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ABSTRAK 

 

SIKAP BAHASA SISWA SMA NEGERI 9 BANDARLAMPUNG 

TERHADAP BAHASA PRANCIS  
 

Oleh 

 

Lailatul Mukaromah 

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu mendeskripsikan sikap bahasa 

siswa SMA Negeri 9 Bandarlampung terhadap bahasa Prancis dan menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bahasa siswa SMA Negeri 9 

Bandarlampung terhadap bahasa Prancis.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode angket dan wawancara.  

Kemudian untuk menganalisis data yang diperoleh, digunakan analisis skala Likert 

dan menggunakan alat bantu statistik untuk mengetahui nilai komponen sikap 

bahasa secara keseluruhan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap bahasa siswa-siswi kelas XI 

IPA 1 dan IPA 2 SMA Negeri 9 Bandarlampung masuk ke dalam  kategori positif. 

Rata-rata nilai yang diperoleh siswa melalui ketiga komponen sikap bahasa adalah 

63.00 dengan nilai ambang batas minimum sikap positif dan negatif adalah 50. 

Kemudian, berdasarkan 5 faktor yang telah ditentukan, diketahui urutan faktor yang 

paling dominan hingga tidak, yaitu: (1) rasa bangga terhadap bahasa; (2) kekuatan 

dan pengaruh bahasa; (3) pengalaman dalam mempelajari suatu bahasa; (4) sifat 

internal bahasa, dan (5) latar belakang sosial pemelajar bahasa. 

  
 

Kata kunci : sosiolinguistik, sikap bahasa, Pembelajaran bahasa Prancis.
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RÉSUMÉ 

 
LES ATTITUDES LINGUISTIQUES D'ÉLÈVES DU LYCÉE 9 BANDAR 

LAMPUNG VERS LE FRANÇAIS 

 

Par 

Lailatul Mukaromah 
 
 
 

 
Cette recherche a deux objectifs : décrire les attitudes linguistiques d'élèves du lycée 

9 Bandarlampung envers le français et expliquer les facteurs qui influencent les 

attitudes linguistiques d'élèves du lycée 9 Bandarlampung envers le français. Cette 

recherche utilise une méthode descriptive quantitative. La méthode de 

questionnaires et d'entretiens dans cette recherche pour la collecte de données. Pour 

analyser les données obtenues,  cette recherche utilise une analyse à l'échelle de 

Likert et des outils statistiques ont été utilisés pour déterminer la valeur de la 

composante globale des attitudes linguistiques. Les résultats de cette recherche 

indiquent que les attitudes linguistiques d'élèves de la classe XI IPA 1 et IPA 2 du 

lycée 9 Bandarlampung entrent dans la catégorie positive. Le score moyen obtenu 

par les élèves à travers les trois composantes des attitudes linguistiques est de 63,00 

avec la valeur seuil minimale pour les attitudes positives et négatives est de 50. 

Ensuite, sur la base des 5 facteurs prédéterminés par Jendra (2012), on connaît 

l'ordre des facteurs les plus dominants à non, à savoir : (1) fierté de la langue; (2) le 

pouvoir et l'influence du langage ; (3) l’expérience dans l’apprentissage d’une 

langue; (4) la nature interne du langage, et (5) l'origine sociale des apprenants en 

langues. 

 

Mots-clés: la sociolinguistique, les attitudes linguistiques, l'apprentissage du    

français.
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“Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah.” 
 
 
 

(QS. Yusuf:87) 
 

 
 

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kamu 

jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kamu lupa pedihnya rasa sakit” 

 

 

(Imam Ali Ibn Abi Thalib AS) 
 
 
 
 

“Ce n’est pas la vie qui passe  vite, c’est nous qui sommes lents à la saisir”  

 

 
 (Zidrou, L’indivision)
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I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Di era globalisasi ini perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi, 

komunikasi, dan transportasi telah mengalami banyak perkembangan pesat 

dalam peradaban kehidupan manusia. Pola perpindahan informasi tidak lagi 

mengenal batas-batas fisik dikarenakan globalisasi ini. Dalam melakukan 

perpindahan informasi dibutuhkan sebuah komunikasi, dan bahasa merupakan 

peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan komunikasi.  

Dengan bahasa, penutur dan lawan tutur akan lebih mudah berinteraksi dan 

saling mengerti. Penggunaan bahasa adalah sebagai media penyampaian 

pemikiran seseorang supaya dimengerti dan memperoleh respon dari orang 

lain. Selain itu bahasa juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengutarakan 

pikiran dan perasaannya.  

Kondisi kebahasaan di Indonesia diwarnai dengan adanya satu bahasa nasional, 

ratusan bahasa daerah dan beberapa bahasa asing. Bahasa Indonesia adalah 

bahasa nasional yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, sikap 

masyarakat terhadap bahasa yang ada di Indonesia sangat beragam. Ada yang
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sangat bangga terhadap bahasa Indonesia, ada yang sangat bangga terhadap 

bahasa daerahnya dan ada juga yang bangga terhadap bahasa asing.

Dewasa ini, menguasai bahasa asing seolah-olah menjadi kewajiban bagi setiap 

individu. Telah banyak upaya untuk menyamaratakan kemampuan tiap 

individu dalam memperoleh dan mempelajari bahasa asing, salah satunya 

adalah dengan memasukkan bahasa asing ke dalam kurikulum pembelajaran di 

seluruh sekolah di Indonesia. Ada berbagai ragam bahasa asing yang 

ditawarkan di berbagai sekolah, salah satunya adalah bahasa Prancis. Tidak 

seperti bahasa Inggris yang telah diajarkan sejak jenjang sekolah dasar (SD), 

pembelajaran bahasa Prancis dimulai dari tingkat SMA/SMK. Namun ada 

beberapa sekolah yang mengajarkan pembelajaran bahasa Prancis dari jenjang 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

 

Bahasa Prancis adalah bahasa asing yang telah masuk ke dalam dunia 

pendidikan di Indonesia. Ketertarikan dunia pendidikan Indonesia dengan 

bahasa Prancis dibuktikan dengan masuknya mata pelajaran bahasa Prancis 

pada kurikulum pendidikan di Indonesia.  Dalam pembelajaran bahasa Prancis, 

siswa diharapkan mampu untuk menguasai bahasa Prancis melalui empat 

keterampilan, yaitu kemampuan menyimak (Compréhension Orale/ CO), 

berbicara (Production Orale/PO), membaca (Compréhension Écrite/CE), dan 

menulis (Production Écrite/PE). Dilihat dari segi sintaksis, bahasa Prancis 

memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya untuk membuat sebuah kalimat 

sederhana saja, predikat kalimat tersebut harus dikonjugasikan sesuai dengan 
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subjeknya. Jadi, kita harus menghafal konjugasi dari seluruh verba untuk setiap 

subjeknya.  

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 9 

Bandarlampung pada kegiatan Praktek Lapangan Persekolahan (PLP), para 

siswa terlihat kurang antusias dalam mempelajari bahasa Prancis. Hal itu 

disebabkan karena bahasa Prancis hanyalah  mata pelajaran peminatan. Selain 

itu, mata pelajaran bahasa Prancis sering dinilai sulit untuk dipelajari. Sehingga 

masih banyak siswa yang tidak dapat melafalkan bahasa Prancis dengan baik 

dan benar, tidak menggunakan bahasa Prancis untuk bertanya maupun 

menjawab pertanyaan dari guru dan masih kesulitan untuk dapat menulis 

kalimat bahasa Prancis yang baik dan benar. 

 

Sikap bahasa sendiri dapat diartikan sebagai penilaian pemahaman mengenai 

bahasa sekaligus praktek bahasa, artinya bahwa setiap individu yang 

mempunyai sikap terhadap suatu bahasa dapat dikatakan bahwa ia telah 

menyukai dan menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi. Sikap 

bahasa meliputi tiga bagian atau komponen, yaitu komponen kognitif, 

komponen afektif dan komponen konatif.   

 

Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar 

dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam 

proses berpikir. Komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik, suka 

atau tidak suka terhadap suatu keadaan.  Jika seseorang memiliki nilai rasa baik 

atau suka terhadap suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap 

positif. Jika sebaliknya, disebut memiliki sikap negatif. Komponen konatif 
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menyangkut perilaku atau perbuatan dalam diri seseorang dalam menghadapi 

suatu keadaan.  

 

Melalui ketiga komponen inilah orang biasanya mencoba menduga bagaimana 

sikap seseorang terhadap suatu keadaan yang sedang dihadapinya. Ketiga 

komponen sikap ini (konatif, kognitif, konatif) pada umumnya saling 

berhubungan dengan erat. Namun, seringkali pengalaman “menyenangkan” 

dan tidak “menyenangkan” yang didapat seseorang di dalam masyarakat 

menyebabkan hubungan ketiga komponen itu tidak sejalan. Jika komponen 

ketiga tersebut tidak sejalan, maka perilaku tersebut tidak dapat digunakan 

untuk mengetahui sikap.  

 

Pembelajaran bahasa selalu dipengaruhi oleh sikap kebahasaan. Sikap  yang 

positif akan menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran bahasa Prancis yang 

diharapkan oleh guru. Sedangkan, jika memunculkan sikap yang negatif maka 

kualitas dan tujuan pembelajaran yang diharapkan akan terpengaruh. Harapan 

jika seorang pemelajar bahasa memiliki sikap bahasa yang positif terhadap 

bahasa yang dipelajarinya, maka kompetensi berbahasanya akan bagus.  

Namun sebaliknya, jika sikap bahasa dari seorang pemelajar bahasa tersebut 

negatif, maka kompetensi berbahasanya tidak akan bagus.  

 

Positif atau negatifnya sikap bahasa siswa terhadap bahasa Prancis secara 

umum dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal dapat berupa keyakinan dan sikap dalam mengontrol 

pengaruh bahasa yang datang dari luar, contohnya adalah ketika seseorang 

ingin menguasai bahasa Prancis karena bahasa Prancis sangat menarik 
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perhatiannya. Sedangkan, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sikap 

bahasa antara lain, interaksi sosial di luar kelompoknya, contohnya adalah 

ketika berinteraksi melalui sosial media yang mengharuskan seseorang 

menguasai bahasa asing untuk berkomunikasi. Selain faktor internal dan 

eksternal, kebanggaan terhadap suatu bahasa, latar belakang si pemelajar 

bahasa, kekuatan dan pengaruh bahasa dan pengalaman mempelajari suatu 

bahasa serta sifat internal bahasa juga dapat mempengaruhi sikap seseorang 

terhadap bahasa. 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama praktik mengajar bahasa Prancis 

di SMA Negeri 9 Bandarlampung,  peneliti melihat bahwa penelitian mengenai 

sikap bahasa siswa SMA Negeri 9 Bandarlampung terhadap bahasa Prancis 

perlu untuk dilakukan.   

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sikap bahasa siswa SMA Negeri 9 Bandarlampung 

terhadap bahasa Prancis  ? 

2. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap bahasa siswa SMA 

Negeri 9 Bandarlampung terhadap bahasa Prancis ? 

 

  



6 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti 

merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan sikap bahasa siswa SMA Negeri 9 Bandarlampung 

terhadap bahasa Prancis. 

2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bahasa siswa SMA 

Negeri 9 Bandarlampung terhadap bahasa Prancis 

 

D. Manfaat Penelitian  

Setiap penelitian yang dilakukan adalah penting, dengan dasar pemikiran akan 

berguna bagi peneliti maupun orang lain. Manfaat penelitian merupakan hasil 

yang diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.  

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis, 

yakni menambah keilmuan bahasa dan memperkaya referensi di bidang 

sosiolinguistik, khususnya kajian ilmu sikap bahasa. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai sistematika 

penulisan  karya ilmiah serta menambah wawasan peneliti tentang sikap 

bahasa.  
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b. Bagi Pengajar Bahasa Prancis  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengajar bahasa Prancis 

untuk memperoleh referensi dan ilmu pengetahuan mengenai sikap  

bahasa siswa terhadap bahasa Prancis. 

c. Bagi Pemelajar Bahasa Prancis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 

mengenai sikap bahasa dan dapat dijadikan masukan dalam 

penggunaan bahasa Prancis yang baik dan benar dalam pembelajaran 

bahasa Prancis di kelas. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya referensi yang 

diperlukan untuk studi ilmiah dalam bidang bahasa khususnya ilmu 

sosiolinguistik.



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sosiolinguistik 

Chaer & Agustina (2010:1) menyatakan bahwa ilmu tentang bahasa atau 

linguistik dapat dikaji secara internal dan eksternal. Pengkajian secara internal 

dilakukan dengan mengkaji struktur-struktur dalam bahasa itu sendiri, seperti 

stuktur fonologis, struktur morfologis, dan struktur sintaksis. Sedangkan 

pengkajian bahasa secara eksternal dilakukan dengan mengkaji bahasa dengan 

hal-hal yang berada di luar bahasa yang berkaitan dengan pemakaian bahasa 

oleh para penuturnya di dalam masyarakat. Kajian eksternal bahasa 

menghubungkan dua disiplin ilmu atau lebih sehingga wujudnya berupa ilmu 

antar disiplin yang namanya merupakan gabungan dari disiplin ilmu-ilmu 

tersebut. 

 

Salah satu bentuk pengkajian bahasa secara eksternal yaitu sosiolinguistik. 

Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin dari sosiologi dan linguistik. 

Secara singkat, sosiologi diartikan sebagai ilmu sosial dan linguistik diartikan 

sebagai ilmu bahasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik 

merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dan 

penggunaannya di dalam masyarakat. Oleh karena itu dapat dengan mudah 

dipahami bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang  
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mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam  

masyarakat, Chaer & Agustina (2010:2) 

 

Sosiolingusitik lazim didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan 

berbagai variasi bahasa, serta hubungan di antara para bahasawan dengan ciri 

fungsi variasi bahasa itu di dalam suatu masyarakat bahasa, Kridalaksana 

dalam Chaer & Agustina (2010: 3). Sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri 

khas variasi bahasa, fungsi-fungsi variasi bahasa, dan pemakai bahasa karena 

ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama 

lain dalam suatu masyarakat tutur, Fishman dalam Chaer & Agustina (2010:3). 

Sosiolinguistik memiliki kegunaan bagi kehidupan diantaranya memberikan 

pengetahuan bagaimana menggunakan bahasa itu dalam aspek sosial tertentu, 

seperti yang dirumuskan Fishman dalam Chaer & Agustina (2010:7) bahwa 

yang dipersoalkan dalam linguistik adalah “who speak. What language, to 

whom, when, and to what end”. 

  

Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan dan 

saling pengaruh antara perilaku bahasa dan perilaku sosial, Kridalaksana 

(2009:225). Pernyataan tersebut juga didukung dengan pendapat Sumarsono 

dalam Costa (2017:12) menyatakan bahwa sosiolinguistik adalah kajian 

tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan, sedangkan 

Rahardi (2015:16) mendefinisikan bahwa berdasarkan namanya, 

sosiolinguistik mengkaji bahasa dengan memperhitungkan hubungan bahasa 

dan masyarakat, khususnya masyarakat penutur bahasa itu. Maka dari itu jelas 

bahwa sosiolinguistik mempertimbangkan keterkaitan antara dua hal, yaitu 
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linguistik untuk segi kebahasaannya dan sosiologi untuk segi 

kemasyarakatannya. 

 

Fishman dalam Aslinda & Leni (2014:6) mengatakan di dalam masyarakat, 

seorang tidak lagi dipandang sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai 

anggota dari kelompok sosial. Oleh karena itu, bahasa dan pemakaiannya tidak 

diamati secara individual, tetapi dihubungkan dengan kegiatannya di dalam 

masyarakat atau dipandang secara sosial. Secara sosial, bahasa dan 

pemakaiannya dipengaruhi oleh faktor linguistik dan faktor nonlinguistik. 

Faktor linguistik yang mempengaruhi bahasa dan pemakaiannya terdiri dari 

fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Di samping itu, faktor 

nonlinguistik yang mempengaruhi bahasa dan pemakaiannya terdiri dari faktor 

sosial dan faktor situasional. Faktor sosial mempengaruhi bahasa dan 

pemakaiannya terdiri dari status sosial, tingkat pendidikan, umur, jenis 

kelamin, dan lain-lain, sedangkan faktor situasional yang mempengaruhi 

bahasa dan pemakaiannya terdiri dari siapa yang berbicara, dengan bahasa apa, 

kepada siapa, di mana, dan masalah apa. 

 

Topik yang dibahas dalam sosiolinguistik menurut Chaer & Agustina dalam 

Aslinda & Leni (2014:6) yaitu identitas sosial penutur, identitas sosial dan 

pendengar yang terlibat, lingkungan sosial tempat peristiwa tutur, analisis 

sinkronik dan diakronik dan dialek-dialek sosial, penilaian sosial yang berbeda 

oleh penutur terhadap perilaku terhadap bentuk-bentuk ujaran, tingkatan 

variasi dan ragam linguistik, serta penerapan praktis dari penelitian 

sosiolinguistik.  
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Sedangkan Nababan dalam Aslinda & Leni (2014:7) mengatakan bahwa 

masalah atau topik dalam sosiolinguistik meliputi : a) bahasa, dialek, idiolek, 

dan ragam bahasa; b) repertoire bahasa; c) masyarakat bahasa; d) 

kedwibahasaan dan kegandaan; e) fungsi masyarakat bahasa dan profil 

sosiolinguistik; f) penggunaan  bahasa/etnografi berbahasa; g) sikap bahasa; h) 

perencanaan bahasa; i) interaksi sosiolinguistik; dan j) bahasa dan kebudayaan. 

 

Penelitian ini berkaitan dengan sikap siswa terhadap bahasa Prancis yang 

mereka pelajari di sekolah. Maka, kajian sosiolinguistik yang membahas 

mengenai sikap bahasa (language attitude) sangatlah tepat digunakan sebagai 

pendekatan dalam penelitian ini. Hal ini berhubungan dengan apa yang 

disebutkan oleh Sumarsono (2014:2) bahwa sosiolinguistik menyoroti 

keseluruhan masalah yang berhubungan dengan organisasi sosial perilaku 

bahasa, tidak hanya mencakup pemakaian bahasa saja, melainkan sikap-sikap 

bahasa, perilaku terhadap bahasa dan pemakaian suatu bahasa.  

 

B. Sikap Bahasa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2021) sikap bahasa diartikan 

sebagai perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pendirian atau keyakinan. 

Rusyana dalam Suciaty (2017:12) menyatakan bahwa sikap berbahasa akan 

berwujud perasaan bangga atau mengejek, menerima atau menolak bahasa 

tertentu. Hal ini berkaitan dengan sikap positif maupun negatifnya sikap 

seseorang terhadap suatu bahasa. Menurut Liang dalam Suciaty (2017:12) 

sikap bahasa adalah evaluasi keyakinan tentang bahasa dan praktek bahasa,. 

dimana ideologi bahasa menjadi dasar keyakinannya. Maksudnya adalah, 
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seseorang yang mempunyai sikap terhadap suatu bahasa, berarti di alam bawah 

sadarnya ia telah menanamkan pikiran bahwa ia akan menyukai dan 

menggunakan bahasa tersebut sebagai identitasnya. Chaer dan Agustina 

(2010:55) menambahkan jika sikap bahasa juga dapat mempengaruhi 

seseorang dalam menggunakan suatu bahasa.  

 

Sikap bahasa dapat melangsungkan hidup suatu bahasa, oleh karenanya sikap 

bahasa sangat penting bagi suatu bahasa. Karena pada dasarnya bahasa bersifat 

dinamis. Kedinamisan bahasa disebabkan oleh kedinamisan masyarakat 

pemakai bahasa. Maksud dari masyarakat bersifat dinamis yaitu selalu 

mengalami perubahan. Perubahan itu tampak dari sikap dan hal-hal yang 

berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan bahasa diartikan 

sebagai tingkah laku manusia yang sedang berkomunikasi. Sehingga bahasa 

sangat erat kaitannya dengan masyarakat.  

 

Keadaan serta proses terbentuknya sikap bahasa tidak berbeda dari  keadaan 

dan proses terbentuknya sikap pada umumnya. Senada dengan hal tersebut, 

Kridalaksana (2001) mengungkapkan bahwa sikap bahasa merupakan posisi 

mental .atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. 

Sebagaimana halnya dengan sikap, maka sikap bahasa juga merupakan 

peristiwa kejiwaan, sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Sikap bahasa 

dapat diamati melalui perilaku berbahasa atau perilaku tutur. Namun, dalam 

hal ini juga berlaku ketentuan bahwa tidak setiap perilaku tutur mencerminkan 

sikap bahasa. Demikian pula sebaliknya, sikap bahasa tidak selamanya 

tercermin dalam perilaku tutur. Pernyataan tersebut kemudian diperjelas lagi 
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oleh Richards, Platt et Platt dalam Lasagabaster (2006) yang mengatakan 

bahwa : 

Attitudes. que les locuteurs de différentes langues ou de variétés 

linguistiques différentes ont à l’égard des langues des autres ou de leurs 

propres langues. L’expression de sentiments positifs ou négatifs 

concernant une langue peut être le reflet d’impressions sur la difficulté ou 

la simplicité linguistique, la facilité ou difficulté de l’apprentissage, le 

degré d’importance, l’élégance, le statut social, etc. Les attitudes à l’égard 

d’une langue peuvent aussi refléter ce que les gens pensent des locuteurs 

de cette langue. 

 

‘Sikap yang dimiliki penutur bahasa atau variasi linguistik berbeda 

terhadap bahasa orang lain atau bahasa mereka sendiri.  Mengekspresikan 

perasaan positif atau negatif tentang suatu bahasa mungkin mencerminkan 

kesan kesulitan atau kesederhanaan linguistik, kemudahan atau kesulitan 

belajar, tingkat kepentingan, keanggunan, status sosial, dll. Sikap terhadap 

suatu bahasa juga dapat mencerminkan apa yang orang pikirkan tentang 

penutur bahasa tersebut’ 

 

Kemudian, sikap bahasa dapat menunjukkan senang atau tidaknya seorang 

penutur bahasa terhadap suatu bahasa. Sikap terhadap sesuatu biasanya akan 

ada yang positif, jika dinilai baik atau disukai, dan akan negatif jika dinilai 

tidak baik atau tidak disukai. Begitu juga dengan sikap terhadap bahasa. 

Sejalan dengan hal tersebut, Anderson dalam Chaer (2010) .mengemukakan 

bahwa sikap bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang relatif berjangka 
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panjang, sebagian mengenai bahasa, mengenai objek bahasa, yang memberi 

kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang 

disenanginya.  

 

C. Aspek Sikap Bahasa  

Garvin-Marthiot dalam Chaer dan Agustina (2010:152) mengemukakan tiga 

aspek yang terdapat dalam sikap bahasa yang positif yaitu: 

1. Kesetiaan pada bahasa (Language Loyalty). Kesetiaan pada bahasa yaitu 

sikap yang mendorong seseorang atau masyarakat suatu bahasa untuk 

mempertahankan bahasanya dan bila perlu mencegah adanya pengaruh 

bahasa lain. 

2. Kebanggaan pada bahasa (Language Pride). Kebanggaan pada bahasa 

adalah sikap yang menstimulasi seseorang untuk mengembangkan 

bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan 

masyarakat. 

3. Kesadaran akan adanya norma bahasa (Awareness Of The Norm). 

Kesadaran akan adanya norma bahasa adalah sikap yang mendorong 

seseorang untuk menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, dan 

merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan yaitu 

kegiatan menggunakan bahasa (language in  use). 

 

D. Pengukuran Sikap Bahasa  

Melalui seperangkat pernyataan yang berupa pendapat tentang objek dapat 

mengukur sikap suatu penutur bahasa. Triandis dalam Suciaty (2017:14) 
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memberikan kriteria instrumen yang tepat untuk melakukan pengukuran sikap, 

yaitu: 

1. Verbal statements of affects, yang berarti pernyataan-pernyataan verbal 

yang menyatakan perasaan, rasa senang dan tidak senang, suka dan tidak 

suka. 

2. Verbal statements of beliefs, yang berarti pernyataan-pernyataan verbal 

berdasarkan keyakinan. 

3. Verbal statements concerning behavior, yang berarti pernyataan-pernyataan 

verbal yang berhubungan dengan tingkah laku.  

 

E. Faktor yang dapat Mempengaruhi Sikap Seseorang terhadap Suatu 

Bahasa 

 

 

Faktor yang dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu bahasa telah 

banyak dikemukakan oleh para ahli. Namun, dalam penelitian ini peneliti 

berpijak pada teori yang diungkapkan oleh Jendra (2012) .karena penjelasan 

pada teori tersebut lebih terarah pada sikap bahasa seorang pemelajar bahasa 

kedua/bahasa asing yang sesuai dengan subjek dan materi pada penelitian ini.  

Jendra (2012:109-111). menyimpulkan beberapa faktor yang bisa 

mempengaruhi sikap pemelajar bahasa terhadap bahasa yang dipelajarinya, 

yaitu: 

1. Rasa bangga terhadap suatu bahasa 

Jendra (2012:109) mengatakan bahwa ada banyak orang di berbagai 

Negara di dunia yang sangat antusias dalam mempelajari bahasa asing. 

Namun, hal itu tidak menghilangkan rasa nasionalisme mereka pada bahasa 

Negara asalnya. Mereka memiliki sikap positif baik terhadap bahasa ibu 
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maupun bahasa kedua yang mereka pelajari. Hal itu dikarenakan mereka 

memiliki rasa bangga terhadap kedua bahasa tersebut. Yang pertama adalah 

rasa bangga karena dapat menggunakan bahasa ibu, dan yang kedua adalah 

rasa bangga karena dapat mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing. 

Sebagian orang berasumsi bahwa setiap pemelajar bahasa asing dapat 

menunjukkan bahwa dirinya setingkat lebih terpandang dibandingkan 

mereka yang tidak mempelajarinya. 

 

2. Kekuatan dan pengaruh bahasa terhadap sikap bahasa 

Yang dimaksud Jendra (2012:109) dalam faktor kekuatan dan pengaruh 

bahasa terhadap sikap bahasa adalah semakin banyak jumlah pengguna 

suatu bahasa maka akan semakin kuat pengaruhnya dalam dunia 

internasional. Faktor inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk 

memiliki sikap yang positif terhadap suatu bahasa. 

 

3. Latar belakang sosial pemelajar bahasa 

Menurut Jendra (2012:110), .dalam kasus Diglosia seseorang yang berasal 

dari kalangan yang berstatus sosial tinggi menggunakan varietas bahasa 

yang lebih baik daripada seseorang yang berasal dari kaum bawah. Hal ini 

yang menjadi dasar bahwa latar belakang sosial seorang pemelajar bahasa 

dapat mempengaruhi sikap bahasa seseorang terhadap suatu bahasa, apakah 

itu akan negatif atau positif. 

 

4. Pengalaman dalam mempelajari suatu bahasa 

Jendra (2012:110) menyimpulkan bahwa seseorang yang sudah pernah 

mempelajari suatu bahasa, .maka akan timbul dari dalam dirinya untuk 
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mempelajari bahasa yang lainnya. Dalam contoh kasus pelajar di Bali yang 

mempelajari bahasa Spanyol dari Turis asing. Setelah mempelajari bahasa 

Spanyol ternyata ia juga berkeinginan untuk mempelajari bahasa Italia dan 

bahasa Prancis. 

 

5. Sifat internal bahasa 

Jendra (2012:111) ..menyebutkan dalam sebuah contoh kasus bahwa sikap 

bahasa yang positif dapat ditemukan pada pemelajar bahasa Inggris 

dikarenakan tata bahasa, pelafalan, dan kosa kata yang relatif mudah. 

Sedangkan sikap bahasa yang negatif bisa ditemukan pada pemelajar 

bahasa Mandarin yang mana bahasanya sangat kompleks, tonal dan sistem 

ortografinya sangat rumit. Hal ini yang menyebabkan bahwa sifat internal 

suatu bahasa dapat mendorong sikap bahasa seseorang.  

 

F. Komponen Sikap  

Terkait dengan masalah sikap bahasa, Lambert dalam Chaer dan Leonie 

(2010:150) menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari tiga komponen, yaitu 

komponen konatif, komponen afektif dan komponen kognitif.  

1. Komponen sikap Konatif 

Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai “putusan 

akhir” kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Dalam hal ini yang 

dimaksud adalah perilaku menggunakan bahasa Prancis. Apakah dalam 

pembelajaran di kelas bahasa Prancis  siswa menggunakan bahasa Prancis 

ketika berkomunikasi, ketika bertanya ke guru maupun ketika berdiskusi 

dengan teman di kelas.  
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2. Komponen sikap Afektif 

Komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak 

suka terhadap suatu keadaan. Jika seseorang memiliki nilai rasa baik atau 

suka terhadap suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap 

positif. Jika sebaliknya, disebut memiliki sikap negatif. keyakinan yang 

nantinya menjadi dasar motivasi mereka untuk mengembangkan dan 

menggunakan bahasanya sebagai lambang dan identitas serta kesatuan, 

dalam hal ini yang dimaksud adalah keyakinan dan rasa bangga 

menggunakan bahasa Prancis atau dapat berkomunikasi dalam bahasa 

Prancis di SMA Negeri 9 Bandarlampung. 

 

3. Komponen sikap Kognitif 

Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam 

sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan 

dalam proses berpikir. Pengetahuan dan pemahaman ini nantinya akan 

menjadi dasar kemampuan bagi mereka untuk menggunakan bahasanya 

secara cermat dan santun, sesuai kaidah tata bahasa dan norma bahasa yang 

seharusnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah pengetahuan dan 

pemahaman untuk menggunakan bahasa Prancis dengan baik dan benar. 

Melalui ketiga komponen inilah orang biasanya mencoba menduga bagaimana 

sikap seseorang terhadap suatu keadaan yang sedang dihadapinya. Ketiga 

komponen sikap ini (konatif, kognitif, konatif) pada umumnya saling 

berhubungan dengan erat. Namun, seringkali pengalaman “menyenangkan” 

dan tidak “menyenangkan” yang didapat seseorang di dalam masyarakat 
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menyebabkan hubungan ketiga komponen itu tidak sejalan. Jika komponen 

ketiga tersebut tidak sejalan, maka perilaku tersebut tidak dapat digunakan 

untuk mengetahui sikap.  

G. Pengaruh Sikap Bahasa dalam Mempelajari Bahasa Prancis 

 

Manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam proses berbahasa, dikenal dua istilah yaitu pemerolehan 

bahasa (l’acquisition) dan pembelajaran bahasa (l’apprentissage). 

”Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu 

seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh 

bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa 

pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua, 

Chaer (2005:167).” 

 

Secara umum, proses pembelajaran terdiri atas dua kegiatan yaitu kegiatan 

belajar dan mengajar, dengan kata lain proses pembelajaran adalah proses 

belajar mengajar. Proses interaksi dalam proses belajar-mengajar merupakan  

sebuah kegiatan pemindahan ilmu atau materi dari pengajar kepada pemelajar, 

begitupun dengan proses pembelajaran bahasa asing dalam hal ini bahasa 

Prancis, terjadi proses transfer bahasa dari pengajar kepada pemelajar sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

 

Proses pembelajaran bahasa asing khususnya bahasa Prancis akan berjalan 

dengan baik jika sikap bahasa yang dimiliki oleh para siswa adalah positif. 
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Sikap positif inilah yang akan mempengaruhi hasil belajar siswa ketika 

mempelajari bahasa Prancis.  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan 

untuk memperoleh kemampuan bahasa Prancis di sekolah merupakan proses 

pembelajaran bahasa, dimana terjadi suatu proses penguasaan bahasa kedua 

atau bahasa asing dalam kegiatan belajar. Kemudian pembelajaran tersebut 

dikatakan berhasil jika para siswa memiliki sikap bahasa yang positif.  

 

1. Pembelajaran Bahasa Prancis  

Bahasa Prancis adalah bahasa internasional kedua yang telah digunakan 

oleh lebih dari separuh penduduk dunia. sebagai bahasa internasional bahasa 

Prancis berkembang sangat pesat, baik di 53 negara berbahasa 

Perancis/Negara-negara francophone seperti Negara Belgia, Luxembourg, 

Aljazair, Maroko, Canada, Swiss, Vietnam, maupun di negara-negara non-

berbahasa Prancis. Bahasa Prancis juga berkembang di Indonesia. 

 

Di Indonesia, bahasa Prancis diajarkan di beberapa SMA/SMK/MA dan 

perguruan tinggi. Dalam proses pembelajaran bahasa Prancis, pemelajar 

diharapkan mampu menguasai empat kemampuan kompetensi berbahasa, 

yaitu kemampuan menyimak (Compréhension Orale/ CO), berbicara 

(Production Orale/PO), membaca (Compréhension Écrite/CE), dan menulis 

(Production Écrite/PE). Kemampuan berbahasa asing, dalam hal ini bahasa 

Prancis, tidak dapat dimiliki oleh seorang pemelajar dalam waktu relatif 

singkat tetapi diperlukan waktu yang cukup sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 
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Untuk mengukur kemampuan berbahasa Prancis adalah dengan mengikuti 

tes kemampuan berbahasa Prancis yang setara dengan DELF (Diplôme 

d’Etude de Langue Française). DELF adalah sebuah program evaluasi 

resmi dari CECRL (Le Cadre Européen Commun de Référence pour les 

Langues) atau Badan Kesepakatan Uni Eropa untuk Jenjang Kompetensi 

Bahasa milik negara Prancis untuk mengukur seberapa tingkat kemampuan 

berbahasa Prancis seseorang, hampir sama seperti tes TOEFL dalam bahasa 

Inggris.  

 

Tes DELF terdiri atas tiga tes yang bersifat objektif dan satu tes yang 

bersifat subjektif. Tes yang bersifat objektif yaitu tes menyimak 

(Compréhension Orale/ CO), membaca (Compréhension Ecrite/CE), dan 

menulis (Production Ecrite/PE). Kemampuan berupa pilihan ganda yang 

masing-masing sejumlah 25 butir soal, sedangkan tes yang bersifat subjektif 

berupa tes berbicara (Production Orale/PO) dengan bermain peran secara 

spontan. Evaluasi ini diharapkan dapat mengukur kemampuan komunikasi 

seseorang dalam bahasa Prancis baik lisan maupun tulisan. DELF 

mempunyai 4 tingkatan (niveau) yaitu A1, A2, B1, dan B2. Sedangkan C1, 

C2 merupakan tingkat mahir atau biasanya disebut DALF. 

 

H. Penelitian yang Relevan 

Telah banyak penelitian mengenai sikap bahasa yang dilakukan oleh peneliti 

di Indonesia. Wardani dkk (2013) meneliti mengenai sikap bahasa siswa SMA 

Negeri 1 Singaraja terhadap bahasa Indonesia dan menunjukkan hasil bahwa 

sikap bahasa siswa SMA Negeri 1 Singaraja terhadap bahasa Indonesia dilihat 
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dari aspek konatifnya berada pada kategori negatif. Hal tersebut disebabkan 

karena siswa lebih mudah mengemukakan pendapat dalam bahasa Indonesia 

nonbaku, sikap siswa yang ambivalen dalam menanggapi bahasa Indonesia. Di 

satu sisi siswa ingin mempertahankan bahasa Indonesia sebagai identitas sosial 

mereka, namun di sisi lain mereka tidak dapat menampik kehadiran bahasa 

asing yang juga penting untuk dikuasai dan dipelajari. 

 

Wistari dkk (2015) meneliti tentang sikap bahasa siswa program Cambridge 

Dyatmika School terhadap bahasa Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah: 1) Sikap bahasa siswa terhadap bahasa Indonesia dari aspek konatif 

cenderung negatif, 2) Untuk aspek Afektif dinilai cukup, dan 3) Untuk aspek 

kognitif cenderung positif. Kemudian, mereka juga menyebutkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi sikap siswa Program Cambridge Dyatmika School 

terhadap bahasa Indonesia dari aspek konatif disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman siswa terhadap kosakata dan kepekaan siswa, kemudian terkait 

dengan aspek afektif disebabkan oleh emosional siswa untuk mempertahankan 

bahasa Indonesia, dan pada faktor kognitif disebabkan oleh dua faktor yakni 

lingkungan dan rasa percaya diri siswa.  

 

Kusuma dan Adnyani (2016) meneliti tentang motivasi dan sikap bahasa 

mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris Undiksha terhadap bahasa 

Inggris. Hasilnya adalah mahasiswa memiliki motivasi yang tinggi dalam 

mempelajari bahasa Inggris, mereka bersungguh-sungguh dan berusaha 

memahami apapun yang mereka dengar dan lihat dalam bahasa Inggris setiap 

hari.. Jika mereka mengalami kesulitan, mereka tidak menyerah namun 
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bertanya pada teman maupun dosen. Mereka memperhatikan masukan yang 

diberikan, melihat kembali tugas yang dikembalikan oleh dosen, dan tidak 

menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Selain itu, disebutkan juga bahwa 

mahasiswa memiliki sikap yang sangat tinggi terhadap bahasa Inggris dan 

pembelajaran bahasa Inggris dan memaparkan implikasinya terhadap 

pembelajaran bahasa Inggris. Selain penelitian tentang sikap bahasa, peneliti 

juga menemukan penelitian yang membahas tentang korelasi antara sikap 

bahasa dengan kemampuan berbahasa. 

 

Persamaan yang dimiliki dari penelitian ini dengan ketiga artikel jurnal di atas 

adalah sama-sama mendeskripsikan sikap bahasa. Artikel jurnal pertama, 

melakukan penelitian melalui aspek, sehingga positif atau negatifnya sikap 

bahasa siswa dapat diketahui melalui aspek tersebut. Selain itu, metode 

penelitian yang digunakan juga sama dengan penelitian ini, karena 

pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan kuesioner.  

Untuk artikel jurnal yang kedua hampir sama dengan penelitian ini dan artikel 

jurnal yang pertama, yaitu dengan menggunakan aspek untuk mengetahui hasil 

positif atau negatifnya sikap bahasa siswa. Persamaan artikel jurnal ketiga 

dengan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif.  

 
 

Perbedaan dari ketiga artikel jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sikap 

terhadap bahasa yang diteliti, artikel jurnal pertama meneliti mengenai sikap 

bahasa siswa terhadap bahasa Indonesia, artikel jurnal kedua meneliti 

mengenai sikap bahasa siswa terhadap bahasa Inggris dan artikel jurnal ketiga 

meneliti mengenai motivasi dan sikap bahasa siswa terhadap bahasa Inggris.  
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Sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian sikap bahasa 

siswa terhadap bahasa Prancis.   

 

I. Kerangka Pikir  

 

Sikap bahasa adalah kesiapan bereaksi terhadap suatu keadaan atau kejadian 

yang dihadapi. Dengan demikian, sikap bahasa menunjuk pada sikap mental 

dan sikap perilaku dalam berbahasa. Sikap bahasa dapat diamati antara lain 

melalui perilaku berbahasa atau perilaku bertutur. Sikap bahasa merupakan 

posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. 

Kemudian, sikap bahasa itu bisa negatif (jika dinilai tidak baik atau tidak 

disukai) dan bisa positif (jika dinilai baik atau disukai). 

 

Sikap positif terhadap suatu bahasa dapat dilihat dalam perilakunya terhadap 

bahasa tersebut, ditunjukkan jika seseorang lebih banyak menggunakan bahasa 

tersebut sebagai alat komunikasi dalam berbagai situasi dan kondisi. 

Sedangkan, sikap negatif terhadap suatu bahasa bisa terjadi apabila seseorang 

atau sekelompok orang sudah tidak lagi mempunyai rasa bangga terhadap 

bahasa tersebut.  

 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap negatif maupun positif 

terhadap suatu bahasa. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap bahasa 

tersebut antara lain perasaan bangga terhadap suatu bahasa, kekuatan dan 

pengaruh bahasa, latar belakang sosial pemelajar bahasa, pengalaman dalam 

mempelajari suatu bahasa dan sifat internal bahasa.  
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Berdasarkan uraian tersebut, untuk mendeskripsikan mengenai sikap bahasa 

dan faktor yang mempengaruhinya dapat digambarkan kerangka pikir sebagai 

berikut.  
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III. METODE  

A.  Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah. Untuk 

memperoleh kebenaran tersebut, diperlukan adanya suatu metode penelitian. 

Penelitian yang berjudul “Sikap Bahasa Siswa SMA Negeri 9 

Bandarlampung Terhadap Bahasa Prancis” bertujuan untuk mengetahui sikap 

bahasa siswa SMA Negeri 9 Bandarlampung terhadap bahasa Prancis serta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif  

kuantitatif.   

 

Menurut Sugiyono (2011: 29) penelitian deskriptif adalah metode yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek 

yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum. 

Metode penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang 

spesifikasinya sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal 

hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, 

sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 8) bahwa: “Metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk
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meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.  

 

Dalam penelitian ini, terdapat empat tahapan yang akan dilakukan. Tahapan 

pertama adalah pengumpulan data, tahapan kedua adalah pengklasifikasian 

data, tahapan ketiga yaitu penganalisisan data dan tahapan terakhir adalah 

pembuatan kesimpulan. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

 

 

1. Subjek Penelitian  

 

Arikunto (2010: 88) menyebutkan bahwa subjek penelitian adalah segala 

sesuatu baik itu orang, benda, proses, kegiatan, atau tempat di mana 

variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan dalam penelitian. 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI IPA 1 

dan IPA 2 di SMA Negeri 9 Bandarlampung yang selanjutnya disebut 

sebagai responden. 

 

2. Objek Penelitian 

 

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah 

penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak 

dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan 

yang terjadi. Menurut Sugiyono (2012:144) objek penelitian adalah 

sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 
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tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal 

(variabel tertentu).  

Adapun objek dari penelitian ini adalah sikap bahasa siswa terhadap 

bahasa Prancis dan faktor yang mempengaruhi sikap bahasa siswa 

terhadap bahasa Prancis.  

 

C. Metode dan Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

rangka mencapai tujuan penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh 

melalui angket dan wawancara yang dilakukan terhadap responden.  

1. Angket  

Instrumen angket sikap bahasa yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada instrumen penelitian tentang sikap bahasa yang digunakan 

oleh Budiawan (2008). Untuk mengukur nilai data hasil angket, peneliti 

menggunakan parameter berupa model skala Likert. Peneliti 

menggunakan skala Likert karena pelaksanaannya lebih sederhana 

daripada teknik pengukuran lainnya dan di dalam banyak penelitian 

tentang sikap bahasa, teknik inilah yang selalu dipakai.  

 

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara 

memberikan daftar pernyataan dan kemudian responden diminta untuk 

memberikan tanggapan terhadap pernyataan tersebut. Angket ini 

dibagikan melalui Google Formulir yang nantinya akan diisi oleh para 

responden. Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap 

bahasa siswa bahasa siswa SMA Negeri 9 Bandarlampung terhadap 
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bahasa Prancis yang dilihat melalui komponen konatif, afektif dan 

kognitif.  

 

Komponen konatif bertujuan untuk mengetahui keintensitasan 

penggunaan bahasa Prancis dalam pembelajaran di kelas. Komponen 

afektif bertujuan untuk mengetahui keyakinan dan rasa bangga 

menggunakan bahasa Prancis atau dapat berkomunikasi dalam bahasa 

Prancis. Komponen kognitif digunakan untuk mengetahui pengetahuan 

dan pemahaman untuk menggunakan bahasa Prancis dengan baik dan 

benar. 

 

Tabel 1. Kisi-kisi instrumen angket  

No. Komponen Indikator Nomor Butir 

1. Konatif 

Intensitas penggunaan bahasa 

Prancis  
1,2,3 

Perasaan senang ketika 

menggunakan bahasa Prancis 
4,5,6 

2.  Afektif 

Perasaan bangga ketika 

menggunakan bahasa Prancis 
7,8,9,10,11 

Keyakinan menggunakan 

bahasa Prancis  
12,13,14 

3. Kognitif 

Pemahaman penggunaan bahasa 

Prancis 
15,16 

Pengetahuan mengenai bahasa 

Prancis 
17,18 

 

 

2. Wawancara  

Peneliti juga melakukan wawancara untuk memperoleh data berupa 

faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bahasa pada siswa tersebut 

dengan berpijak pada teori yang diungkapkan oleh Jendra. (2012). Pada 

penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan siswa kelas XI IPA 

1 dan IPA 2 SMA Negeri 9 Bandarlampung.  



30 

 

 

 

 

Terdapat 5 indikator faktor yang mempengaruhi sikap bahasa, yaitu: 

1. Rasa bangga terhadap suatu bahasa 

2. Kekuatan dan pengaruh bahasa terhadap sikap bahasa 

3. Latar belakang sosial pemelajar bahasa 

4. Pengalaman dalam mempelajari suatu bahasa 

5. Sifat internal bahasa 

 

 

Tabel 2. Kisi-kisi instrumen wawancara 

No. Komponen Sub Komponen 
No. Lembar 

Wawancara 

1. 

Rasa bangga 

terhadap suatu 

bahasa 

Rasa suka terhadap bahasa 

Prancis 
1,2 

Rasa bangga terhadap 

bahasa Prancis 
3,4 

2. 

Kekuatan dan 

pengaruh bahasa 

terhadap sikap 

bahasa 

Pengaruh penggunaan 

bahasa Prancis 
5,6 

Teman berbahasa Prancis 7 

3. Latar belakang 

sosial pemelajar 

bahasa 

Berpergian ke negara 

frankofon 

8 

Sumber belajar bahasa 

Prancis 

9,10 

4. Pengalaman 

dalam 

mempelajari suatu 

bahasa 

Pengalaman mempelajari 

bahasa Prancis 

11 

Pengalaman les bahasa 

asing 

12 

5. Sifat internal 

bahasa 

 

Pemahaman dan 

pengetahuan mengenai 

bahasa Prancis 

13, 14, 15, 

16,17 

 

D. Metode dan Teknik Analisis Data  

Setelah data di lapangan terkumpul sesuai dengan jumlah yang diinginkan, 

maka proses selanjutnya yaitu menganalisis data. Berikut ini adalah tahapan 

dalam penganalisisan data pada penelitian ini: 
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1. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara Simple Random 

Sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. 

2. Setelah metode pengumpulan data ditentukan, kemudian ditentukan alat 

untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki. Alat 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan wawancara.  

3. Kemudian daftar angket disebar kepada 30 responden dari kelas XI IPA 1 

dan IPA 2. 

4. Apabila data telah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, 

disajikan dan dianalisis. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan 

menggunakan analisis skala Likert.  

 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian ini skala Likert digunakan untuk mengukur sikap bahasa siswa 

terhadap bahasa Prancis.  

 
Tabel 3. Skala Likert 

No. Simbol Keterangan Skor  

1. SS Sangat Setuju 4 

2. S Setuju 3 

3. TS Tidak Setuju 2 

4. STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

Berdasarkan jawaban dari responden maka akan diperoleh satu 

kecenderungan atas jawaban responden tersebut. Angket yang dibagikan 

kepada responden dilakukan menggunakan skala Likert.  
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Peneliti menggunakan 18 butir pertanyaan dalam angket untuk mengetahui 

nilai sikap siswa terhadap bahasa Prancis, yang dibagi menjadi tiga 

komponen sikap (konatif, afektif dan kognitif) dengan rentang nilai 

indeks: 

1. 0-25 dikatakan sangat tidak positif 

2. 26-50 dikatakan tidak positif 

3. 51-75 dikatakan positif 

4. 76-100 dikatakan sangat positif. 

 

5. Peneliti menggunakan PASW untuk mengetahui nilai komponens sikap 

bahasa secara keseluruhan.  PASW (Predictive Analytics Software) adalah 

sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisa hitungan 

serta mengolah data statistik, Kemendikbud (2014:3). Alasan peneliti 

menggunakan alat bantu ini adalah karena program ini dapat mengukur 

dan mengolah data lebih akurat dan ringkas dibandingkan menghitung 

secara manual. 

6. Data yang terakhir adalah hasil wawancara peneliti kepada responden. 

Data tersebut dikumpulkan, diolah dan kemudian disimpulkan untuk 

mengetahui faktor-faktor sikap bahasa siswa SMA Negeri 9 

Bandarlampung terhadap bahasa Prancis.   Data ini juga digunakan untuk 

memperkuat hasil angket dari komponen kognitif.  

 

E. Validitas dan Realibilitas 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah 

disusun benar-benar merupakan instrumen yang baik dan memadai. Baik 
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buruknya instrumen akan berpengaruh terhadap benar tidaknya data yang 

diperoleh. Hal tersebut sangat menentukan kualitas penelitian. Instrumen 

yang baik harus memenuhi dua persyaratan yang penting yaitu valid dan 

reliabel.  

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2010:168). Validitas 

digunakan untuk mengetahui valid atau tidak suatu item dalam instrumen 

yang telah dibuat. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen mempunyai 

ketelitian terhadap aspek yang hendak diukur.  

 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk 

(construct validity) yang diperoleh dengan cara uji validitas oleh para ahli 

(expert judgment). Cara ini digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi 

secara sistematis apakah butir instrumen telah memenuhi apa yang hendak 

diukur. Tahapan pengujian validitas instrumen merupakan pengukuran butir-

butir pertanyaan wawancara serta butir-butir pedoman observasi variabel 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi teaching factory. 

Butir-butir pertanyaan wawancara dan pedoman observasi tersebut disusun 

dan diuji validitasnya apakah butir-butir tersebut valid (reliabel) atau tidak 

valid (tidak reliabel). Apabila terdapat butir yang tidak valid, maka butir 

pertanyaan wawancara dan/atau pedoman observasi tersebut gugur dan tidak 

digunakan.



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

Penelitian mengenai sikap bahasa siswa SMA Negeri 9 Bandarlampung 

terhadap bahasa Prancis ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis, siswa-siswi kelas XI IPA 1 dan IPA 2 memiliki 

sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Prancis dengan perolehan indeks 

rata-rata sikap bahasa sebesar 63,00. Responden memiliki nilai komponen 

afektif dan nilai komponen konatif yang tinggi terhadap bahasa Prancis, 

namun untuk nilai komponen kognitif mereka cenderung rendah. Hal ini 

disebabkan oleh sulitnya memahami tata bahasa Prancis yang meliputi 

penggunaan konjugasi, kala waktu dan penyesuaian kata sifat dengan jenis 

kelamin kata benda. Oleh karena itu mereka menganggap bahwa bahasa 

Prancis sulit untuk dikuasai.   

2. Berdasarkan lima faktor yang telah ditentukan oleh Jendra (2012). 

Diketahui bahwa urutan faktor yang paling dominan  mempengaruhi sikap 

siswa terhadap bahasa Prancis, yaitu: (1) rasa bangga terhadap bahasa 

Prancis; (2) kekuatan dan pengaruh bahasa Prancis; (3) pengalaman dalam 
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mempelajari bahasa Prancis; (4) sifat internal bahasa Prancis, dan (5) latar 

belakang  sosial pemelajar bahasa.  

 

B. Saran  

Selaras dengan manfaat, penelitian ini memiliki beberapa saran, berikut 

uraiannya:  

1. Penelitian ini disarankan sebagai salah satu referensi dalam bidang ilmu 

sosiolinguistik dan dapat menambah wawasan seputar sikap bahasa. 

2. Dalam penelitian diketahui bahwa siswa-siswi kelas XI IPA 1 dan IPA 2 

memiliki sikap bahasa yang negatif. Oleh karena itu, peneliti menyarankan 

bahwa penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi para pengajar bahasa 

Prancis supaya para muridnya memiliki sikap bahasa yang positif terhadap 

bahasa Prancis.  

3. Bagi pemelajar bahasa Prancis, peneliti menyarankan untuk terus 

mengasah kemampuan bahasa Prancis agar mengurangi negatifnya 

masalah sikap bahasa.  

4. Bagi peneliti lain, peneliti berharap adanya penelitian lanjutan mengenai 

sikap bahasa siswa terhadap bahasa Prancis yang dikorelasikan dengan 

kemampuan berbahasa Prancis. 
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