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Pengantar1 
 
Pada umumnya orang mencoba mewariskan berbagai hal untuk generasi penerusnya. 

Misalnya, agama, bangsa, bahasa, ideologi politik atau ekspresi budaya sebagai faktor yang 

membentuk identitas (Brooker: 109-110). Menurut Eagleton, peranan budaya pun ikut 

berubah sejak kerajaan atau kesatuan politik menjadi negara-bangsa pada zaman modern 

(2000: 61-64). Oleh karena itu, budaya memainkan peranan penting untuk mempersatukan 

masyarakat dalam bahasa bersama (shared language), peninggalan budaya, sistem pendidikan 

atau nilai bersama (shared value). Dengan demikian juga, budaya memainkan peranan politik 

di dalam pembentukan negara-bangsa dan identitas budaya sekaligus ikut memainkan peranan 

penting selanjutnya pada setiap masyarakat. 

 Di masyarakat Sunda pun tidak terkecuali. Sudah lama orang Sunda membina 

identitas budaya baik secara sadar maupun tanpa disadari. Mereka mempertahankan identitas 

budaya dari zaman ke zaman. Perubahan zaman menyertai perubahan kebijakan politik yang 

mempengaruhi kebijakan pendidikan yang lantas memberi dampak besar pada warga 

masyarakat Sunda, khususnya pada pendidikan anak-anak. Perubahan ini jelas kelihatan 

dalam penyusunan buku pelajaran dari zaman Hindia Belanda sampai masa pasca reformasi 

ini. Oleh karena itu mungkin terdeteksi usaha pembinaan identitas budaya dalam buku 

pelajaran bahasa Sunda. 

Memang buku pelajaran bahasa Sunda terus berkembang sampai masa kini. 

Pengajaran bahasa Sunda tidak pernah terhenti sejak sistem pendidikan barat dperikenalkan di 

kalangan masyarakat Sunda. Sejarah pengajaran bahasa Sunda beserta perkembangan buku 

pelajaran Bahasa Sunda membuktikan perhatian dari orang Sunda terhadap budaya dan 

bahasa mereka sendiri. Hal itu menjadi lebih jelas kalau kita membandingkannya dengan 

bahasa daerah yang lain, misalnya bahasa Bali, bahasa Madura, bahasa Batak, yang buku 

pelajarannya masing-masing pernah diterbitkan oleh Balai Pustaka pada masa Hindia Belanda.  

Makalah ini akan membahas bagaimana orang Sunda membina identitas budaya 

dengan meneliti apa yang sudah tidak diajarkan lagi dan apa yang tetap diajarkan dalam buku 

pelajaran bahasa Sunda.  

 

                                                 
1 Penelitian mengenai buku pelajaran bahasa Sunda berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam rangka proyek 
bertema “Pewarisan Budaya di Indonesia” pada tahun 2007 – 2009 disponsori oleh Japan Scholarship for 
Promotion of Science dan juga sebagian didukung oleh Nanzan University Pache Research Fund I-A-2 untuk 
tahun akademis 2010 - 2011.  
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1. Orang Sunda dan Bahasa 
 
Sebagai titik tolak kita patut melihat pandangan orang Belanda terhadap orang Sunda2. Untuk 

itu, suatu ensiklopedi yang disusun oleh orang Belanda pada awal abad ke-20 kiranya cukup 

mewakili pandangan orang Belanda.3 Lema “Soendaneezen” atau “oerang Soenda” berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Orang Sunda memiliki beberapa sifat yang dirasakan sangat menarik oleh 
banyak orang Eropa yang pernah tinggal bersama bangsa itu: dia halus, sopan, 
suka menolong, ramah, dan tidak memiliki pretensi dan menghindari 
pertengkaran dan perkelahian. Dia sederhana, tidak berlebih-lebihan, tenang, 
pendiam, pemalu, sopan dalam pergaulan. Sudah barang tentu ada pula sifat-
sifat yang terselubung: kesopanan dan sifatnya yang penurut sering menjadi 
sikap membudak dan mencari muka; biasanya dia tidak mempunyai inisiatif, 
berhemat dianggap aneh baginya, seperti halnya menjunjung kebenaran; 
perjudian dan perbuatan asusila menimbulkan banyak korban di antara orang 
Sunda. Miras pada umumnya tidak dianggap sebagai hal terlarang bagi orang 
Sunda, termasuk menghisap candu kecuali di beberapa daerah. Tingkah laku  
para kepala terhadap orang kecil pada umumnya angkuh, khususnya pada 
zaman dahulu, sehingga dalam hal ini tak ada gambaran yang menyenangkan 
(Encyclopaedië 1921: vol. 4, 23).4 

 
Tentu saja lingkungan masyarakat waktu itu berbeda dengan zaman sekarang, sehingga 

pandangan mengenai miras dan candu pun tidak sama dengan pandangan sekarang. Kita tidak 

tahu sejauh mana pandangan ini tersebar di antara orang Belanda dan orang asing lainnya, 

juga mungkin di kalangan orang Sunda sendiri pada masa itu dan sesudahnya. Akan tetapi tak 

dapat disangkal bahwa penggambaran di atas mempunyai dampak tertentu mengingat otoritas 
                                                 
2 Saya ucapkan banyak terima kasih atas masukan dari Bapak Henri Daros, rekan saya  pada Jurusan Studi Asia, 
Program Kajian Indonesia, Universitas Nanzan. Juga atas penyuntingan bahasa. Makalah ini dikembangkan atas 
pemaparan pada Focused Group Discussion (FGD) on “Rebuilding Sundanese Characters for Strengthening 
Nation Building” Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 3 Mei 2011.  
3 Orang Belanda menyusun suatu ensiklopedi berjudul Encyclopaedie van Nederlandsch Oost-Indië (Ensiklopedi 
Hindia-Belanda) sebanyak 8 jilid sebagai suatu akumulasi pengetahuan tentang wilayah Hindia Belanda mereka.  
Ensiklopedi ini terbit pada tahun 1905 dan terdiri dari empat jilid. Pada tahun 1917 sampai 1937 buku ini dicetak 
ulang sebanyak delapan jilid dan menjadi buku rujukan yang berwibawa mengenai Hindia-Belanda yang terus-
menerus dikutip. 
4 Kalimat-kalimat aslinya sebagai berikut: “De Soendanees bezit een aantal eigenschappen, waardoor veel 
Europeanen, die onder het volk vertoefd hebben, zich zeer tot hem aangetrokken gevoelen: hij is zachtaardig, 
beleefd, voorkomend, gastvrij, heeft weinig pretenties en een afkeer van twisten en vechten. Hij is eenvoudig, 
matig, stil, in zich zelf gekeerd, schroomvallig en hoffelijk in den omgang. Natuurlijk heeft zijn karakter ook 
schaduwzijden: zijn beleefheid en gedweeheid ontaardt menigmaal in slaafschheid en vleierij; het ontbreekt hem 
gewoonlijk aan initiatief, spaarzaamheid is hem meestal vreemd evenals waarheidsliefde; hazardspelen en 
ontucht maken ook onder de Soendaneezen veel slachtoffers. Aan het gebruik van sterken drank maakt de 
Soendanees zich in het algemeen niet schuldig, evenmin als aan opiumschuiven, behalve in enkele streken. De 
houding der hoofden tegen over het mindere volk was vooral in vroeger tijd zeer uit de hoogte in het algemeen 
was de gunstige beschrijving op hen niet van toepassing.” 
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yang dimiliki oleh ensiklopedi tersebut pada zaman kolonial. Misalnya, seorang cendekiawan 

terkemuka pada waktu itu, Memed Sastrahadiprawira, pernah mengkritik pandangan orang 

Belanda terhadap kesastraan Sunda yang termuat juga dalam ensiklopedi tersebut. Sulit 

membayangkan bahwa Memed tidak membaca  lema ‘oerang Sunda’ dalam ensiklopedi yang 

sama itu. 

 Memed mengungkapkan pandangannya sendiri mengenai identitas orang Sunda pada 

tulisannya sebagai berikut: 

 
Bahasa membentuk norma: ciri yang paling jelas dan mencakup di dalam 
semua ciri untuk membedakan satu kelompok etnis dengan kelompok lainnya. 
Jika ciri khas suatu bahasa hilang, maka unsur-unsur pembeda suatu etnis 
juga menjadi kabur. Jika etnisitas tidak lagi ada, maka bahasa kelompok etnis 
tersebut lama-kelamaan juga akan lenyap (Sastrahadiprawira 1929: 99).5 

 

Memed menyerap pemikiran Eropa pada waktu itu karena mendapat pendidikan 

Eropa di sekolah Belanda di Hindia Belanda. Pandangannya terpengaruh oleh tren 

akademia, khususnya pandangan tentang etnisitas. Belum tentu orang Sunda pada 

waktu itu berpikir seperti Memed dan tak jelas benar sejauh mana pendapat 

cendekiawan ini diterima oleh masyarakat Sunda. Tetapi kita tahu ada orang yang 

berusaha mempertahankan bahasa Sunda demi identitas budaya tersendiri. Memang 

pemerintah Hindia Belanda pun menjamin terselenggaranya pengajaran bahasa Sunda 

bagi kaum pribumi etnis Sunda sebagaimana bahasa-bahasa daerah lain bagi etnis 

lainnya. Pada umumnya buku pelajaran bahasa dapat dianggap suatu cerminan ide 

otoritas. Yaitu, otoritas mencoba mendidik anak-anak melalui buku pelajaran di 

sekolah. Di bagian berikutnya, mari kita tinjau buku-buku pelajaran bahasa Sunda 

yang dipakai di bangku Sekolah Dasar dari zaman ke zaman. 

 
 
2. Perkembangan buku pelajaran Bahasa Sunda  
 
Kebanyakan buku pelajaran bahasa Sunda pada awalnya diterbitkan oleh pemerintah Hindia 

Belanda, persisnya oleh Landsdrukkerij pada paruh kedua abad ke-19. Kemudian pada tahun 

1930an 3 jenis buku pelajaran yang berseri diterbitkan berulang kali oleh Balai Poestaka, 

yaitu Panjeongsi Basa (7 jilid, terbit pertama kali pada tahun 1933), Ganda Sari (5 jilid, terbit 
                                                 
5 Aslinya dalam bahasa Sunda sebagai berikut, “Basa teh anoe djadi loeloegoe, pangtetelana djeung pang-
djembarna tina sagala tanda-tanda noe ngabedakeun bangsa pada bangsa. Lamoen sipatna roepe-roepa basa tea 
leungit, bedana bakat-bakatna kabangsaan oge moesna. Lamoen ras kabangsaanana soewoeng, basana eta bangsa 
tea oge lila-lila leungit”. 
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pertama kali pada tahun 1933), dan Roesdi djeung Misnem (4 jilid, terbit sekitar tahun 1930). 

Buku-buku tersebut dipakai pada sakola handap semasa zaman kolonial, dan dua seri buku 

pelajaran tersebut tetap dipakai setelah kemerdekaan. Sampai tahun 1960an tidak begitu 

banyak buku pelajaran bahasa Sunda diterbitkan kecuali Panggelar Boedi (3 jilid) yang 

disusun oleh Satjadibrata bersama W. Keizer, seorang ahli bahasa. Rupanya bahasa Indonesia 

yang baru dijadikan bahasa nasional itu cukup sulit bagi anak-anak orang Sunda pada masa 

pasca revolusi. 

Ada perubahan dalam isi buku pelajaran bahasa Sunda. Kalau dibandingkan dengan 

buku pelajaran sebelumnya yang biasanya merupakan semacam kumpulan cerita dan dongeng, 

buku pelajaran bahasa Sunda yang baru mulai mengajar tata bahasa mengikuti ilmu linguistik 

modern. Misalnya, seri Kandaga yang seluruhnya ada 8 jilid, terdiri dari kumpulan cerita, tata 

bahasa dan sastra untuk murid sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas (terbit 

sejak tahun 1957). Sedangkan untuk murid SD ada Pamekar Basa (12 jilid, terbit pertama kali 

pada tahun 1958) atau Taman Sekar (5 jilid, terbit pertama kali pada tahun 1958). Buku-buku 

pelajaran tersebut menjadi buku standar selama hampir 30 tahun.  

Garis-garis Besar Program Pengajaran pada tahun 1986 dikeluarkan oleh Kantor 

Wilayah Jawa Barat Departmen Pendidikan dan Kebudayaan karena menimbang kekurangan 

perhatian terhadap pemakaian bahasa Sunda berlatar belakang promosi bahasa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan. Di kalangan masyarakat Sunda muncul semacam rasa krisis karena 

bahasa Sunda semakin didesak oleh bahasa Indonesia. Dengan rasa khawatir buku pelajaran 

bahasa Sunda yang baru pun diterbitkan, yaitu Piwulang Basa (18 jilid, terbit sejak tahun 

1988). Piwulang Basa ini bisa disebut baru karena buku ini mencoba mengajar murid yang 

sama sekali belum tahu bahasa Sunda. Sedangkan buku pelajaran yang terbit sebelumnya 

mengajar bahasa Sunda kepada anak-anak Sunda yang memang sudah memakai bahasa Sunda 

sehari-hari. Piwulang Basa ini terus menerus dipakai sampai sekarang dengan beberapa kali 

revisi. Patut dicatat dua nama tokoh penting dalam penerbitan buku pelajaran bahasa Sunda 

pada waktu itu, yaitu Tatang Sumarsono sebagai penyusun buku pelajaran dan Taufik 

Faturchman sebagai penulis buku sekaligus pengusaha penerbit buku bahasa Sunda. 

Pembinaan mata pelajaran muatan lokal dalam kurikulum perlu diperhatikan kalau 

kita ingin melihat betapa pentingnya bahasa daerah dalam pendidikan. Muatan lokal 

dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 1994 dengan 

kategori wajib dan pilihan. Bahasa Sunda ditetapkan sebagai muatan lokal wajib, tetapi tidak 

diajarkan secara sungguh-sungguh pada mulanya karena muatan lokal sendiri tidak ditetapkan 
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sebagai mata pelajaran wajib. Ditambah daerah pemakaian bahasa Sunda yang dibagi atas 4 

wilayah dan buku pelajaran bahasa Sunda pun disusun sesuai dengan keadaan masing-masing 

wilayah. Buku pelajaran Tuturus Basa (12 jilid, terbit sejak tahun 2000) dan Pinter Basa 

Sunda yang dicetak berwarna (6 jilid, terbit sejak tahun 2000) mewakili masa setelah muatan 

lokal diperkenalkan.  

Pada tahun 2003 muatan lokal diwajibkan pada pendidikan dasar dan menengah 

melalui Pasal 37 dalam Undang-undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Tambahan pula, guru-guru diperbolehkan untuk memakai bahasa daerah dalam kelas 1 dan 2 

pada pendidikan dasar sebagai bahasa pengantar kalau dianggap perlu (pasal 33, penjelasan). 

Pada tahun berikutnya, ditetapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan mengikuti 

ketentuan Undang-undang No. 20 tersebut, sehingga setiap provinsi dapat menyusun 

kurikulum masing-masing sesuai dengan keadaan setempat. Di Provinsi Jawa Barat, pelajaran 

bahasa Sunda dimasukkan dalam ketegori mata pelajaran wajib, bukan muatan lokal lagi. 

Bahasa Sunda tidak dibagi lagi sesuai dengan wilayah pemakaian, tetapi distandarisasikan. 

Piwulang Basa dan Pinter Basa Sunda (diganti judulnya menjadi Pangrumat Basa Sunda 

sejak tahun 2006) tetap dipakai di sekolah dasar dan ditambah buku pelajaran berjudul 

Mustika Basa. Selanjutnya pada tahun 2006 Gubernur Provinsi Jawa Barat mewajibkan 

pengajaran bahasa Sunda di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, termasuk sekolah-sekolah Islami.6  

 

Sebagaimana dilihat secara kronologis di atas, buku pelajaran bahasa Sunda terus 

dikembangkan sejak pertengahan abad ke-19 sampai sekarang. Sejarah pengajaran bahasa 

Sunda bersama perkembangan buku pelajaran Bahasa Sunda ini membuktikan perhatian besar 

dari orang Sunda terhadap bahasa mereka sendiri. Sementara itu, perhatian orang Sunda 

terhadapa bahasanya itu bisa dianggap suatu cerminan rasa kekhawatiran pada identitas 

budaya sendiri. Kekhawatiran akan kehilangan bahasa adalah kekhawatiran akan kehilangan 

identitas etnis Sunda sebagaimana ditunjuk oleh Memed Sastrahadiprawira pada tahun 

1920an. Setelah Indonesia menjadi negara merdeka, bahasa Indonesia memainkan peranan 

penting untuk mempersatukan suku-suku-suku bangsa di dalam negara-bangsa Indonesia. Di 

sisi lain dari perjuangan pemersatuan negara, identitas pada sekelompok suku bangsa 

menghadapi krisis dengan kehilangan budayanya yang khas bersama bahasanya. Krisis ini 

                                                 
6 Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 423.5 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta Panduan 
Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda. 
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dirasakan oleh orang Sunda dalam linkungan hidup negara-bangsa Indonesia sehingga orang 

Sunda harus memikirkan identitas budayanya yang semakin kabur. Hal ini sudah lama 

dipermasalahkan oleh Ajip Rosidi sebagai berikut: 

 
bahwa masyarakat Sunda sekarang mengalami berbagai perubahan 
fundamental dengan mengintegrasikan diri sebagai bangsa Indonesia, yang 
tidak mustahil akan mengubah sifat-sifat dasar manusia Sunda. Lagi pula 
pendidikan dan kehidupan keluarga Sunda sekarang, terutama yang terdapat 
di kota-kota, tidak banyak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk 
menyerap nilai-nilai yang pernah diturunkan para leluhurnya dari generasi ke 
generasi (Rosidi 1984: 131). 

 

Di bagian berikutnya, kita akan melihat apa yang dipelihara dan dilestarikan sebagai unsur 

identitas budaya dalam buku pelajaran bahasa Sunda. Nilai dan pesan kearifan hidup apa saja 

yang diwariskan kepada generasi penerus orang Sunda lewat materi-materi buku pelajaran 

selama ini?  

 

 

3. Identitas Budaya Sunda dalam Buku Pelajaran Bahasa Sunda 
 

Buku-buku pelajaran bahasa Sunda untuk sekolah dasar diambil sebagai bahan untuk melihat 

nilai dan pesan apa yang ingin diwariskan kepada generasi penerus, dengan alasan usia anak 

di sekolah dasar adalah masa yang cocok untuk menanam hal-hal yang berkaitan dengan 

identitas budaya dan buku pelajaran bahasa Sunda pada tingkat SD lebih lengkap dibanding 

dengan buku-buku pelajaran untuk tingkat SMP dan SMA. Di antara buku-buku untuk SD 

Piwulang Basa yang akan dianalisis secara khusus karena buku seri itu bisa dianggap 

mewakili buku pelajaran bahasa Sunda sejak pertama kali diterbit pada tahun 1988. Untuk 

memenuhi tujuan makalah ini yaitu bagaimana identitas budaya Sunda dibina dan diwariskan 

dalam buku pelajaran bahasa, 3 versi Piwulang Basa akan diambil sebagai materi penelitian 

tulisan ini. Yaitu (1) versi pertama pada tahun 1988 (2) versi ke-8 terbitan tahun 1996 yang 

berdasarkan kurikulum tahun 1994 yang menawarkan muatan lokal (3) versi ke-17 terbitan 

tahun 2007 yang berdasarkan kurikulum tahun 2006 yang mewajibkan pengajaran bahasa 

Sunda sebagai mata kuliah tersendiri. 

 
3-1.  Perubahan materi 
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Dibandingkan dengan versi pertama dan versi ke-17, penjelasan undak-usuk basa 

berkurang. Hal ini merupakan suatu refleksi dari kurikulum baru. Di masyarakat Sunda pada 

umumnya pemakaian bahasa lemes dianggap sulit sehingga pelajaran pun dikurangi supaya 

anak-anak tidak takut memakai bahasa Sunda. Boleh dikatakan hal ini merupakan tuntutan 

zaman. 

Yang berkurang atau sama sekali dihilangkan adalah dangding. Pupuh seperti kinanti 

atau sinom tidak diajarkan lagi. Memang dangding semakin tidak terdengar lagi dan juga 

tidak dibaca lagi di dalam kehidupan sehari-hari walaupun dangding pernah menjadi suatu 

genre yang sangat digemari orang Sunda. Namun, asal mulanya memang dangding sebagai 

bentuk sastra dibawa pulang dari daerah orang Jawa oleh para menak pada zaman Mataram. 

 Selanjutnya mari kita lihat legenda, cerita dan dongeng. Versi pertama dan ke-8 

memuat cerita ‘Prabu Kean Santan’, ‘Mundinglaya di Kusumah’, dan ‘Geusan Ulun’ tetapi 

versi ke-17 tidak lagi mengajarkan tokoh-tokoh itu dalam kesastraan Sunda. Juga tidak 

diajarkan lagi legenda ‘Tangkuban Perahu’. Yang menarik adalah munculnya kembali pada 

versi terbaru dongeng-dongeng yang tidak diajarkan pada versi ke-8. Misalnya, ‘Sakadang 

kuya jeung sakadang monyet melak cau’ atau ‘Sakadang kuya jeung sakadang monyet ngla 

cabe/nangka’. Dongeng-dongeng ini mengandung pelajaran moral dan pernah diajarkan pada 

zaman Hindia Belanda.  

 Selain itu semacam cerminan zaman pun bisa dilihat. Misalnya, sampai tahun 1990an 

ada topik ‘mantuan kolot (membantu orang tua)’ atau ‘kerja bakti’ dalam buku pelajaran, 

tetapi pada tahun 2000an tidak kelihatan lagi. Sementara itu, ‘tertib lalu lintas’, ‘perpustakaan 

desa’, dan ‘kahirupan desa jeung kota’ muncul sebagai topik baru. Bisa dianggap bahwa 

perubahan masyarakat termasuk perubahan nilai dalam keluarga dirasa perlu untuk diingatkan 

di bangku sekolah dasar. Karena perkembangan transportasi dan ekonomi pada umumnya, 

obyek parawisata seperti ‘Taman Safari’ atau ‘Gunung Tampomas’ ‘Kota Garut’ pun diberi 

perhatian. 

Perbandingan antara tiga versi Piwulang Basa dari tahun 1980an sampai dengan tahun 

2000an menunjukkan beberapa hal yang menarik. Pertama, versi pertama memuat topik yang 

berkaitan dengan pembangunan, misalnya ‘tansmigrasi’, ‘industri pesawat’ dan juga topik 

yang berkaitan dengan pahlawan dan hal-hal yang membina nasionalisme seperti ‘Jenderal 

Sudirman’, ‘Ki Hajar Dewantara’, ‘Proklamasi Kemerdekaan’ dan ‘Candi Brobudur’. Topik-

topik ini boleh dikatakan mencerminkan kebijakan Orde Baru, namun tidak dimuat lagi pada 

versi ke-8 pada 1996. Sedangkan, pada versi ke-8 topik yang berkaitan dengan sejarah Sunda 
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seperti ‘Perang Bubat’, ‘Prabu Dipati Ukur’, ‘Ciung Wanara’, ‘Perjuangan Bagus Rangin’ 

diajarkan, tetapi hilang pada versi ke-17. Topik yang berkaitan dengan Islam tidak banyak, 

yang terdapat adalah ‘Idul Adha’ pada versi ke-8 dan ‘diajar ngaji’ pada versi ke-17. Topik 

yang baru muncul pada versi ke-17 adalah ‘rupa-rupa kesenian’ dan ‘sopan santun’ yang 

punya hubungan dengan identitas budaya pada versi terbaru. Tidak ada lagi pahlawan tetapi 

ada pemain bulu tangkis ‘Taufik Hidayat’.  

 
3-2. Materi yang tetap diajarkan 

Ada beberapa materi yang tetap diajarkan dalam buku pelajaran selama lebih dari 30 tahun7. 

Pertama, wayang golek. Baik ceritanya maupun pembuatan wayang dan hal-hal yang 

berkaitan dengan wayang tetap muncul. Yang kedua adalah cerita ‘Si Kabayan’, yang 

dianggap tokoh cerita rakyat Sunda yang paling populer dan sangat digemari (Rosidi 1984: 26, 

Murai 1984: 86-88). Ceritanya bermacam-macam tetapi tetap ada humor dan mengandung 

suatu pelajaran lewat tingkah laku Si Kabayan. Ajip Rosidi melihat sifat orang Sunda dalam 

tokoh ini berdasarkan uraian Utuy T. Sontani sebagai berikut: 

 
Manusia Sunda yang ramah kepada tamu, yang airmukanya lebih banyak 
cerah daripada mesum, tidak bersikap aniaya kepada sesama manusia, gemar 
bergurau berkelakar, kemudian suka menertawakan ketololan sendiri kalau 
terdesak, mengisi hidupnya dengan menciptakan lelucon-lelucon Si Kabayan 
yang mengajak orang tertawa bersenang hati (Rosidi 1984: 14). 

 

Dalam tanggapan ini terdapat persamaan dengan gambaran tentang orang Sunda dalam 

ensiklopedi pada awal tulisan ini. Orang Belanda melihat banyak sifat yang baik di kalangan 

orang Sunda seratus tahun yang lalu, misalnya halus, sopan, suka menolong, ramah dan tidak 

memiliki pretensi, dan menghindari pertengkaran serta perkelahian.  Sifat-sifat ini dianggap 

ciri khas orang Sunda oleh sastrawan Sunda juga. 

Yang ketiga adalah cerita ‘Lutung Kasarung’-lah yang terus menerus diajarkan dari 

versi pertama sampai versi terbaru. Di sini muncul pertanyaan apa bedanya dengan ‘Prabu 

Kean Santan’, ‘Mundinglaya di Kusumah’, ‘Geusan Ulun’ yang tidak lagi diajarkan dalam 

buku pelajaran versi terbaru? Yang keempat adalah kawih sebagai bentuk sastra sekaligus 

genre musik yang asli berasal dari masyarakat Sunda. Kawih terdapat dalam kakawihan untuk 

anak-anak seperti ‘oray-orayan’, ‘ambil-ambilan’ dan ‘ucing sumput’. Kakawihan ini terdapat 

pula dalam buku-buku pelajaran pada zaman Hindia Belanda seperti Panjeongsi Basa atau 

                                                 
7 Materi yang menarik adalah topik ‘miara hayam (memelihara ayam)’ yang tetap muncul dalam buku pelajaran.  
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Ganda Sari. Yang kelima adalah pahlawan Oto Iskandardinata. Tokoh-tokoh sejarah yang 

lain seperti  Dewi Sartika atau Kiyai Zainal Mustofa pernah diajarkan dalam versi awal, tetapi 

akhirnya hilang dalam versi terbaru. Apakah ada pertimbangan khusus untuk memilih Oto 

Iskandardinata? 

3-3. Identitas budaya 

Di atas kita melihat materi apa yang sudah tidak diajarkan dan tetap diajarkan dalam 3 versi 

buku pelajaran bahasa Sunda, Piwulang Basa. Tidak mudah untuk menyimpulkan sesuatu 

dari perbandingan di atas. Namun, dapat ditunjuk adanya semacam kecenderungan. Yaitu, 

materinya menjadi lebih ringan atau bahan yang mudah diterima dan dimengerti oleh anak-

anak yang diajarkan. Misalnya, bukan dangding melainkan kawih yang diajarkan. Ataupun, 

bahan yang lebih berat seperti ‘Prabu Kean Santan’, ‘Mundinglaya di Kusumah’, ‘Geusan 

Ulun’ ‘Perang Bubat’, ‘Prabu Dipati Ukur’, ‘Ciung Wanara’, ‘Perjuangan Bagus Rangin’ 

tidak lagi diajarkan melainkan ‘Lutung Kasarung’ yang lebih dikenal di masyarakat yang 

dipilih sebagai bahan pelajaran. Artinya, cerita dan legenda yang selama ini dianggap kanon 

dalam khazanah kesastraan Sunda tidak lagi diajarkan,  tetapi cerita dan dongeng yang terasa 

dekat dan berwarna kerakyatan. Dengan kata lain tidak berbau tradisional tapi modern atau 

tidak bernuansa menak (orang bangsawan) tapi cacah (orang awam) yang dijadikan bahan 

pelajaran untuk anak-anak pada abad ke-21 ini.  

Ada juga kecenderungan lain: topik yang lebih praktis dan kesehari-harian yang 

diajarkan. Misalnya, topik ‘tertib lalu lintas’, ‘perpustakaan desa’, dan ‘kahirupan desa jeung 

kota’ yang diajarkan kepada anak-anak. Sementara itu, pesan dari pemerintah pusat dan 

semacam ideologi politik tidak lagi kelihatan, khususnya setelah berakhirnya Orde Baru. 

Setelah masa reformasi ada kesan kebanyakan materi dipilih oleh orang Sunda sendiri, bukan 

lagi muatan dari Jakarta. Hal ini boleh disebut sebagai salah satu bukti dari peningkatan 

otonomi daerah. Orang Sunda sendiri yang dapat menentukan apa yang diajarkan kepada 

anak-anak dan budaya apa yang dilestarikan dan diwariskan. Kecenderungan ini memang 

sesuai dengan semangat dari ketiga Peraturan Daerah yang dikeluarkan pada tahun 2003, 

yaitu Nomor 5 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah, Nomor 6 tentang 

Pemeliharaan Kesenian dan Nomor 7 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai 

Tradisional dan Museum.  

Khususnya, dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 sangat jelas nilai 

apa yang harus dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus. Bunyinya 

sebagai berikut: 
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Jawa Barat sebagai daerah budaya, memiliki sejumlah nilai dan norma sosial 
budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Berbagai 
ungkapan tradisional seperti: silih asih, silih asah dan silih asuh; merupakan 
contoh gambaran pandangan hidup masyarakat yang memiliki nilai-nilai 
kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, 
dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus (Penjelasan Atas 
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2003 Tentang 
Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum, 1. 
Umum). 

 

Rupanya, ada juga nilai lain daripada ‘silih asih, silih asah dan silih asuh’ dalam Peraturan 

Daerah tersebut yang mau diajarkan lewat cerita-cerita. Misalnya, cerita ‘Sakadang kuya 

jeung sakadang monyet melak cau’ yang menceritakan kura-kura dan monyet sama-sama 

menanam pohon pisang. Ketika sudah tiba waktu panen, si monyet menawarkan diri untuk 

memanjat pohon pisang. Kura-kura memberi suatu keranjang berbolong kepada si monyet. Si 

monyet memanjat pohon smbil membawa keranjang itu dan memetik semua pisang dan 

langsung berlari menjauh begitu turun dari pohon supaya dia bisa memonopoli semua pisang. 

Ternyata, kura-kura yang punya akal mendapat semua pisang, bukan si monyet yang 

berpikiran licik.  Cerita ini rupanya mencoba mengajarkan bahwa pikiran yang licik tidak 

akan menghasilkan kebaikan malah mendapat kerugian. Akal sehatlah yang akan menang atas 

akal bulus. Nilai yang ingin diajarkan lewat cerita ini sangat berbeda daripada cerita-cerita di 

dalam buku pelajaran bahasa Jepang untuk anak-anak SD. Misalnya, cerita ‘Kasako Jizou 

(patung pinggir jalan yang diberi topi)’ ataupun ‘Gon gitsune (rubah bernama Gon)’ yang 

menceritakan bahwa budi luhur dan kelakuan baik akan mendapat ganjaran, dan bahwa 

binatang pun bisa mengerti gelagat perasaan manusia sehingga akan membalas kebaikan yang 

diperolehnya dari manusia. Perbedaan antara cerita Sunda dan cerita Jepang memberi 

informasi kontrastif sehingga terlihat jelas kekhasan identitas budaya Sunda. Budaya Sunda 

kelihatannya mengindahkan lelucon dan rasa humor sedangkan budaya Jepang agak serius 

dan kurang humor. Hal ini lebih nyata lagi kalau kita lihat cerita-cerita Si Kabayan di atas. 

Malah, Si Kabayan menertawakan diri sendiri lantas mengeritik dirinya sendiri (Rosidi 1984: 

14). Ciri khas yang lain lagi adalah menghargai akal sehat atau kecerdasan yang mengalahkan 

kelicikan. Di sini juga terdapat nilai humor dan kemampuan menertawakan diri yang memberi 

ciri khas pada identitas budaya.  

Kalau kita melihat materi dalam buku pelajaran bahasa Sunda selama 30 tahun, ciri-

ciri di atas ini yang tetap diajarkan dalam cerita-cerita selain nilai dan kearifan yang lain. 



 12 

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa nilai-nilai budaya seperti humor, akal sehat, 

kritik diri sendiri yang ingin diwariskan kepada generasi penerus sehingga nilai-nilai ini akan 

merupakan identitas budaya. Tentu saja, ini hanyalah salah satu nilai dan ciri yang dapat 

dilihat dari perbandingan buku pelajaran di atas dan belum cukup menganalisis materi-materi 

yang lain lagi. Tidak usah dikatakan lagi bahwa ciri-ciri tersebut merupakan bagian dari  

identitas budaya Sunda di antara sejumlah identitas budaya Sunda yang lain. 

 
 
Penutup 
 
Mengenai identitas budaya Derks membahas bagaimana misalnya orang Riau mencari 

identitasnya (Derks 1997: 699-701). Dikatakan bahwa identitas adalah semacam proses dan 

usaha untuk memproduksi informasi kontrastif dan juga ‘work-in-progress’ yang 

menyebabkan suatu respon emosional8. Penyusunan buku pelajaran bahasa Sunda dan 

pengajaran bahasa Sunda melalui buku-buku pun bisa dianggap suatu proses dan usaha untuk 

memproduksi informasi budaya yang kontrastif  dan unik sehingga respon emosionalnya 

timbul pada anak-anak orang Sunda. Dengan kata lain, buku pelajaran bahasa Sunda 

memainkan peranan yang cukup penting demi pembinaan identitas budaya Sunda. 

Sebagai kata akhir, orang Sunda terpaksa harus memikirkan identitas dirinya sendiri 

setelah merdeka. Pada zaman Hindia Belanda suku-suku bangsa dilindungi oleh kebijakan 

pemerintah kolonial, maka oleh karena itu orang Sunda tidak perlu khawatir akan kehilangan 

idenditas budayanya. Akan tetapi budaya Sunda mengalami krisis setelah merdeka dan hal 

itulah yang dipermasalahkan selama ini sebagaimana dilihat di bagian ke-2 dalam tulisan ini.  

Seharusnya, setelah masa reformasi otonomi daerah meningkat sehingga kondisi 

masyarakat berubah menjadi lebih baik bagi identitas budaya Sunda, namun kelihatannya ada 

semacam krisis yang lain, yaitu orang Sunda tidak sadar lagi bahwa budaya Sunda sedang 

mengalami krisis kehilangan identitas. Pada waktu yang sama, ada pemikiran bahwa budaya 

Sunda tidak penting lagi pada zaman globalisasi. Kecenderungan mengenai kehilangan 

identitas budaya seperti ini bisa saja tidak terbatas di kalangan orang Sunda. Misalnya, di 

masyarakat Jepang juga orang tidak terlalu peduli budaya mereka sendiri. Yang perlu 

direnungkan adalah apakah kita sungguh menyadari hal ini dan kita boleh membiarkan 

kecenderungan ini.
                                                 
8 Kata Derks, ‘Rather than referring to something closed and unchangeable, “identity” denotes a process, a 
concerted, continuous effort to produce contrastive information with which one can identify (or not). Put 
differently, identity is a work-in-progress, aimed at causing certain strong emotional responses’ (1997: 700). 
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