B.Indonesia 

c.Siswa siswi SMA Al Muslim 

 Alma Sofi Yuwan  XII IPS1 

 Adinda Nurhasanah  XII IPA3 

 Raihan Fadhlan H             XII IPA2 

 Aneta Priristiani P            XI IPA1 

 Sarah Permata                   XI IPS1 

 Iqbal Saputra                    XI IPA3 

 M.Ali Akbar                            X IPA2 

 M.Dimas Saputra             X IPA3 

 Hadie Muhamad AP         X IPS1      

Dengan Demikian hasil wawancara dibedakan menjadi 3 yaitu 

hasil wawancara Kepala SMA Al Muslim, hasil wawancara Guru SMA Al 

Muslim yang berkecimpung didunia bahasa dan sastra, serta hasil 
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wawancara Siswa SMA Al Muslim perwakilan 3 siswa dari seluruh 

angkatan. 

 

C.Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kepada siswa mendapatkan 

jawaban yang beragam mengenai beberapa pertanyaan yang diberikan oleh 

peneliti kepada responden. 

a. Hasil wawancara siswa  

Tabel 4.1 

Wawancara siswa mengenai minat mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan : Apakah pelajaran bahasa Sunda penting untuk dipelajari ? 

Nama Responden Kelas Jawaban 

Alma Sofi Yuwan                   XII IPS1 Penting, karena itu termasuk bahasa daerah  

Adinda Nurhasanah              XII IPA3 Penting, karna kita tinggal di wilayah Jawa barat 

Raihan Fadhlan H                 XII IPA2 Penting, karena kita tinggal di wilayah mayoritas 

berbahasa sunda 

Aneta Priristiani P                 XI IPA1 Penting, karena supaya bisa mendalami bahasa 

daerah di tempat yang kita tinggal 

Sarah Permata                     XI IPS1 Penting, karena kita tinggal di daerah Jawa Barat 

Iqbal Saputra                        XI IPA3 Penting,karena kita berada di wilayah Sunda 

M.Ali Akbar                           X IPA2 Tidak, karena tidak digunakana saat bekerja 

M.Dimas Saputra                 X IPA3 Penting, karna kalo beli barang di Bandung akan 

jauh lebih murah kalo pake bahasa Sunda 

Hadie Muhamad AP            X IPS1 Tidak begitu penting, lebih baik banyakin aktivitas 

daripada teorinya 

   

Bedasarkan tabel 4.1 mengenai pertanyaan Apakah pelajaran bahasa 

Sunda penting untuk dipelajari ? rata-rata semua responden menjawab penting.  
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Hal tersebut dikarenakan bahasa Sunda merupakan bahasa daerah seperti yang 

dikatakan Alma. 

Hal senada juga disampaikan oleh Raihan, Iqbal, Aneta, Sarah dan Adinda 

bahwa kita tinggal di wilayah Jawa Barat yang mayoritas berbahasa Sunda. 

Namun ada juga yang menanggap bahwa bahasa sunda tidak penting untuk 

dipelajari sebab bahasa Sunda tidak dibutuhkan saat bekerja seperti yang 

dikatakan oleh Ali. 

 

Tabel 4.2 

Wawancara siswa mengenai minat mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan : Bagaimana gaya pembelajaran yang diberikan guru ? 

Nama Responden Kelas Jawaban 

Alma Sofi Yuwan                   XII IPS1 Menurut saya standar, nggak ada yang mencolok 

Adinda Nurhasanah              XII IPA3 Seharusnya lebih banyak interaksi 

Raihan Fadhlan H                 XII IPA2 Gurunya pada umumnya 

Aneta Priristiani P                 XI IPA1 Kurang bagus, gurunya hanya mementingkan nilai 

tanpa tau apakah siswa itu paham sama materi nya 

Sarah Permata                     XI IPS1 Gurunya interaktif 

Iqbal Saputra                        XI IPA3 Sebenarnya guru nya biasa aja tapi karena aku 

gakbisa bahasa Sunda. Membuat jadi susah dalam 

mengerjakan tugas 

M.Ali Akbar                           X IPA2 Tergantung guru nya, tidak tertarik 

M.Dimas Saputra                 X IPA3 Kadang membosankan, kadang menarik 

Hadie Muhamad AP            X IPS1 Dipahami karena gurunya kadang ngajar 

menggunakan bahasa Indonesia dalam 

memberikan instruksi 

 

Melihat tabel 4.2 yang menanyakan Bagaimana gaya pembelajaran yang 

diberikan guru ? rata-rata responden menjelaskan mengenai gaya pengajaran guru 
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yang kurang menarik seperti yang diungkapkan oleh Dimas dan Ali sehingga 

siswa kurang terpikat oleh pelajaran bahasa Sunda.  

Hal itu ditambah oleh Adinda bahwa pengajaran di sekolah saat ini kurang 

interaktif. Selain itu menurut Aneta guru hanya mengutamkan nilai dibanding 

dengan tingkat kepemahaman siswa terhadap materi yang diajarkanya sehingga 

hanya terkesan formalitas saja. Namun ada responden yang merasa gaya 

pengajaran yang diberikan sudah baik seperti yang diungkapakan oleh Sarah.  

Selain itu Alma dan Raihan menganggap gaya pengajaran sama seperti 

pada umumnya. Dan menurut Hadie faktor yang memudahkan siswa untuk belajar 

bahasa Sunda ialah faktor pengajaran dua bahasa (Sunda-Indonesia) yang 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan.  

 

Tabel 4.3 

Wawancara siswa mengenai minat mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan : Apakah pembelajaran di SMA Al Muslim mudah dimengerti ? 

Nama Responden Kelas Jawaban 

Alma Sofi Yuwan                   XII IPS1 Mudah dipahami jika ia berasal dari suku Sunda 

Adinda Nurhasanah              XII IPA3 Mudah dipahami 

Raihan Fadhlan H                 XII IPA2 Mudah, dimengerti karena setiap kalimat diartikan 

ke bahasa Indonesia 

Aneta Priristiani P                 XI IPA1 Ada yang tidak dimengerti kayak materi kawih 

sama sajak 

Sarah Permata                     XI IPS1 Mudah, gurunya menggunakan dua bahasa  

Iqbal Saputra                        XI IPA3 Membingungkan 

M.Ali Akbar                           X IPA2 Tidak, sulit mengartikan 

M.Dimas Saputra                 X IPA3 Mudah karena saya berasal dari Sunda 

Hadie Muhamad AP            X IPS1 Menurut saya kurang dimengerti, karena banyak 

orang yang bukan berasal dari Sunda 
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Bedasarkan tabel 4.3 yang menanyakan Apakah pembelajaran di SMA Al 

Muslim mudah dimengerti ? banyak responden yang tidak memahami materi 

bahasa Sunda karena terkendala oleh ketidakpahaman atau kurang mampu untuk 

mengartikan ke dalam bahasa Indonesia hal itu diungkapkan oleh Ali.  

Namun hampir seluruhnya menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Sunda 

mudah dimengerti. Selain itu menurut pengalaman yang di sampaikan oleh Aneta 

bahwa materi yang sulit dimengerti yaitu sajak dan kawih.  

Penelti juga menemukan hal yang sangat berpengaruh terhadap daya 

pemahaman yang baik ternyata karena faktor permasalahan suku (Sunda) seperti 

apa yang diungkapkan oleh Alma, Dimas dan Hadie. Namun di lain responden hal 

yang itu disanggah, menurut Adinda Raihan dan Sarah. Mereka menyatakan 

bahwa pembelajaran bahasa Sunda di SMA Al Muslim mudah untuk diserap 

karena guru yang mengajarkan menggunakan dua bahasa atau bilingual (Sunda- 

Indonesia).  

Tabel 4.4 

Wawancara siswa mengenai minat mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan : Bagaimana cara anda untuk melestarikan bahasa Sunda agar tidak 

punah termakan zaman ? 

Nama Responden Kelas Jawaban 

Alma Sofi Yuwan                   XII IPS1 Menggunakan bahasa Sunda di kehidupan sehari-

hari 

Adinda Nurhasanah              XII IPA3 Memepelajari dan mengerti apa yang dibahas  

Raihan Fadhlan H                 XII IPA2 Dengan mempelajari bahasa Sunda dan 

menggunakan bahasa Sunda terutama di kampung, 

bisa lah.. 

Aneta Priristiani P                 XI IPA1 Mengajarkan kepada adek-adek dan 

memperkenalkan bahasa Sunda 

Sarah Permata                     XI IPS1 Tetep mempelajari dan menonton kesenian Sunda 

Iqbal Saputra                        XI IPA3 Mewajibkan hanya orang Sunda yang memeplajari 

nya 
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M.Ali Akbar                           X IPA2 Memeplajari bahasa sunda biar tau sedikit 

M.Dimas Saputra                 X IPA3 Sering ngomong bahasa Sunda 

Hadie Muhamad AP            X IPS1 Membiasakan, Tapi lebih banyak orang yang 

menyukai budaya Barat dibanding budaya daerah 

 

Dalam tabel 4.4 mendeskripsikan cara para responden untuk dapat 

melestrarikan bahasa Sunda agar tidak punah banyak cara yang dilakukan diantara 

nya seperti yang diutarakan oleh Alma, Dimas dan Raihan yaitu mengaplikasikan 

kedalam kehidupan kita sehari-hari.  

Namun agar kita dapat bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

maka diperlukan usaha untuk mempelajari seperti tanggapan yang disampaikan 

oleh Adinda, Aneta dan Ali. Namun ditengah arus globalisasi ini membuat 

pernyataan yang disampaikan oleh responden diatas sulit untuk diterapkan. 

Menurut pendapat Hadie Faktor budaya barat yang menyusupi budaya lokal 

secara perlahan membuat orang menyukai budaya barat dan tidak 

mempertahankan budaya nya sendiri. 

Tabel 4.5 

Wawancara siswa mengenai minat mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan : Apakah anda tertarik untuk mempelajari bahasa Sunda ? 

Nama Responden Kelas Jawaban 

Alma Sofi Yuwan                   XII IPS1 Sebagian materi tertarik, sebagian enggak 

Adinda Nurhasanah              XII IPA3 Biasa ajah.. 

Raihan Fadhlan H                 XII IPA2 Tertarik, karena sodara gua orang sunda jadi gua 

harus bisa mempelajarinya 

Aneta Priristiani P                 XI IPA1 Tertarik, tapi temen lainnya kurang tertarik  

Sarah Permata                     XI IPS1 Tidak tertarik, karena bahasa nya susah dipamahi 

Iqbal Saputra                        XI IPA3 Tidak, karena beda Suku. Saya berasal dari 

Sumatera 

M.Ali Akbar                           X IPA2 Tidak tertarik 
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M.Dimas Saputra                 X IPA3 Tertarik 

Hadie Muhamad AP            X IPS1 Kurang Tertarik, karena bahasa Sunda menurutku 

susah 

 

Dalam tabel 4.5 menanyakan mengenai ketertarikan para siswa untuk 

mempelajari bahasa Sunda sebagian besar para siswa menjawab tidak atau kurang 

tertarik untuk medalami bahasa Sunda seperti yang diutarakan oleh Sarah, Iqbal, 

Hadie dan Ali.  

Hal tersebut diperkuat dengan adanya perbedaan suku seperti yang 

dikatakan oleh Iqbal, Namun jika ada kerabat atau saudara yang bersuku sama 

(Sunda) maka siswa tersebut terpacu untuk mempelajari nya seperti apa yag 

disampikan oleh Raihan selain faktor suku ternyata hal lain yang dapat 

mempengaruhi daya tarik pelajaran bahasa Sunda ialah tingkat kesulitan materi 

pembelajaran seperti yang diutarakan oleh  Alma. 

 

Tabel 4.6 

Wawancara siswa mengenai minat mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan : Pendapat anda mengenai pelajaran bahasa Sunda 

Nama Responden Kelas Jawaban 

Alma Sofi Yuwan                   XII IPS1 Mudah untuk dipelajari 

Adinda Nurhasanah              XII IPA3 Gampang, karena masih sering didengar  

Raihan Fadhlan H                 XII IPA2 Mudah 

Aneta Priristiani P                 XI IPA1 Ada yang gampang ada yang susah 

Sarah Permata                     XI IPS1 Sulit dipahami 

Iqbal Saputra                        XI IPA3 Sebenarnya gampang, tapi karena tidak ngerti 

bahasanya akhirnya jdi sulit 

M.Ali Akbar                           X IPA2 Mudah dipahami karena banyak praktek 

M.Dimas Saputra                 X IPA3 Kadang susah, saat materi peribahasa 

Hadie Muhamad AP            X IPS1 Pelajaranya tidak begitu susah 
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Karena tujuan dari program pembelajaran diharapkan dapat membuat para 

siswa menjadi paham akan materi pelajaran bahasa Sunda yang diajarkan maka 

dari itu. Bedasarkan tabel 4.6 banyak respon siswa yang beragam jika ditanya 

mengenai kesan belajar bahasa Sunda selama ini. 

  Menurut sebagian besar responden menjawab bahwa memepelajari bahasa 

Sunda mudah seperti apa yang dirasakan oleh Alma, Adinda, Raihan.kemudahan 

itu mungkin disebabkan oleh praktik yang cukup banyak seperti apa yang 

dikatakan Ali.   

Namun banyak orang yang beranggapan mempelajari bahasa Sunda itu 

sulit hal tersebut dinyatakan oleh Sarah. Selain itu hambatan yang dirasakan oleh 

sejumlah siswa saat ini ternyata terkendala oleh bahasa yang tidak dimengerti 

seperti apa yang dibeberkan oleh Iqbal. Hal itu ditambah terdapat responden 

merasa materi yang paling sulit ialah peribahasa. 

 

Tabel 4.7 

Wawancara siswa mengenai minat mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan : Apakah pembelajaran bahasa Sunda harus diadakan pada tahun 

ajaran berikutnya ? 

Nama Responden Kelas Jawaban 

Alma Sofi Yuwan                   XII IPS1 Kalo bisa jangan cuman pelajaran bahasa Sunda 

tapi bahasa lainnya B.Jawa, B.Arab dll. 

Adinda Nurhasanah              XII IPA3 Harus, biar paham 

Raihan Fadhlan H                 XII IPA2 Harus, karena kita tinggal di Jawa Barat 

Aneta Priristiani P                 XI IPA1 Harus, supaya kultur sunda tak hilang 

Sarah Permata                     XI IPS1 Perlu, karena saat ini pertemuan cuman 1 jam 

sehingga kurang  

Iqbal Saputra                        XI IPA3 Tidak perlu,walaupun kita berada di wilayah 

Sunda tapi kita punya bahasa pemersatu yaitu 

bahasa Indonesia. Karena kita berbeda 
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M.Ali Akbar                           X IPA2 Perlu 

M.Dimas Saputra                 X IPA3 Harus supaya gak punah 

Hadie Muhamad AP            X IPS1 Gak usah, karena banyak orang yang tidak minat 

 

Saat peneliti menanyakan apakah pelajaran bahasa Sunda harus diadakan 

pada tahun ajaran berikutnya ? rata-rata responden menjawab harus diadakan 

ditahun ajaran berikutnya seperti yang diharapkan oleh Adinda, Raihan, Aneta, 

Sarah, Ali dan Dimas karena alasan letak geografis yang berada diwilayah 

administrasi Jawa barat yang bahasa daerah nya yaitu Sunda.  

Namun di sisi lain Iqbal berargumen bahwa meski berada di wilayah Jawa 

barat tidaklah baik memaksakan suku lain untuk berbahasa Sunda, ia berdalih 

bahwa bahasa yang tepat ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Hal 

itu ditambah dengan argumen yang menurut  Hadie rata-rata siswa tidak minat 

akan pelajaran bahasa Sunda.  

Ternyata hal itu diperkuat oleh pernyataan ibu kepala sekolah, menurut 

sepengelihatan sekarang banyak siswa yang menolak sebab menjadi sebuah beban 

baru bagi siswa SMA Al Muslim. 

 

Tabel 4.8 

Wawancara siswa mengenai minat mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan : Apakah pembelajaran bahasa Sunda saat ini menarik ? 

Nama Responden Kelas Jawaban 

Alma Sofi Yuwan                   XII IPS1 Cukup menarik, seru mempelajarinya karena unik 

Adinda Nurhasanah              XII IPA3 Cukup menarik 

Raihan Fadhlan H                 XII IPA2 Biasa aja, karena sebuah keharusan 

Aneta Priristiani P                 XI IPA1 Tidak menarik 

Sarah Permata                     XI IPS1 Tidak, karena gurunya hanya menerangkan 

Iqbal Saputra                        XI IPA3 Menarik 

M.Ali Akbar                           X IPA2 Kurang menarik 
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M.Dimas Saputra                 X IPA3 Lumayan 

Hadie Muhamad AP            X IPS1 Kurang menarik karena orang sudah tertarik oleh 

budaya barat dan tidak terobsesi sama bahasa 

Sunda 

 

Bedasarkan tabel 4.8  mengenai pertanyaan apakah  saat ini pembelajaran 

bahasa Sunda menarik karena salah satu hal yang dapat mepengaruhi dari minat  

dalam artian karya tulis ini ialah pembelajaran bahasa Sunda menurut sebagian 

responden menjawab menarik seperti apa yang dikatakan oleh Adinda, Iqbal dan 

Dimas.  

Hal ini ditambah oleh tanggapan Alma bahwa pelajaran bahasa Sunda itu 

unik karena responden baru pertama kali mempelajari bahasa Sunda sehingga 

terkesan unik. Namun ada yang merasa bahwa pembelajaran bahasa Sunda 

merupakan sebuah keterpaksaan dan sebuah keharusan yang wajib dijalani 

sebagai seorang siswa hal ini dikeluhkan oleh Raihan.  

Langkah paksaan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi Jawa barat ini 

memiliki tujuan yang sangat mulia agar bahasa Sunda dapat dipikat oleh generasi 

muda. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang diutarakan oleh Hadie bahwa 

generasi milenial saat ini sudah tidak tertarik oleh budaya lokal sehingga timbul 

rasa acuh tak acuh terhadap bahasa Sunda dan lebih peduli terhadap budaya barat.  

Akibatnya siswa saat ini mengalami degradasi bahasa seperti yang 

disesalkan oleh bu Nia, ia selaku guru bahasa Indonesia merasa anak didiknya 

kurang baik dalam berbahasa baik itu bahasa nasional (Indonesia) apalagi bahasa 

daerah (lokal). 
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Tabel 4.9 

Wawancara siswa mengenai minat mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan : Bahasa yang biasa anda gunakan ketika di lingkungan sekolah ? 

Nama Responden Kelas Jawaban 

Alma Sofi Yuwan                   XII IPS1 Bahasa Indonesia 

Adinda Nurhasanah              XII IPA3 Bahasa Indonesia campuran Betawi 

Raihan Fadhlan H                 XII IPA2 Bahasa Indonesia 

Aneta Priristiani P                 XI IPA1 Bahasa Indonesia 

Sarah Permata                     XI IPS1 Bahasa Indonesia / Bahasa Inggris 

Iqbal Saputra                        XI IPA3 B.Indonesia / Bahasa Inggris 

M.Ali Akbar                           X IPA2 Bahasa Indonesia 

M.Dimas Saputra                 X IPA3 Bahasa Indonesia 

Hadie Muhamad AP            X IPS1 Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris 

Komunikasi merupakan hal paling mendasar dari kehidupan kita sebagai 

makhluk sosial. Komunikasi erat  kaitanya dengan bahasa. Bedasarkan tabel 4.9 

ketika peneliti menanyakan bahasa yang sering digunakan oleh para siswa di 

sekolah?  

Semua menjawab menggunakan bahasa Indonesia. hasil ini menurut 

peneliti tidak lah heran sebab penelitian ini dilaksanakan d wilayah kesatuan 

Republik Indonesia yang mengakui bahasa nasional nya ialah bahasa Indonesia.  

Namun ada beberapa siswa menggunakan bahasa Inggris sebagai 

pelengkap dalam komunikasi. Seperti apa yang dikatakan oleh Sarah dan Hadie. 

Disisi lain ada siswa yang menggunakan bahasa Indonesia campuran bahasa 

daerah, hal ini sebagi salah satu usaha yang dilakukan oleh  Adinda agar bahasa 

lokal tidak tergerus oleh zaman. 

Tabel 4.10 

Wawancara siswa mengenai minat mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan : Bahasa yang biasa anda gunakan ketika di rumah ? 

Nama Responden Kelas Jawaban 

Alma Sofi Yuwan                   XII IPS1 Bahasa Indonesia 
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Adinda Nurhasanah              XII IPA3 Bahasa Medan 

Raihan Fadhlan H                 XII IPA2 Bahasa Indonesia 

Aneta Priristiani P                 XI IPA1 Bahasa Jawa 

Sarah Permata                     XI IPS1 Bahasa Indonesia / bahasa Melayu 

Iqbal Saputra                        XI IPA3 Bahasa Indonesia 

M.Ali Akbar                           X IPA2 Bahasa Tambun 

M.Dimas Saputra                 X IPA3 Bahasa Sunda 

Hadie Muhamad AP            X IPS1 Bahasa Indonesia 

 

Bedarkan tabel 4.10 peneliti menanyakan mengenai bahasa yang sering 

siswa gunakan ketika berada di lingkungan rumah (keluarga) sebagian besar 

responden yang menjawab menggunakan bahasa daerah sesuai dengan asal orang 

tua nya seperti Adinda menggunakan bahasa Medan 

 Adapun Aneta menggunakan bahasa Jawa saat berada di rumah. Hal ini 

ditambah oleh Sarah karena ia berasal dari tanah Sumatera ia menggunakan 

bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ketika berada di 

rumah. Adapun Ali, meski ia berasal dari Sumatera tetapi ia menggunakan bahasa 

daerah di tempat yang ditinggali  saat ini yaitu bahasa Tambun (bahasa Betawi).  

Hasil jawaban dari responden terkait dengan pertanyaan bahasa yang 

digunakan ketika berada di rumah banyak yang menggunakan bahasa daerah 

masing-masig sesuai dengan historis orang tua atau keluarga dari si responden itu 

sendiri. 
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b. Hasil wawancara guru  

 

Tabel 4.11 

wawancara guru mengenai minat siswa mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai kebijakan 

pemerintah untuk menerapkan pembelajaran bahasa Sunda di lingkungan 

untuk SMA ? 

Nama responden Jabatan Jawaban 

Dra. Reni 

Nurhidayati 

Kepala SMA 

Al Muslim 

Menurut ibu ketika kita berada di 

lingkungan Jawa barat harus mengenal 

minimal.dengan kata lain kebijakan ini 

sebagai usaha pemerintah provinsi Jawa 

barat menurut saya sangat setuju.. 

Rohmatun Nazilah 

SP.d 

Guru bidang 

B.Sunda 

Menurut ibu saat ini sekolah hanya 

menyediakan alokasi waktu yang sangat 

sedikit kurang lebih hanya 1 jam per 

minggu sehingga sangat tidak efektif 

karena alokasi waktu minimal sesuai 

standar pemerintah provinsi adalah 2 x 40 

menit atau 2 jam pelajaran. Dengan 

keadan ini saya mensiasati nya dengan 

mengurangi alokasi waktu untuk materi 

yang lebih mudah kemudian 

menambahkan waktu nya  ke materi yang 

lebih sulit. 

Nia Sofyana SP.d Guru bidang 

B.Indonesia 

Sangat setuju karena merupakan budaya 

yang mulai luntur jadi harus dillesatarikan. 

Atut Siti Wahyuni 

S.S 

Guru bidang 

B.Inggris 

Kurang setuju, karena letak geografis 

kabupaten Bekasi berada di perbatasan 

wilayah ibukota negara dan provinsi Jawa 

barat dimana hampir 80 % penduduk 

kabupaten bekasi merupakan pendatang. 
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Dengan demikian  bahasa sehari-hari yang 

digunakan oleh warga kabupaten Bekasi 

bukan bahasa Sunda, hal ini berbeda 

dengan dengan wilayah-wilayah lain yang 

berada di provinsi Jawa barat seperti 

Bogor, Bandung, Tasik dll. 

 

Letak SMA Al Muslim (kabupaten Bekasi) secara geografis merupakan 

berada di gerbang perbatasan antara Jakarta yang berbahasa Betawi dan Jawa 

barat yang berbahasa Sunda sebagai bahasa lokal nya, namun secara administrasi 

berada di wilayah provinsi Jawa barat .  

Bedasarkan tabel 4.11 peneliti menanayakan menyatakan bahwa 

Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai kebijakan pemerintah untuk 

menerapkan pembelajaran bahasa Sunda di lingkungan untuk SMA ? menurut bu 

Yuni menyatakan bahwa kurang setuju disebabkan karena wilayah kabupaten 

bekasi sebesar 80% merupakan pendatang sehingga rata-rata orang berbahasa 

dengan bahasa Indonesia karena beramacam-macam suku, imbuh beliau.  

Pernyataan bu Yuni tersebut ternyata di sanggah oleh pendapat  bu Reni. 

Orang nomor satu di SMA Al Muslim ini berpendapat bahwa ketika kita berada di 

lingkungan Jawa barat minimal harus mengenal secara umum.dengan kata lain 

kebijakan pemberlakuan untuk mewajibkan sekolah untuk belajar bahasa Sunda  

sebagai usaha pemerintah provinsi Jawa barat dalam memperkenalkan kepada 

para anak muda dan para pendatang dari suku atau wilayah lain.  

Kebijakan pemerintah terkait dengan kewajiban mempelajari bahasa 

Sunda ini ternyata tidak di dijalankan secara baik oleh pihak SMA Al Muslim hal 

ini diutarakan oleh guru mata pelajaran bahasa Sunda, menurut bu Rohmatun 

standar pemerintah provinsi dalam mengalokasikan waktu ialah 2 x 40 menit atau 

2 jam pelajaran, sedangkan pada kenyataan nya hanya 1 jam pelajaran. Ini 

membuat pengajaran menjadi kurang efektif, keluh bu Rohmatun. 
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Tabel 4.12 

wawancara guru mengenai minat siswa mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan: Menurut bapak/ibu apa itu bahasa Sunda ? 

Nama responden Jabatan Jawaban 

Dra. Reni 

Nurhidayati 

Kepala SMA 

Al Muslim 

Bahasa Sunda merupakan bahasa ibu yang 

berada di daerah Jawa barat  

Rohmatun Nazilah 

SP.d 

Guru bidang 

B.Sunda 

Bahasa daerah, kalo kita yang  berada di 

Jawa barat seharusnya seminimal mungkin 

kenal atau paham. Karna suku Jawa aja 

dengan bangga nya menggunakan bahasa 

nya meski bukan didaerah nya. Menurut 

ibu orang Sunda saat ini sedikit tertutup 

oleh para perantau.  

Nia Sofyana SP.d Guru bidang 

B.Indonesia 

Bahasa Sunda merupakan ciri kultur dari 

tanah Jawa barat. Ini merupakan suatu 

kebanggaan yang dimiliki bangsa 

Indonesia. 

Atut Siti Wahyuni 

S.S 

Guru bidang 

B.Inggris 

Bahasa Sunda merupakan bahasa daerah 

yang digunakan oleh penduduk yang 

berdomisili pada provinsi Jawa barat  

 

Bedasarkan tabel 4.12 peneliti menanyan apa itu bahasa Sunda, banyak 

sekali jawaban yang diberikan oleh responden salah satu nya ialah  pernyataan 

yang disampaikan oleh kepala SMA Al Muslim, beliau menjawab bahwa bahasa 

Sunda merupakan bahasa ibu yang berada di daerah Jawa barat. 

Hal itu diperkuat oleh pernyataan bu Yuni, ia beranggapan bahwa Bahasa 

Sunda merupakan bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk yang berdomisili 

pada provinsi Jawa barat. Bahasa Sunda merupakan bahasa daerah yang 

digunakan oleh penduduk yang berdomisili pada provinsi Jawa barat. Selain itu bu 

Nia memaparkan bahwa bahasa Sunda merupakan ciri kultur  provinsi Jawa barat, 

dan itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang  perlu kita syukuri 
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keberadaan nya sebab ini membuat Indonesia semakin kaya dalam hal budaya nya 

imbuh bu Nia. 

Selain itu juga bu Rohmatun juga beraharap , kita yang  berada di Jawa 

barat seharusnya seminimal mungkin megenali bahasa Sunda. Ia membandingkan 

bahwa suku lain dengan bangga nya bisa menuturkan bahasa nya seperti hal nya 

suku  Jawa, sebab suku Sunda saat ini sedikit tersingkirkan terutama di wilayah 

kabupaten Bekasi karena faktor gelombang perantau yang terdampar diwilayah 

Jawa barat khususnya daerah kabupaten Bekasi. 

 

 

Tabel 4.13 

wawancara guru mengenai minat siswa mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan: Dari hasil pengamatan bapak/ibu bagaimana respon siswa 

dalam proses pembelajaran bahasa Sunda ? 

Nama responden Jabatan Jawaban 

Dra. Reni 

Nurhidayati 

Kepala SMA 

Al Muslim 

Sepengelihatan ibu kebanyak siswa yang 

menolak karena menjadi beban yang baru. 

Rohmatun Nazilah 

SP.d 

Guru bidang 

B.Sunda 

Ada dua respon yang diberikan siswa yaitu 

positif dan negatif: 

a.Respon positif yaitu faktor karena suku 

yang sama dan rasa ingin tau yang tinggi. 

b.Respon negatif tidak menerima karna 

bukan berasal dari Sunda. 

 

Bagi saya sebagai seorang guru harus 

menjadikan energi negatif dari siswa itu 

sebagai pecutan agar guru selalu 

memperbaiki proses pembelajaran hingga 

indikator tercapai.  

Nia Sofyana SP.d Guru bidang Karena ini tergolong pertama kali, jadi nya 
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B.Indonesia siswa banyak yang menyepelekan. 

Atut Siti Wahyuni 

S.S 

Guru bidang 

B.Inggris 

Kurang maksimal 

 

Karena ini merupakan program baru yang dijalankan oleh sekolah. Pasti 

banyak hal ini menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan siswa maupun di 

kalangan guru . guru selaku seoarang pembimbing di sekolah turut mengamati 

respon siswa dalam proses pembelajaran bahasa Sunda.  

Sepengelihatan ibu kepala sekolah Dra. Reni Nurhidayati, beliau 

mengamati siswa banyak yang menolak sebab dengan adanya bahasa Sunda 

membuat siswa merasa terbebani. 

Hal itu ditambah dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Nia, 

beliau melihat banyak siswa yang menyepelekan pelajaran bahasa Sunda ini 

mungkin disebabkan karena kebijakan yang tergolong baru 

Pernyataan bu Nia juga ditambah oleh bu Yuni menurutnya pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Sunda di SMA Al Muslim kurang maksimal.  

Pernyataan dari semua responden diatas ternyata dibenarkan dan diperkuat 

oleh bu Rohmatun ia menguraikan di kalangan Siswa respon terbagi menjadi dua 

respon yaitu positif dan negatif, respon positif yaitu faktor kasamaan suku Sunda 

dan rasa ingin tau yang tinggi, sedangkan respon negatif tidak menerima karena 

bukan berasal dari Sunda. 
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Tabel 4.14 

wawancara guru mengenai minat siswa mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan : Sebagai seorang guru bahasa metode yang cukup efektif dalam 

pembelajaran ialah ? 

Nama responden Jabatan Jawaban 

Dra.Reni 

Nurhidayati 

Kepala SMA 

Al Muslim 

Dalam pembelajaran bahasa Sunda harus 

lebih banyak membuat proyek seperti 

pengalaman ibu waktu itu membuat drama 

yang sangat seru dimana anak-anak 

dituntut membuat dialog sederhana. Dan 

perbandingan antara praktek dengan teori 

harus 60% untuk praktek dan 40% untuk 

teori. 

Rohmatun Nazilah 

SP.d 

Guru bidang 

B.Sunda 

Lebih enak praktek kalo saya 

perbandingan antara pemberian materi dan 

praktek yaitu 30% teori dan 70% praktek. 

Pada saat KBM kelas X membacakan teks 

Biantara, anak ketika diberikan materi 

biantara kurang interaktif, tetapi ketika 

anak ditugaskan membuat pidato sediri 

menggunakan bahasa Sunda dan 

membacakannya di depan kelas dan anak 

lainnya menyimak dan menyimpulkan 

justru lebih efektif dalam mengkondisikan 

siswa di kelas dan tujuan pembelajaran 

pun tercapai. Lain halnya jika hanya teori 

saja kelas gak hidup, karena generasi 

milenial kayak kalian beda sama zaman 

dulu yang kalo guru. nggak didengerin. 

Nia Sofyana SP.d Guru bidang 

B.Indonesia 

Biasanya menggunakan media berupa 

games, metode pengajaran yang paling 

disukai siswa yaitu melalui film, musik, 
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dan guru harus mengikuti daya tarik anak 

didik. Ini meminimalisir rasa bosan. 

Atut Siti Wahyuni 

S.S 

Guru bidang 

B.Inggris 

Menurut ahli metode yang cukup efektif 

ialah : 

a.Teori Imitation : Teori pembiasaan  

b.Teori Humanism : Teori yang 

meyebutkan bahwa guru sebagi fasilitor  

c.Teori Cogitivism : Teori kognitif 

d.Teori Constructism : Interaksi antara 

guru dengan siswa. 

 

Menurut saya yang paling efektif yaitu 

teori Imitation yaitu melakukan kebiasaan 

dengan cara menuturkan 

 

 Bedasarkan tabel 4.14 peneliti menanyakan bahwa sebagai seorang guru 

bahasa metode yang cukup efektif dalam pembelajaran ialah ? menurut guru 

bahasa Indonesia metode yang cukup efektif dalam mengajari siswa ialah dengan 

perantara media seperti games, film dan musik hal itu dapat meminimalisir rasa 

bosan, imbuh bu Nia 

 Pendapat itu ditambah dengan pernyataan bu Reni bahwa dalam 

pembelajaran bahasa Sunda harus lebih banyak membuat proyek seperti membuat 

drama, dialog dan lain-lain dan menerapkan praktik yang lebih besar korelasi nya 

dengan teori praktik dengan teori harus 60% untuk praktik dan 40% untuk teori. 

Selain itu bu Yuni memaparkan dan menguraikan bahwa menurut para ahli 

metode pengajaran yang cukup efektif ialah :  

a.Teori Imitation  : Teori pembiasaan  

b.Teori Humanism  : Teori yang meyebutkan bahwa guru sebagi fasilitor  

c.Teori Cogitivism  : Teori kognitif 

d.Teori Constructism  : Interaksi antara guru dengan siswa. 
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 Menurut bu Yuni yang paling efektif yaitu teori Imitation yaitu 

melakukan kebiasaan dengan cara menuturkan.  

 Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan bu Rohmatun, bahwa ia merasa 

lebih efektif bila menggunakan metode praktik dibanding dengan teori, ia 

mempresentasikan korelasi antara pemberian praktik dan teori adalah 70% paktik 

dan 30% untuk teori. 

 

Tabel 4.15 

wawancara guru mengenai minat siswa mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan : Dari hasil pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas 

bagaimana penerapan yang dilakukan di luar kelas ?  

Nama responden Jabatan Jawaban 

Dra.Reni 

Nurhidayati 

Kepala SMA 

Al Muslim 

Hanya 10% siswa yang menerapkan 

karena lingkungan yang ibu rasa kurang 

mendukung dalam melaksanakan praktek. 

Rohmatun Nazilah 

SP.d 

Guru bidang 

B.Sunda 

Kondisi real nya diluar kelas, cuman 

sedikit siswa yang melakukan percakapan 

sederhana. Selain itu kalo ibu juga  kan 

terlibat dalam pembelajaran didalam kelas 

sehingga kesulitan dalam mengajarkan 

yaitu susah saat menanamkan energi 

positif agar mereka memiliki rasa ingin 

tahu agar tinggi, ini yang jadi PR saya, 

apapun metodenya siswa harus bisa saya 

kondisikan. 

Nia Sofyana SP.d Guru bidang 

B.Indonesia 

Dari segi bahasa, jelek banget karena rata-

rata siswa SMA Al Muslim menggunakan 

bahasa yang kasar, cacian. Saya pribadi 

sangat prihatin oleh penggunaan bahasa di 

kalangan siswa saat ini. 

Atut Siti Wahyuni Guru bidang Tidak menjiwai untuk berbahasa Sunda. 
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S.S B.Inggris Enggak pas (nganeh-nganehi) karena 

banyak dari kita yang perantau 

 

Bedasarkan tabel 4.15 mengenai pertanyaan Dari hasil pembelajaran yang 

dilakukan di dalam kelas bagaimana penerapan yang dilakukan di luar kelas? 

 banyak tanggapan mengenai hal ini  menurut ibu kepala sekolah 

menuturkan bahwa hanya 10% siswa yang menerapkan karena lingkungan yang 

beliau  rasa kurang mendukung dalam melaksanakan praktik. Selain itu juga 

terdapat respon yang diberikan  oleh bu Rohmatun menuturkan bahwa kondisi 

sesungguhnya yang terjadi di luar kelas, hanya sedikit siswa yang melakukan 

percakapan bahasa Sunda.  

Hal kontra disampaikan oleh bu Yuni, beliau menuturkan bahwa banyak 

siswa yang tidak menjiwai pelajaran bahasa Sunda sehingga siswa tidak terpikat 

dengan bahasa Sunda, alhasil banyak yang tidak menerapkan diluar kelas. 

 

 

Tabel 4.16 

wawancara guru mengenai minat siswa mempelajari bahasa Sunda 

Pertanyaan :Menurut bapak/ibu perlukah pelajaran bahasa Sunda diadakan 

di tahun ajaran berikutnya ? 

Nama responden Jabatan Jawaban 

Dra.Reni 

Nurhidayati 

Kepala SMA 

Al Muslim 

Ooh.. sangat perlu supaya tidak punah 

agar dapat dilestarikan. 

Rohmatun Nazilah 

SP.d 

Guru bidang 

B.Sunda 

Iya perlu kalo bisa pengajaran bahasa 

Sunda harus ditambah guru nya kalo bisa 

guru nya yang berprofesi khusus, intinya 

yang harus lulusan sastra Sunda.  

 Nia Sofyana SP.d Guru bidang 

B.Indonesia 

Sangat perlu karena tidak ada salahnya 

mempelajari bahasa yang berada di 

provinsi Jawa barat ini. 
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Atut Siti Wahyuni 

S.S 

Guru bidang 

B.Inggris 

Tidak perlu. 

 

Pada saat peneliti menanyakan mengenai perlukah pelajaran bahasa Sunda 

diadakan di tahun ajaran berikutnya ? rata-rata responden menjawab perlu, 

menurut bu Reni ini merupakan upaya agar pelajaran bahasa Sunda tidak punah. 

Bu Nia pun menambahkan bahwa tak ada salahnya mempelajari bahasa Sunda 

sebagai bahasa daerah yang ada di provinsi Jawa barat. 

Hal tersebut didukung oleh bu Rohmatun, ia menambahkan bahwa guru 

atau tenaga penajagar haruslah berasal dari orang yang berkopenten pada bidang 

nya yaitu lulusan yang berasal dari sastra Sunda.   

 Namun lain hal nya dengan ungkapan yang disampaikan oleh bu Yuni 

bahwa pelajaran bahasa Sunda tidakklah perlu diadakan ditahun ajaran 

berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, wawancara yang 

dilaksanakan di SMA Al Muslim Tambun dapat diambil beberapa kesimpulan. 

Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut: 

a. Bedasarkan hasil penelitian responden mengakui bahasa Sunda penting 

untuk dipelajari. 

b. Gaya pengajaran yang diterapkan guru ternyata berpengaruh terhadap 

semangat siswa untuk belajar bahasa Sunda. 

c. Faktor ketidakpahaman siswa akan bahasa yang digunakan (Sunda) 

menyebabkan siswa menjadi kurang minat untuk mempelajari pelajaran 

bahasa Sunda. 

d. Faktor asal suku siswa yang bukan berasal dari Sunda membuat siswa 

kurang berminat dalam mempelajari bahasa Sunda 

e. Alokasi waktu untuk pelajaran bahasa Sunda yang diberikan oleh pihak 

sekolah terlalu sedikit. 

f. Saat ini siswa kurang mengaplikasikan bahasa Sunda kedalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

B. Saran 

Bedasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum 

terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara 

lain sebagai berikut: 

a. Menambah alokasi waktu untuk pelajaran bahasa Sunda agar rencana 

program pelajaran yang dirancang oleh guru pelajaran dapat berjalan 

efektif 
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b. Sekolah menciptakan kondisi agar siswa terdorong untuk melaksanakan 

praktik di dalam lingkungan sekolah agar kemampuan siswa dalam 

berinteraki bahasa Sunda terasah. 

c. Butuh sinergitas antara siswa dengan pihak sekolah untuk dapat 

melestarikan bahasa Sunda. 
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LAMPIRAN 

A.Lampiran hasil wawancara 

 

Hasil Wawancara Siswa SMA Al Muslim 

Minat Siswa/i  SMA Al Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda 

 Interviewee  : Alma Sofi Yuwan                   

Jabatan/Status       : Siswa    

Hari,Tanggal  : Selasa, 2 Oktober 2018        

Jam          : 13.38               

Tempat Wawancara : Perpustakaan 

Interviewer         : Brilian Andri Jatmiko 

Media              : HP, Alat Tulis dan Buku tulis 

Pertanyaan Jawaban 

1.Menurut anda apakah 

pelajaran bahasa Sunda 

penting untuk dipelajari ? 

Penting, karena itu termasuk bahasa daerah        

2.Bagaimana gaya 

pembelajaran yang diberikan 

guru ? 

Menurut saya standar, nggak ada yang mencolok 

3.Apakah pembelajran bahasa 

Sunda di SMA Al muslim 

mudah dimengerti ? 

Mudah dipahami jika ia berasal dari suku Sunda 

4.Bagaimana cara anda untuk 

melestarikan bahasa Sunda 

agar tidak punah ? 

Menggunakan bahasa Sunda di kehidupan 

sehari-hari 

5.Apakah siswa tertarik untuk 

mempelajari bahasa Sunda ? 

Sebagian materi tertarik, sebagian enggak 

6.Bagaimana pendapat anda 

mengenai pelajaran bahasa 

Sunda ? 

Mudah untuk dipelajari 

7.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda harus diadakan pada 

tahun ajaran berikutnya ? 

Kalo bisa jangan cuman pelajaran bahasa Sunda 

tapi bahasa lainnya B.Jawa, B.Arab dll. 

8.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda saat ini menarik ? 

Cukup menarik, seru mempelajarinya karena 

unik 

9. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di lingkungan 

sekolah ? 

Bahasa Indonesia 

10. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di rumah ? 

Bahasa Indonesia 
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Hasil Wawancara Siswa SMA Al Muslim 

Minat Siswa/i  SMA Al Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda 

 Interviewee  : Adinda Nurhasanah     

Jabatan/Status    : Siswa  

Hari,Tanggal  : Selasa, 2 Oktober 2018          

Jam          : 13.46               

Tempat Wawancara : Lobi SMA Al muslim 

Interviewer        : Brilian Andri Jatmiko        

Media              : HP, Alat Tulis dan Buku Tulis 

Pertanyaan Jawaban 

1.Menurut anda apakah 

pelajaran bahasa Sunda 

penting untuk dipelajari ? 

Penting, karna kita tinggal di wilayah jawa barat 

2.Bagaimana gaya 

pembelajaran yang diberikan 

guru ? 

Seharusnya lebih banyak interaksi 

3.Apakah pembelajran bahasa 

Sunda di SMA Al muslim 

mudah dimengerti ? 

Mudah dipahami 

4.Bagaimana cara anda untuk 

melestarikan bahasa Sunda 

agar tidak punah ? 

Memepelajari dan mengerti apa yang dibahas 

5.Apakah siswa tertarik untuk 

mempelajari bahasa Sunda ? 

Biasa ajah.. 

6.Bagaimana pendapat anda 

mengenai pelajaran bahasa 

Sunda ? 

Gampang, karena masih sering didengar 

7.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda harus diadakan pada 

tahun ajaran berikutnya ? 

Harus, biar paham 

8.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda saat ini menarik ? 

Cukup menarik 

9. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di lingkungan 

sekolah ? 

Bahasa Indonesia campuran Betawi 

10. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di rumah ? 

Bahasa Medan 
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Hasil Wawancara Siswa SMA Al Muslim 

Minat Siswa/i  SMA Al Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda 

 Interviewee  : Raihan Fadhlan H   

Jabatan/Status      : Siswa      

Hari,Tanggal  : Selasa, 2 Oktober 2018          

Jam          : 16.15              

Tempat Wawancara : Aula Kholid bin Walid 

Interviewer         : Brilian Andri Jatmiko          

Media              : HP, Alat Tulis dan Buku tulis 

Pertanyaan Jawaban 

1.Menurut anda apakah 

pelajaran bahasa Sunda 

penting untuk dipelajari ? 

Penting, karena kita tinggal di wilayah 

mayoritas berbahasa sunda     

2.Bagaimana gaya 

pembelajaran yang diberikan 

guru ? 

Gurunya pada umumnya 

3.Apakah pembelajran bahasa 

Sunda di SMA Al muslim 

mudah dimengerti ? 

Mudah, dimengerti karena setiap kalimat 

diartikan ke bahasa Indonesia 

4.Bagaimana cara anda untuk 

melestarikan bahasa Sunda 

agar tidak punah ? 

Dengan mempelajari bahasa Sunda dan 

menggunakan bahasa Sunda terutama di 

kampung, bisa lah.. 

5.Apakah siswa tertarik untuk 

mempelajari bahasa Sunda ? 

Tertarik, karena sodara gua orang sunda jadi gua 

harus bisa mempelajarinya 

6.Bagaimana pendapat anda 

mengenai pelajaran bahasa 

Sunda ? 

Mudah 

7.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda harus diadakan pada 

tahun ajaran berikutnya ? 

Harus, karena kita tinggal di Jawa Barat 

8.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda saat ini menarik ? 

Biasa aja, karena sebuah keharusan 

9. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di lingkungan 

sekolah ? 

Bahasa Indonesia 

10. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di rumah ? 

Bahasa Indonesia 
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Hasil Wawancara Siswa SMA Al Muslim 

Minat Siswa/i  SMA Al Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda 

 Interviewee  : Aneta Priristiani P     

Jabatan/Status            : Siswa         

Hari,Tanggal  : Selasa, 2 Oktober 2018        

Jam          : 13.55                  

Tempat Wawancara : Aula SMA Al Muslim   

Interviewer                : Brilian Andri Jatmiko         

Media              : HP, Alat Tulis dan Buku tulis 

Pertanyaan Jawaban 

1.Menurut anda apakah 

pelajaran bahasa Sunda 

penting untuk dipelajari ? 

Penting, karena supaya bisa mendalami bahasa 

daerah di tempat yang kita tinggal 

2.Bagaimana gaya 

pembelajaran yang diberikan 

guru ? 

Kurang bagus, gurunya hanya mementingkan 

nilai tanpa tau apakah siswa itu paham sama 

materi nya 

3.Apakah pembelajran bahasa 

Sunda di SMA Al muslim 

mudah dimengerti ? 

Ada yang tidak dimengerti kayak materi kawih 

sama sajak 

4.Bagaimana cara anda untuk 

melestarikan bahasa Sunda 

agar tidak punah ? 

Mengajarkan kepada adek-adek dan 

memperkenalkan bahasa Sunda 

5.Apakah siswa tertarik untuk 

mempelajari bahasa Sunda ? 

Tertarik, tapi temen lainnya kurang tertarik 

6.Bagaimana pendapat anda 

mengenai pelajaran bahasa 

Sunda ? 

Harus, supaya kultur sunda tak hilang 

 

7.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda harus diadakan pada 

tahun ajaran berikutnya ? 

Ada yang gampang ada yang susah 

 

8.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda saat ini menarik ? 

Tidak menarik 

9. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di lingkungan 

sekolah ? 

Bahasa Indonesia  

10. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di rumah ? 

Bahasa Jawa 
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Hasil Wawancara Siswa SMA Al Muslim 

Minat Siswa/i  SMA Al Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda 

 Interviewee  : Sarah Permata          

Jabatan/Status            : Siswa        

Hari,Tanggal  : Selasa, 2 Oktober 2018          

Jam          : 14.44                  

Tempat Wawancara : Koridor lantai 3 

Interviewer                : Brilian Andri Jatmiko    

Media              : HP, Alat Tulis dan Buku tulis 

Pertanyaan Jawaban 

1.Menurut anda apakah 

pelajaran bahasa Sunda 

penting untuk dipelajari ? 

Penting, karena kita tinggal di daerah Jawa Barat          

2.Bagaimana gaya 

pembelajaran yang diberikan 

guru ? 

  Gurunya interaktif 

3.Apakah pembelajran bahasa 

Sunda di SMA Al muslim 

mudah dimengerti ? 

Mudah, gurunya menggunakan dua bahasa 

4.Bagaimana cara anda untuk 

melestarikan bahasa Sunda 

agar tidak punah ? 

Tetep mempelajari dan menonton kesenian 

Sunda 

5.Apakah siswa tertarik untuk 

mempelajari bahasa Sunda ? 

Tidak tertarik, karena bahasa nya susah 

dipamahi 

6.Bagaimana pendapat anda 

mengenai pelajaran bahasa 

Sunda ? 

Sulit dipahami 

7.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda harus diadakan pada 

tahun ajaran berikutnya ? 

Harus, supaya kultur sunda tak hilang 

8.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda saat ini menarik ? 

Tidak, karena gurunya hanya menerangkan 

9. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di lingkungan 

sekolah ? 

Bahasa Indonesia / Bahasa Inggris 

10. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di rumah ? 

Bahasa Indonesia / bahasa Melayu 
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Hasil Wawancara Siswa SMA Al Muslim 

Minat Siswa/i  SMA Al Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda 

 Interviewee  : Iqbal Saputra            

Jabatan/Status            : Siswa     

Hari,Tanggal  : Selasa, 2 Oktober 2018         

Jam          : 16.10                  

Tempat Wawancara : Aula Khalid bin Walid 

Interviewer                : Brilian Andri Jatmiko            

Media              : HP, Alat Tulis dan Buku tulis 

Pertanyaan Jawaban 

1.Menurut anda apakah 

pelajaran bahasa Sunda 

penting untuk dipelajari ? 

Penting,karena kita berada di wilayah Sunda   

2.Bagaimana gaya 

pembelajaran yang diberikan 

guru ? 

Sebenarnya guru nya biasa aja tapi karena aku 

gakbisa bahasa Sunda. Membuat jadi susah 

dalam mengerjakan tugas 

3.Apakah pembelajran bahasa 

Sunda di SMA Al muslim 

mudah dimengerti ? 

Membingungkan 

4.Bagaimana cara anda untuk 

melestarikan bahasa Sunda 

agar tidak punah ? 

Mewajibkan hanya orang Sunda yang 

memeplajari nya 

5.Apakah siswa tertarik untuk 

mempelajari bahasa Sunda ? 

Tidak, karena beda Suku. Saya berasal dari 

Sumatera 

6.Bagaimana pendapat anda 

mengenai pelajaran bahasa 

Sunda ? 

Sebenarnya gampang, tapi karena tidak ngerti 

bahasanya akhirnya jdi sulit 

7.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda harus diadakan pada 

tahun ajaran berikutnya ? 

Tidak perlu,walaupun kita berada di wilayah 

Sunda tapi kita punya bahasa pemersatu yaitu 

bahasa Indonesia. Karena kita berbeda 

8.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda saat ini menarik ? 

Menarik 

9. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di lingkungan 

sekolah ? 

B.Indonesia 

10. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di rumah ? 

B.Indonesia 
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Hasil Wawancara Siswa SMA Al Muslim 

Minat Siswa/i  SMA Al Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda 

 Interviewee  : M.Ali Akbar             

Jabatan/Status            : Siswa        

Hari,Tanggal  : Selasa, 2 Oktober 2018        

Jam          : 14.33                  

Tempat Wawancara : Ruang kelas XI IPA2 

Interviewer                : Brilian Andri Jatmiko            

Media              : HP, Alat Tulis dan Buku tulis 

Pertanyaan Jawaban 

1.Menurut anda apakah 

pelajaran bahasa Sunda 

penting untuk dipelajari ? 

Tidak, karena tidak digunakana saat bekerja     

2.Bagaimana gaya 

pembelajaran yang diberikan 

guru ? 

Tergantung guru nya, tidak tertarik 

3.Apakah pembelajran bahasa 

Sunda di SMA Al muslim 

mudah dimengerti ? 

Tidak, sulit mengartikan 

4.Bagaimana cara anda untuk 

melestarikan bahasa Sunda 

agar tidak punah ? 

Memeplajari bahasa sunda biar tau sedikit 

5.Apakah siswa tertarik untuk 

mempelajari bahasa Sunda ? 

Tidak tertarik 

6.Bagaimana pendapat anda 

mengenai pelajaran bahasa 

Sunda ? 

Mudah dipahami karena banyak praktek 

7.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda harus diadakan pada 

tahun ajaran berikutnya ? 

Perlu 

8.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda saat ini menarik ? 

Kurang menarik 

9. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di lingkungan 

sekolah ? 

Bahasa Indonesia 

10. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di rumah ? 

Bahasa Tmabun 
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Hasil Wawancara Siswa SMA Al Muslim 

Minat Siswa/i  SMA Al Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda 

 Interviewee  : M.Dimas Saputra      

Jabatan/Status            : Siswa      

Hari,Tanggal  : Selasa, 2 Oktober 2018      

Jam          : 14.28                 

Tempat Wawancara : Koridor barat lantai 2 

Interviewer                : Brilian Andri Jatmiko            

Media              : HP, Alat Tulis dan Buku tulis 

Pertanyaan Jawaban 

1.Menurut anda apakah 

pelajaran bahasa Sunda 

penting untuk dipelajari ? 

Penting, karna kalo beli barang di Bandung akan 

jauh lebih murah kalo pake bahasa Sunda          

2.Bagaimana gaya 

pembelajaran yang diberikan 

guru ? 

Kadang membosankan, kadang menarik 

3.Apakah pembelajran bahasa 

Sunda di SMA Al muslim 

mudah dimengerti ? 

Mudah karena saya berasal dari Sunda 

4.Bagaimana cara anda untuk 

melestarikan bahasa Sunda 

agar tidak punah ? 

Sering ngomong bahasa Sunda 

5.Apakah siswa tertarik untuk 

mempelajari bahasa Sunda ? 

Tertarik 

6.Bagaimana pendapat anda 

mengenai pelajaran bahasa 

Sunda ? 

Kadang susah, saat materi peribahasa 

7.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda harus diadakan pada 

tahun ajaran berikutnya ? 

Harus supaya gak punah 

8.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda saat ini menarik ? 

Lumayan 

9. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di lingkungan 

sekolah ? 

B.Indonesia 

10. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di rumah ? 

B.Sunda 
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Hasil Wawancara Siswa SMA Al Muslim 

Minat Siswa/i  SMA Al Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda 

 Interviewee  : Hadie Muhamad AP            

Jabatan/Status            : Siswa        

Hari,Tanggal  : Selasa, 2 Oktober 2018         

Jam          : 14.13   

Tempat Wawancara : Koridor timur lantai 2 

Interviewer                : Brilian Andri Jatmiko      

Media              : HP, Alat Tulis dan Buku tulis 

Pertanyaan Jawaban 

1.Menurut anda apakah 

pelajaran bahasa Sunda 

penting untuk dipelajari ? 

Tidak begitu penting, lebih baik banyakin 

aktivitas daripada teorinya    

2.Bagaimana gaya 

pembelajaran yang diberikan 

guru ? 

Dipahami karena gurunya kadang ngajar 

menggunakan bahasa Indonesia dalam 

memberikan instruksi 

3.Apakah pembelajran bahasa 

Sunda di SMA Al muslim 

mudah dimengerti ? 

Menurut saya kurang dimengerti, karena banyak 

orang yang bukan berasal dari Sunda 

4.Bagaimana cara anda untuk 

melestarikan bahasa Sunda 

agar tidak punah ? 

Membiasakan, Tapi lebih banyak orang yang 

menyukai budaya Barat dibanding budaya 

daerah 

5.Apakah siswa tertarik untuk 

mempelajari bahasa Sunda ? 

Kurang Tertarik, karena bahasa Sunda 

menurutku susah 

6.Bagaimana pendapat anda 

mengenai pelajaran bahasa 

Sunda ? 

Pelajaranya tidak begitu susah 

7.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda harus diadakan pada 

tahun ajaran berikutnya ? 

Gak usah, karena banyak orang yang tidak minat 

8.Apakah pembelajaran bahasa 

Sunda saat ini menarik ? 

Kurang menarik karena orang sudah tertarik 

oleh budaya barat dan tidak terobsesi sama 

bahasa Sunda 

9. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di lingkungan 

sekolah ? 

Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris 

10. Bahasa yang sering anda 

gunakan ketika di rumah ? 

Bahasa Indonesia 
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B.Lampiran Hasil Wawancara Kepala Sekolah dan Guru 

 

Hasil Wawancara Kepala SMA Al Muslim 

Minat Siswa/i  SMA Al Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda 

 

 

 

 

Interviewee  : Dra. Reni Nurhidayati       

Jabatan/Status            : Kepala SMA Al Muslim  

Hari,Tanggal  : Rabu, 3 Oktober 2018          

Jam          : 15.51                 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah   

Interviewer                : Brilian Andri Jatmiko           

Media              : HP, Alat Tulis dan Buku tulis 

Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tanggapan 

ibu/bapak mengenai kbijakan 

pemerintah untuk menerapkan 

pelajaran bahasa Sunda di 

lingkungan SMA Al Muslim? 

Menurut ibu ketika kita berada di lingkungan 

Jawa barat harus mengenal minimal.dengan kata 

lain kebijakan ini sebagai usaha pemerintah 

provinsi Jawa barat menurut saya sangat setuju.. 

2.Menurut bapak/ibu apa itu 

bahasa Sunda ? 

Bahasa Sunda merupakan bahasa ibu yang 

berada di daerah Jawa barat 

3.Bagaimana respon siswa/i 

dalam proses pembelajaran 

bahasa Sunda ? 

Sepengelihatan ibu kebanyak siswa yang 

menolak karena menjadi beban yang baru 

4.Sebagai seorang guru 

bahasa, metode yang cukup 

efektif dalam pembelajaran 

ialah? 

Dalam pembelajaran bahasa Sunda harus lebih 

banyak membuat proyek seperti pengalaman ibu 

waktu itu membuat drama yang sangat seru 

dimana anak-anak dituntut membuat dialog 

sederhana. Dan perbandingan antara praktek 

dengan teori harus 60% untuk praktek dan 40% 

untuk teori. 

5.Dari pembelajaran yang 

dilakukan didalam kelas 

bagaimana penerapan yang 

dilakukan diluar kelas? 

Hanya 10% siswa yang menerapkan karena 

lingkungan yang ibu rasa kurang mendukung 

dalam melaksanakan praktek. 

6.Menurut bapak/ibu perlukah 

pelajaran bahasa Sunda 

diadakan pada tahun ajaran 

berikutnya? 

Ooh.. sangat perlu supaya tidak punah agar 

dapat dilestarikan. 



58 
 

 

Minat Siswa/i  SMA Al Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda 

 

Hasil Wawancara Guru SMA Al Muslim 

Interviewee  : Rohmatun Nazilah SP.d             

Jabatan/Status            : Guru bidamg studi B.Sunda       

Hari,Tanggal  : Rabu, 3 Oktober 2018          

Jam          : 08.10                 

Tempat Wawancara : Perpustakaan SMP Al muslim   

Interviewer                : Brilian Andri Jatmiko            

Media              : HP, Alat Tulis dan Buku tulis 

Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tanggapan 

ibu/bapak mengenai kbijakan 

pemerintah untuk menerapkan 

pelajaran bahasa Sunda di 

lingkungan SMA Al Muslim? 

Menurut ibu saat ini sekolah hanya menyediakan 

alokasi waktu yang sangat sedikit kurang lebih 

hanya 1 jam per minggu sehingga sangat tidak 

efektif karena alokasi waktu minimal sesuai 

standar pemerintah provinsi adalah 2 x 40 menit 

atau 2 jam pelajaran. Dengan keadan ini saya 

mensiasati nya dengan mengurangi alokasi 

waktu untuk materi yang lebih mudah kemudian 

menambahkan waktu nya  ke materi yang lebih 

sulit. 

2.Menurut bapak/ibu apa itu 

bahasa Sunda ? 

Bahasa daerah, kalo kita yang  berada di Jawa 

barat seharusnya seminimal mungkin kenal atau 

paham. Karna suku Jawa aja dengan bangga nya 

menggunakan bahasa nya meski bukan didaerah 

nya. Menurut ibu orang Sunda saat ini sedikit 

tertutup oleh para perantau. 

3.Bagaimana respon siswa/i 

dalam proses pembelajaran 

bahasa Sunda ? 

Ada dua respon yang diberikan siswa yaitu 

positif dan negatif: 

a.Respon positif yaitu faktor karena suku yang 

sama dan rasa ingin tau yang tinggi. 

b.Respon negatif tidak menerima karna bukan 

berasal dari Sunda. 

 

Bagi saya sebagai seorang guru harus 

menjadikan energi negatif dari siswa itu sebagai 

pecutan agar guru selalu memperbaiki proses 

pembelajaran hingga indikator tercapai. 

4.Sebagai seorang guru 

bahasa, metode yang cukup 

efektif dalam pembelajaran 

Lebih enak praktek kalo saya perbandingan 

antara pemberian materi dan praktek yaitu 30% 

teori dan 70% praktek. Pada saat KBM kelas X 
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Minat Siswa/i  SMA Al Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda 

Hasil Wawancara Guru SMA Al Muslim 

ialah? membacakan teks Biantara, anak ketika 

diberikan materi biantara kurang interaktif, 

tetapi ketika anak ditugaskan membuat pidato 

sediri menggunakan bahasa Sunda dan 

membacakannya di depan kelas dan anak 

lainnya menyimak dan menyimpulkan justru 

lebih efektif dalam mengkondisikan siswa di 

kelas dan tujuan pembelajaran pun tercapai. 

Lain halnya jika hanya teori saja kelas gak 

hidup, karena generasi milenial kayak kalian 

beda sama zaman dulu yang kalo guru 

ngejelasin  

5.Dari pembelajaran yang 

dilakukan didalam kelas 

bagaimana penerapan yang 

dilakukan diluar kelas? 

Hanya 10% siswa yang menerapkan karena 

lingkungan yang ibu rasa kurang mendukung 

dalam melaksanakan praktek 

6.Menurut bapak/ibu perlukah 

pelajaran bahasa Sunda 

diadakan pada tahun ajaran 

berikutnya? 

Iya perlu kalo bisa pengajaran bahasa Sunda 

harus ditambah guru nya kalo bisa guru nya 

yang berprofesi khusus, intinya yang harus 

lulusan sastra Sunda. 

Interviewee  : Nia Sofyana SP.d             

Jabatan/Status            : Guru bidag studi B.Indonesia       

Hari,Tanggal  : Rabu, 3 Oktober 2018           

Jam          : 10.06                   

Tempat Wawancara : Ruang kelas XII IPS   

Interviewer                : Brilian Andri Jatmiko           

Media              : HP, Alat Tulis dan Buku tulis 

Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tanggapan 

ibu/bapak mengenai kbijakan 

pemerintah untuk menerapkan 

pelajaran bahasa Sunda di 

lingkungan SMA Al Muslim? 

Sangat setuju karena merupakan budaya yang 

mulai luntur jadi harus dilesatarikan. 

2.Menurut bapak/ibu apa itu 

bahasa Sunda ? 

Bahasa Sunda merupakan ciri kultur dari tanah 

Jawa barat. Ini merupakan suatu kebanggaan 

yang dimiliki bangsa Indonesia. 

3.Bagaimana respon siswa/i Karena ini tergolong pertama kali, jadi nya 
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Minat Siswa/i  SMA Al Muslim dalam Mempelajari Bahasa Sunda 

Hasil Wawancara Kepala SMA Al Muslim 

dalam proses pembelajaran 

bahasa Sunda ? 

siswa banyak yang menyepelekan. 

4.Sebagai seorang guru 

bahasa, metode yang cukup 

efektif dalam pembelajaran 

ialah? 

Biasanya menggunakan media berupa games, 

metode pengajaran yang paling disukai siswa 

yaitu melalui film, musik, dan guru harus 

mengikuti daya tarik anak didik. Ini 

meminimalisir rasa bosan. 

5.Dari pembelajaran yang 

dilakukan didalam kelas 

bagaimana penerapan yang 

dilakukan diluar kelas? 

Dari segi bahasa, jelek banget karena rata-rata 

siswa SMA Al Muslim menggunakan bahasa 

yang kasar, cacian. Saya pribadi sangat prihatin 

oleh penggunaan bahasa di kalangan siswa saat 

ini. 

6.Menurut bapak/ibu perlukah 

pelajaran bahasa Sunda 

diadakan pada tahun ajaran 

berikutnya? 

Sangat perlu karena tidak ada salahnya 

mempelajari bahasa yang berada di provinsi 

Jawa barat ini. 

Interviewee  : Atut Siti Wahyuni S.S             

Jabatan/Status            : Guru bidang studi B.Inggris        

Hari,Tanggal  : Rabu, 3 Oktober 2018          

Jam          : 08.59                 

Tempat Wawancara : Ruang Guru SMA Al Muslim 

Interviewer                : Brilian Andri Jatmiko            

Media              : HP, Alat Tulis dan Buku tulis 

Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tanggapan 

ibu/bapak mengenai kebijakan 

pemerintah untuk menerapkan 

pelajaran bahasa Sunda di 

lingkungan SMA Al Muslim? 

Kurang setuju, karena letak geografis kabupaten 

Bekasi berada di perbatasan wilayah ibukota 

negara dan provinsi Jawa barat dimana hampir 

80 % penduduk kabupaten bekasi merupakan 

pendatang. Dengan demikian  bahasa sehari-hari 

yang digunakan oleh warga kabupaten Bekasi 

bukan bahasa Sunda, hal ini berbeda dengan 

dengan wilayah-wilayah lain yang berada di 

provinsi Jawa barat seperti Bogor, Bandung, 

Tasik dll. 

2.Menurut bapak/ibu apa itu 

bahasa Sunda ? 

Bahasa Sunda merupakan bahasa daerah yang 

digunakan oleh penduduk yang berdomisili pada 

provinsi Jawa barat 

3.Bagaimana respon siswa/i Kurang maksimal 
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C.Lampiran Foto Bukti Wawancara  

 

 

 

 

 

 

 

dalam proses pembelajaran 

bahasa Sunda ? 

4.Sebagai seorang guru 

bahasa, metode yang cukup 

efektif dalam pembelajaran 

ialah? 

Menurut ahli metode yang cukup efektif ialah : 

a.Teori Imitation : Teori pembiasaan  

b.Teori Humanism : Teori yang meyebutkan 

bahwa guru sebagi fasilitor  

c.Teori Cogitivism : Teori kognitif 

d.Teori Constructism : Interaksi antara guru 

dengan siswa. 

Menurut saya yang paling efektif yaitu teori 

Imitation yaitu melakukan kebiasaan 

5.Dari pembelajaran yang 

dilakukan didalam kelas 

bagaimana penerapan yang 

dilakukan diluar kelas? 

Tidak menjiwai untuk berbahasa Sunda. Enggak 

pas (nganeh-nganehi) karena banyak dari kita 

yang perantau 

6.Menurut bapak/ibu perlukah 

pelajaran bahasa Sunda 

diadakan pada tahun ajaran 

berikutnya? 

Tidak perlu. 
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