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0. PRAKATA

Laporan ini berdasarkan survei sosiolinguistik di Kecamatan Baolan dan
Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol-Tolitoli selama sepuluh hari pada bulan
April-Mei tahun 1991. Survei ini disponsori oleh Fakultas Sastra, Universitas
Hasanuddin. Kami banyak berterima kasih kepada semua instansi dan
pejabat yang memberi izin beserta petunjuk sehingga survei ini bisa
terlaksana, termasuk Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Kantor
Bupati Buol-Tolitoli, Bagian Sospol Buol-Tolitoli, Polres Buol-Tolitoli,
Kantor Camat Baolan, Kantor Camat Dondo, dan Polsek Dondo. Kami juga
berterima kasih kepada Kepala Desa Oyom, Kecamatan Baolan dan Kepala
Desa Lais, Kecamatan Dondo yang sudi menerima kami menginap di
rumahnya beserta memberi banyak informasi. Ada juga banyak orang yang
memberi informasi tentang masyarakat dan bahasa Dondo, antara lain, Bpk.
Basri Husain, Sekwilcam Baolan, Bpk. Juha Sale, Kepala Suku Desa Oyom,
Pdt. Petrus, Desa Oyom, Kepala Sekolah Dasar, Desa Oyom, Bpk. Idris
Arsyad, Camat Dondo, Bpk. Ahmad Dino, Kantor Camat Dondo, Bpk.
KalipoKaliha, Kepala Tua Desa Lais. Kepada semuanya kami sampaikan
banyak terima kasih.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Bahasa Dondo merupakan bahasa dari kelompok bahasa Tomini-
Tolitoli di Sulawesi Tengah. Penuturnya yang berjumlah hampir 15.000
orang terdapat di lima kecamatan di Kabupaten Buol-Tolitoli, terutama di
Kecamatan Dondo dan Kecamatan Baolan.

Bahasa Dondo belum banyak diteliti sehingga baru beberapa buku
yang mengandung informasi tentang bahasa tersebut. Dalam Barr, Barr &
Salombe (1979) Languages of Central Sulawesi, ada daftar kata Swadesh (100
kata) untuk bahasa Dondo beserta daftar 18 desa di mana bahasa Dondo
dipakai. Buku ini merupakan sumber informasi bagi catatan singkat yang
terdapat di Grimes (1988) tentang bahasa Dondo. Dua buku lain yang
memberi tinjauan tentang bahasa-bahasa daerah ini beserta daftar kata
singkat adalah Masyuda dkk (1975/1981) dan Wumbu dkk. (1983).
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Satu-satunya buku khusus tentang bahasa Dondo adalah Garantjang
dkk. (1984/1985) Struktur Bahasa Dondo. Selain itu peneliti Jerman
Nikolaus. Himmelmann telah men~adakan penelitian di· daerah bahasa-
bahasa Tomini-Tolitoli selama tUjuh bulan pada tahun 1989. Dalam
Himmelmann (1990) terdapat daftar kata enam bahasa Tomini-Tolitoli
termasuk bahasa Dondo dengan lebih dari 1300 kata. Ada juga informasi
te~ltan~ bah~a yang dipa~ai dalam se.mua desa di daerah itu dan .informasi
laln-laln. HlmmelmallJl Juga menuhs makalah tentang fonologi bahasa-
bahasa Tomini-Tolitoli{Himmelmann, akan terbit) yang sedikit menying-
gung fonologi bahasa Dondo.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu metode pustaka, metode
lapangan, dan metode statistik. Metode lapangan dapat dibagi tiga, yaitu
"metode observasi, metode wawancara, dan metode evaluasi yang memakai
tes pengulangan kalimat.

Metode observasi diarahkan pada hal pola penlakaian bahasa. Selama
peneliti ada di desa-desa masyarakat Dondo diperhatikan dan dicatat bahasa
mana dipakai oleh dewasa, remaja dan anak-anak di situasi yang berbeda-
beda.

Wawancara dibagi dua macam. Pertama diadakan wawancara latar
belakang dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat. Wawancara ini
menyinggung hal kependudukan, sejarah, pendidikan, kesehatan, dll. Selain
itu diadakan wawancara dengan sampel masyarakat biasa. Untuk wawancara
ini dipakai formulir pertanyaan mengenai bahasa,' pendidikan, media massa,
dll.

Metode evaluasi yang memakai tes pengulan~an kalimat bermaksud
mengukur kemampuan lisan bahasa Indonesia dan responden yang dites.
Sampel masyarakat yang dites adalah sama den~an orang yang diwawancarai.
Tes pengulangan kalimat terdiri atas 15 kalimat bahasa lndonesia yang
diseleksi sehingga tingkat kesulitan kalimat tersebut berbeda-beda sesuai
dengan petunjuk Radloff (1988) yang telah pelopori instrumen jenis ini.
Responden mendengar kalimat yang direkam pada kaset satu per satu lalu
dimmta mengulanginya. Pengulangan responden direkam pada kaset yang
lai~ dan kemudian diskor. Berdasarkan skor, maka responden dapat
digolongkan pada salah satu tingkat kemampuan (lihat Lampiran A).

Metode statistik dipakai untuk menganalisa hasil kwesioner wawancara
dan hasil tes pengulangan kalimat. Untuk itu dipakai program komputer
STAT 1 (Brennan dan Nitz, 1986).
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3.KEPENDUDUKAN
Menurut Himmelmann (1990),. penutur bahasa Dondo terdapat di lima

kecamatan di Kabupaten Buol-Tolitoli. Dia mendaftarkan setiap desa di
setiap kecamatan dengan perkiraan tentang persentase penutur masing-
masing bahasa. Daftar yang tercantum di bawah berdasarkan daftar
Himmelmann dengan sejumlah tambahan dan perbaikan berdasarkan
informasi dilri Kantor Camat Baolan dan Kantor Camat Dondo.

Secara geografis, daerah yang diduduki penutur bahasa Dondo dapat
dibagi empat. Daerah yang paling luas dan dimana terdapat kebanyakan
penutur bahasa Dondo adalah daerah pesisir Teluk Dondo di Kecamatan
Dondo. Ada sepuluh desa Dondo di daerah ini. Sebagian desa terletak di
pinggir laut dan sebagian sedikit masuk ke pedalaman tetapi masih tidak
Jauh 'dari pantai. Hampir semua kampung dapat dicapai dengan kendaraan.

Daerah kedua adalah di sekitar muara Sungai Maraja di Kecamatan
Dondo bagian timur. Ada lima desa Dondo di daerah ini. Daerah ini tidak
dapat dicapai lewat jalan darat sehingga perhubungan biasanya lewat laut.

Daerah ketiga adalah dataran tinggi Tinading di Kecamatan Baolan.
Daerah ini merupakan daerah hilir Sun~ai Maraja. Ada empat desa Dondo
di daerah ini. Daerah ini dapat dicapai lewat jalan darat dari kota Tolitoli.
Jalan tersebut baru diperbaiki tahun 1990 sehingga perhubungan lebih baik
daripada sebelumnya. Karena banyaknya sungai di dataran tersebut maka
sering mengalami banjir pada musim hujan.

Daerah keempat adalah daerah pedalaman Kecamatan Galang dan
Tolitoli Utara. Daerah ini merupakan daerah bahasa Tolitoli tetapi ada
beberapa pemukiman orang Dondo dekat· daerah pegunungan di pinggir
desa-desa orang Tolitoli.

Berikut ini diberi daftar setiap desa di mana dilaporkan terdapat
penutur bahasa Dondo, mulai dari sebelah barat menuju ke sebelah timur
laut. . Untuk setiap desa diberi jumlah penduduk yang diambil dari
Himmelmann (1990) berdasarkan statistik tahun 1987. (Karena Sibea
merupakan desa baru tidak ada jumlah penduduk dari Himmelmann.)
Kemudian diberikan daftar bahasa yang dipakai di setiap desa dengan urutan
mulai dari yang paling banyak jumlah penuturnya sampai kepada yang paling
sedikit. Untuk beberapa desa ditambahkan nama kampung di mana terdapat
orang Dondo dengan jumlah kepala keluarga Dondo di sana. Untuk
Kecamatan Dondo semua desa definitif terdaftar di bawah ini, tetapi untuk
kecamatan lain, hanya desa di mana terdapat orang Dondo terdaftar.
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Kecamatan Dampal Utara
Desa Bambapula 2165 Bugis, Kaili, Pendau, Bajo, Dondo (3KK)
Desa Banagan 1657 Bugis, Pendau (5%), Dondo (5%)
Lemba Harapan Dondo 40 KK.
Boangin Dondo hampir 20 KK.

Kecamatan Dondo
Desa Luok Manipi '.857 Dondo (60%), Bugis, Lauje (3%)
Desa Salumbia 2583 Bugis, Dondo (1%)
Desa Bambapun 1584 Bugis, Dondo (1%)
Lagon Dondo 3 KK.

Desa Ogowele 1428 Dondo (50%), Bugis, Lauje (10%)
Desa Lais 1078 Danda (90%), Bugis, Buol
Desa Ogogasang 922 Dondo (95%)
Desa Malomba 2883 Dondo (70%), Lauje (10%), Bugis
Janja Dondo 50 KK., Lauje 50 KK.

Desa Ogogili 756 Dondo (>50%),Bugis, Mandar
Desa Tinabogan 3954 Dondo «50%), Bugis, To1itoli
Desa Malulu 1921 Bugis, Dondo (1%)
Ogolalu Dondo 7 KK.

Desa Malala 2455 Bajo, Dondo, Bugis, Minahasa
Desa Sibaluton 945 Dondo (50%), Bugis (50%)
Desa Buga 856 Dondo (75%), Bugis, Buol, Selayar
Desa Batuilo 293 Dondo (99%), Bugis (1%)
Desa Kamalu 802 Dondo (75%), Bugis (25%)
Desa Muara Besar' 352 Danda (60%),Minahasa, Bugis, Buol
Desa Bilo 1390 Bugis, Danda (30%), Bual•

Kecamatan Baolan
Desa Lampasio 1709 Dondo (60%)
Desa Salugan 443 Dondo (90%)
Desa Oyom 705 Dondo (80%), Bugis
Desa Sibea 15001 Bali, Jawa, Lombok, Bugis, Danda (5 KK)
Desa Janja 396 Dondo (90%)

Kecamatan Galang
Desa Ogomoli 2363 Bugis (80%), Dondo
Desa Lakatan 3337 Bugis (80%), Dondo (10%)
Desa T1nigi 3146 Bugis, Tolitoli (15%), Dondo
Desa Lalos 2310 Tolitoli (60%), ?Dondo
Desa Bajugan 4161 Tolitoli (50%), Bugis, Danda (5%)
Bonto' Buaya Danda 20 KK.

Kecamatan To1itoli Utara
Desa Binontoan 2573 Tolitoli (90%), Dondo (5%)
Gio Dondo 30 KK.



Kecamatan Dampal utara
Kecamatan Danda
Kecamatan Baalan
Kecamatan Galang
Kecamatan ~alitali utara
JUMLAH

200
10.000
3.500
800?
150

hampir 15.000

4. SEJARAH
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Dari daftar di atas ternyata ada 15 desa di mana terdapat mayoritas
penutur bahasa Danda, 10 desa di mana penutur bahasa Danda merupakan
minoritas yang berarti dan 5 desa di mana penutur bahasa Danda hanya
beberapa keluarga saja. .

Dari jumlah penduduk dan perkiraan persentase oran~ Dondo dapat
diperkirakan jumlah penutur bahasa Dondo di masing-masing kecamatan.
Hasil perkiraan sebagai berikut:

Salah satu peristiwa sejarah yang berdampak besar terhadap masyarakat
Dondo adalah masuknya agama Islam. Menurut catatan sejarah yang ada
pada Kepala Tua Desa Lais, pada tahun 1769, Sultan Ternate di Bacan, yang
didampin~i Gubernur Portugis Do Broege, menobatkan Sultan Imbasuag,
Sultan Djamalul Alam dan Sultan Mirfasah menjadi tokoh agama Islam
sekaligus sultan berkuasa di kerajaan Tolitoli dan Danda. Nama Sultan
Ternate tersebut adalah Assultaan ibnu Sultaan Almafdud bifabdilatil
Malikil Wahhab Sviraiil Mukti Wahuma Fatra Muhammad Said Usman
Syah. .

Pada zaman itu ada beberapa raja di wilayah yang sekarang menjadi
Kabupaten Buol Tolitoli. Raja Tolitoh pernah berkuasa di atas wilayah yang
tersebar dari Ogoamas (sekarang perbatasan dengan Kabupaten Donggala)
sampai Lakuan (sekarang perbatasan Kecamatan Tolitoli Utara). Di Buol
ada kerajaan tersendiri. Di daerah Dondo juga ada raja. Ada penguasa
besar suku Dondo yang disebut Olongian yang bertempat tinggal di Lais.
Selain itu di Silondoung ada batu hitam yang disebut Tando Kulon yang
merupakan tempat kuburan raja 'Dondo.

Zaman Belanda. Kuasa Belanda terasa di daerah Dondo dan Tolitcli
sejak abad ke-19. Pihak Belanda bekerja sama dengan Raja Tolitoli .untuk
menguasai kawasan tersebut. Secara administratif dibentuk keresidenan
Buol dan keresidenan Tolitoli. Peristiwa yang paling diingat selama zaman
Belanda ada peristiwa Salumpaga pada tahun 1919. Salumpaga merupakan
desa mayoritas suku Bajo di Kecamatan Tolitoli Utara. Pada waktu itu
terjadi pemberontakan karena masyarakat dipaksa kerja bakti pada bulan
puasa. Pemberontak membunuh satu orang Belanda beserta Raja Tolitoli,
yang dianggap mendukung pihak Belanda. Sebagai akibatnya tokoh-tokoh
masyarakat seperti penghulu agama diasingkan oleh pihak Belanda.



Sebagai Raja Tolitoli baru diangkat seorang Bugis, Dg. Masese dari
Bone. Dia menganjurkan masyarakat untuk membuka sawah dan
mengembangkan pertanian. Dia mengangkat dua Raja Muda, satu di
Dampal dan satu di Muara Besar. Kedua Raja Muda itu dilantik oleh
Olongian di Lais.

Zaman Jepang. Penguasaan Belanda beserta Raja Dg. Masese diakhiri
dengan datangnya Jepang pada tanggal 11 Januari 1942. Tentara Jepang
datang naik kapal meifyerang polisi pribumi yang memberi perlawanan
singkat. Tidak ada tentara Belanda di Tolitoli pada waktu ItU. Orang
Belanda yang ada diangkut ke Manado. .Raja Dg. Masese diganti oleh H.
Mohamed Saleh, keturunan raja Tolitoli yang dulu. Nasib Dg. Masese tidak
jelas. Sesudah perang, anaknya, M. Idris Masese, datang mencari kuburan
ayahnya tetapi tidak pernah menemukannya. .

Orang Jepang telah memerintah dengan cukup ketat. Kalau ada rakyat
yang dianggap bersalah pasti diberi sanksi. Ada penduduk yang
dipenjarakan, antara lain anggota PSII (Partai Sarikat Islam Indonesia).
Pihak Jepang juga telah berusaha mempengaruhi masyarakat melalui
pendidikan. Mereka telah membuka sekolah di Tolitoli di mana diajar
bahasa Jepang dan mata pelajaran lain.

Menjelang akhir perang para sekutu telah beberapa kali mengebom kota
Tolitoli. Biasanya ada sampai 7 atau 10 pesawat datang. Lalu sesudah
beberapa hari datang lagi. Sasaran termasuk gudang kapas dan gudang
kopra di Tolitoli beserta Kapal Jepang di Teluk Dondo. Rumah Dg. Masese
juga dihancurkan, mungkin secara tidak sengaja.

Dengan adanya tanda-tanda Jepang akan kalah, maka semangat lawan
masyarakat Dondo bergolak. Pada waktu ada berita bahwa tentara Jepang
di Kalimantan sudah menyerah maka masyarakat di Desa Malomba melawan
pakai parang. Tentara Jepang datang untuk mengamankan Desa Malomba
sehingga penduduk takut mereka mau dibunuh. Dalam perlawanan yang
terjadi seorang panglima Jepang dan tiga penduduk Malomba tewas.

Pihak sekutu tidak pernah mendarat di daerah Tolitoli. Tentara Jepang
di Tolitoli menyerah sesudah diberitakan dari Manado bahwa 'Tenoheka'
Jepang menyerah di pusat. Sesudah Jepang menyerah, polisi dari NIKA
masuk. Daerah Tolitoli dan Dondo termasuk Negara Indonesia Timur di
bawah Presiden Sukawati. Gambarnya dipasang di rumah para kepala desa.
Sesudah beberapa tahun, kuasa dialihkan kepada Republik Indonesia.

Masa Gerombolan. Pada akhir tahun 1957 Kabupaten Buol-Tolitoli
menjadi sasaran serangan gerombolan DI/TII. Banyak desa dibakar
gerombolan dan terjadi pengunssian besar-besaran ke kota Tolitoli. Semua
penduduk Kecamatan Dondo diungsikan, kecuali beberapa yang bergabung
dengan gerombolan di pegunungan. Gerombolan ada dua basis: satu di
Dondo dan satu di Dampal Selatan. Seluruh Kecamatan Dondo
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dibumihanguskan. Diungsikan juga sebagian Kecamatan Dampal Selatan
dan Dampal Utara, empat desa Dondo di Kecamatan Baolan, dan sebagian
penduduk dari Desa Binantoan, Lakuan, dan Pinjan di Kecamatan Tohtoli
Utara. Semua penduduk itu tinggal di kota Tolitoli selama hampir empat
tahun.

Pada awal tahun 1962 pengungsi mulai kembali ke daerah. Yang
pertama kembali adalah ke Desa "Lais dan desa-desa lain menyusul.
Pembangunan harus dimulai lagi dari nol. Waktu lama dibutuhkan untuk
memulihkan sarana yang dihancurkan. .

S.KEBUDAYAAN
Karena singkatnya penelitian ini, maka tidak sempat mencari informasi

tentan~ kebudayaan masyarakat Dondo. Maka hanya beberapa hal yang
akan disebut di sini.

Dalam hal ini orang Dondo mungkin dapat dibagi dua. Ada yan~ sudah
lama bermukim di desa-desa (misalnya menurut Kepala Tua Desa LaIS orang
di sana sudah tujuh keturunan turun dari gunung). Mereka juga sudah lama
masuk agama Islam yang banyak berpengaruh terhadap kebudayaannya.

Ada pula yang telah lama tetap mempertahankan pola hidup tradisional
di mana rumah-rumah tersebar masing-masing dekat kebunnya. Kelompok
kedua ini kadang-kadang disebut orang Dayak atau Batai', suatu istilah yang
berkonotasi kurang baik. Mereka juga mungkin baru masuk agama pada
tahun 60-ao atau 70-an. Kebanyakan masuk agama Islam, tetapi di Desa
Oyom juga ada yang masuk agama Kristen (sekitar 170 orang). Orang
Dondo yang telah lebih lama mempertahankan gaya hidup tradisional
termasuk yang terdapat di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Desa
Oyom, Kecamatan Baolan, dan di beberapa desa di Kecamatan Galang.

Satu unsur kebudayaan Dondo yang masih kuat adalah lagu-lagu bahasa
Dondo. Baik remaja maupun orang dewasa terdengar menyanyi lagu daerah
dan ada yang masih mengarang lagu baru.

6. EKONOMI

Hampir semua orang Dondo adalah petani. Dulunya lebih banyak
menanam padi ladang tetapi sekarang banyak yang sudah bersawah, Di
Kecamatan Dondo sudah ada swasembada beras dengan surplus sedikit.

Hasil bumi yang lain adalah cengkih, cokelat, kopra, dan rotan. Cengkih
mulai ditanam sekitar 20 tahun yang lalu di Kabupaten Buol-Tolitoli. Di
Kecamatan Dondo, cengkih mulat produksi sejak tahun 1977. Panen cengkih
setahun sekali, dari bulan April sampai dengan bulan Juli.
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Cokelat merupakan hasil bumi yang belum lama diusahakan. Di
Kecamatan Danda, baru sejak tahun 198R Di dataran tinggi Tinading,
cokelat banyak diupayakan karena daerah itu tidak cocok untuk cengkih.

Kebanyakan hasil' bumi ini didagangkan lewat Tolitoli. Dari sana
dikirim ke Ujung Pandang atau Surabaya. Maka pendapatan petani banyak
tergantung pada harga yang ditawarkan di Tolitoli.

Sedikit sekali orang Dondo yang bekerja di bidang lain, baik sebagai
pedagang, maupun sebagai guru atau pegawai. Hal ini mungkin disebabkan
tingkat pendidikan yang masih agak rendah.

7. PENDIDIKAN

. . Tingkat pendidikan antara masyarakat Danda masih agak rendah.
Tetapi semakin banyak sekolah didirikan di desa-desa Danda dan semakin
banyak generasi mudah sempat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Di Kecamatan Baolan ada SD negeri di Desa Lampasio, Salugan, Oyom,
Sibea, dan Janja. Tetapi sekolah tersebut kekurangan guru; hanya 3 atau 4
guru di masing-masin~ SD, kecuali di Sibea (desa transmigrasi) di mana ada
6 guru. SMP yang paling dekat ada di Tinading, sekitar 6 km dari Salugan.

Di Kecamatan Danda ada 36 SD negeri, yaitu sekitar dua SD untuk
setiap desa. Ada dua SMP negeri, satu di Tinabogan dan satu di Lais.

Di seluruh Kabupaten Buol-Tolitoli, termasuk di desa-desa Danda,
kebanyakan guru adalah orang Bual. Diperkirakan biasanya 4 dari 6 guru
dalam sebuah SD adalah orang Bual. Hal ini terjadi karena penempatan
SPG. Di Propinsi Sulawesi Tengah terdapat 4 SPG, masing-masing di Palu,
Pasa, Banggai dan Bual. Dan semua siswa SPG Bual adalah orang Bual. Di
Tolitoli terdapat kursus pendidikan guru 6 bulan untuk tamatan SLTA
Maka orang Tolitoli atau orang Danda yang menjadi guru ikut kursus
tersebut. Ada juga guru orang Bugis tamatan dari Sulawesi Selatan. Jumlah
orang Danda yang menjadi guru sedikit.

Gambaran yang lebih terinci mengenai tingkat pendidikan orang Dondo
terlihat dari data yang dikumpul dari dua desa yang dikunjungi, yaitu ayom
dan Lais. Di Desa Oyom, ada SD swasta sejak tahun 1967yang menjadi SD
negeri sejak tahun 1976. Pada saat ini hanya sekitar 50% anak usia sekolah
yang masuk sekolah secara teratur. Antara lain, ini karena banyak yang
keluar sebelum menyelesaikan kelas 6. Hal ini dapat dilihat kalau
dibandingkan jumlah murid yang ada di kelas 2 dibandingkan dengan jumlah
yang kemudian tamat kelas 6. Dari tahun 1977 s/d 1984yang duduk di kelas
2 rata-rata 18 orang murid. Tetapi yang tamat empat tahun kemudian, yaitu
dari tahun 1981 s/d 1989 rata-rata hanya 3 orang per tahun. Jadi masih
sedikit orang Danda di Oyom yang pernah tamat SD. Yang pernah ke SMP
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(di Tolitoli) hanya empat orang dan tidak ada yang tamat. Berdasarkan
sampel yang diwawancarai, rata-rata orang dewasa di Oyom pernah sekolah
tiga tahun saja.

Di Desa Lais .tingkat pendidikan lebih tinggi. Dalam desa yang
berpenduduk 1078 orang ada 13 orang yang pernah -ke SMA dan sekitar 30
yang pernah ke SMP. Yang tidak pernah sekolah sedikit, kecuali bagi yang
berumur 50 tahun ke atas. Tetapi bagi yang tua itu pun, lebih banyak yang
pernah sekolah daripada yang tidak, Memang pernah ada sekolah dasar
(dulu sekolah rakyat) di Desa Lais sejak tahun 1935. Ada SMP sejak tahun

. 1981. Ada tiga orang dari Desa Lais yang pernah kuliah di Palu dan pada
saat ini ada 10 yang sedang sekolah di SLTA di Tolitoli. Rata-rata orang
Lais yang diwawancarai pernah sekolah lima tahun.

Perbedaan dalam hal pendidikan antara Oyom dan Lais dapat juga
dilihat dari perbedaan dalam hal membaca. Di Oyom 30% dari sampel buta
huruf tetapi di Lais hanya 12%. Orang dewasa di ayom membaca rata-rata 2
kali per minggu; di Lais 3,5 kali per mmggu. Jumlah buku di rumah di Oyom
rata-rata 5 buku; di Lais 15 bukti.

Mungkin kebanyakan desa Danda mempunyai tin~kat pendidikan yang
lebih tinggi dari Oyom dan lebih rendah. dari uus, tapi kepastiannya
menunggu penelitian yang lebih terinci. Perbedaan yang cukup menyolok
antara Oyom dan Lais, mungkin disebabkan perbedaan jangka waktu di
mana sudah ada sekolah di masing-masing desa. Mungkin juga disebabkan
perbedaan sikap masyarakat terhadap pendidikan.

8. KESEHATAN

Di Kecamatan Dondo, .ada Puskesmas Plus di Tinabogan di mana ada
sepuluh tempat tidur untuk pasien. Ada Puskesmas Pembantu dengan
seora~g mantri di Malomba, Salumbia, Bambapun, Sibaluton, Lobonu, Buga,
dan Btlo. ..

Di desa-desa di sekitar -muara Sungai Maraja terdapat masalah
kesehatan yang cukup parah yaitu penyakit kusta. Desa yang paling gawat
adalah Batuilo di mana sekitar 50% penduduk kena penyakit tersebut Sejak
emJ.>attahun yang lalu sudah ada program pengobatan teratur dengan dana.
dan luar negeri. Ada tim dari Puskesmas Tinabogan yang biasanya ke sana
sebulan sekali. Ada dokter Belanda di Palu yang sering datang juga.
Tersebarnya penyakit kusta itu merupakan salah satu sebab pendatang agak
enggan pindah ke desa-desa itu. Desa Batuilo masih hampir 100% orang
Danda. .

Di Kecamatan Baolan, Puskesmas yang paling dekat ke desa-desa
Dondo di pedalaman terdapat di Nalu. Ada Puskesmas Pembantu di
Tinading dan Sibea. Di Desa Oyom, Lampasio dan SaIugan, yaitu yang
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bermayorltas Dondo, a~a pOS p~ngobatan. Masalah-mas3;lah .kesehatan
masih cukup memprihatinkan, DI Desa Oyom angka kemauan bayt masih
tinggi. Malaria merajalela. Ada ju~a yang sakit perut karena makan sagu
yang tidak disaring dengan baik sehingga masih ada sisa-sisa yang tajam di
dalamnya.

9. BAHASA DAN DL\LEK

Bahasa Dondo merupakan salah satu dari 10 bahasa yang merupakan
kelompok bahasa Tomini- TolitoIi.Kesepuluh bahasa tersebut adalah Taje,
Tajio, Lauje,Tialo, Boano, Pendau, Dampelas, Dampal, Dondo, dan Tolitoli
(Himmelmann, 1990:1). Dari semua bahasa ini,mungkin yang paling erat
hubungannya dengan Dondo adalah bahasa Tialo.

Bahasa Dondo dapat dibagi dalam beberapa dialek. Dialek yang paling
'besar dipakai di Dondo timur dan sekitarnya. Menurut laporan dari orang
Dondo di Lais dan Oyom, dialek tersebut dipakai di desa berikut: Malomba,
O$.ogili,Tinabogan, Malala, Sibaluton, Muara Besar, Kamalu, Batuilo, Buga,
Bilo, Lambasio, SaIugan dan Janja, Dialek ini akan kami sebut sebagai
dialek pusat.

Kemudian di Lais dan Ogowele, ada dialek yang sedikit berbeda.
Menurut Himmelmann (1990:6) batas dialek terletak antara Lais dan
Ogogasang. Tetapi ~duduk Lais melaporkan bahwa Ogogasang memakai
dialek sama dengan .s. Hal ini perlu diteliti lebih banyak. Antara dialek
pusat dan dialek mi tidak ada kesuh tan untuk saling mengerti.

Dialek yang dipakai di Oyom agak berbeda dengan dialek pusat.
Penutur dialek pusat belum tentu mengerti dialek ini. Dialek di Lakatan,
Tinigi, dan Bajugan (Kecamatan Galang) mungkin tidak terlalu berbeda dari
dialek Oyom, karena menurut Kepala Suku di Oyom, orang Dondo di desa-
desa tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Oyom. Menurut
Himmelmann, daftar kata yang dikumpulnya di Oyom, Lakatan, Bajugan,
dan Binontoan cukup bervariasi satu dari yang lain. Mudah-mudahan
gambaran situasi dialek akan lebih jelas kalau Hinunelmann sudah
menyelesaikan analisisnya terhadap data yang dikumpul.

Satu dialek lain yang sedikit sukar dimengerti oleh penutur dialek pusat
adalah dialek yang dipakai di Boangin dan Lemba Harapan (dekat
perbatasan Kecamatan Dampal Utara). Rupanya perbedaan dialek antar
dialek l?usat dan dialek-dialek yang di sebelah timur (Oyom dan Kecamatan
Galang) dan sebelah barat (Lemba Harapan) dapat dijelaskan karena
perbedaan kebudayaan yang disinggung di atas antara yang telah lama
mempertahankan gaya hidup tradisional dengan yang sudah lama bermukim
di desa-desa. Kedua kelompok ini telah lama agak terpisah sehingga bahasa
masing-masing berkembang secara berbeda.



10. KEMAMPUAN BAHASA

Informasi tentang kemampuan bahasa diperoleh dengan dua cara, yaitu
melalui wawancara dan melalui tes pengulangan kalimat. Dalam wawancara
orang diminta menilai kemampuan sendiri secara kasar dengan ditanya
bahasa apa saja yang mereka bisa pakai berbicara dengan lancar, bahasa apa
saja yang mereka bisa pakai untuk berbicara sedikit, dan bahasa apa saja
yang mereka bisa mengerti sebagian tetapi tidak bisa berbicara. Bagi
responden yang mempunyai anak, maka informasi yang sama diminta
mengenai anak mereka .. Jadi dari pertanyaan. ini kita mendapat gambaran
tentang jumlah bahasa yang dikuasai oleh dewasa maupun anak,

Kemampuan bahasa anak-anak di Oyom terlihat di tabel berikut.
Jumlah anak dicatat sesuai dengan kemampuan dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Dondo.

Desa Oyom: Kemampuan Bahasa Anak-anak
N=30
Bahasa Indonesia

Lancar Sedikit Tidak tahu
Bahasa Lancar 19 (=) 4 (0) 2 (0)
Dondo

Sedikit 2 (I) 1 (=) ·2 (D)

Sesudah setiap angka di tabel di atas diberi kode yang menunjukkan
bahasa mana yang lebih lancar. Misalnya ada empat anak yang lancar
bahasa Dondo dan bisa berbicara bahasa Indonesia sedikit, lalu diberi kode
(D) yang menunjukkan bahwa bahasa Dondo yang lebih lancar bagi mereka.
Tanda (=) menunjukkan bahwa kedua bahasa sama-sama lancar. Jadi kalau
angka di atas dijumlahkan kita mendapat hasil berikut: .

Dondo lebih lancar : 27%
Indonesia lebih lancar : 7%
Sama-sama lancar : 67%
Kalau diperinci lagi menurut umur anak maka ternyata bahwa semua

anak yang berumur 10 tahun ke atas lancar dalam kedua bahasa. Bagi anak
yang berumur 3 s1d 9 tahun ada yang kemampuan bahasanya belum
seimbang, biasanya bahasa Dondo yang lebih lancar, atau sebaliknya. Tetapi
semakin tua, semakin seimbang kemampuannya. Tetapi harus diingat
walaupun dilaporkan lancar dalam kedua bahasa, belum tentu
kemampuannya sama. Kemungkinan besar kelancaran dalam bahasa ibu
masih lebih fasih daripada bahasa Indonesia.
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Kita dapat membandingkan hasil kemampuan anak dengan hasil
kemampuan dewasa yang diperoleh dari wawancara. .Dari tabel di bawah
kita dapat lihat bahwa persentase dewasa yang lancar kedua bahasa sedikit
lebih tinggi daripada anak-anak (78% > 67%).

Desa Oyom: Kemampuan Bahasa Orang Dewasa
N=27
Bahasa Indonesia

Lancar Sedikit Tidak tahu
Bahasa
Danda Lancar 21 (78%) 5 (18%) 1 (4%)

. Rata-rata orang dewasa di Oyom dapat memakai dua bahasa dengan
lancar (biasanya Indonesia dan Dondo), dapat juga memakai satu bahasa lagi
untuk berbicara sedikit. dan satu bahasa lagi yang dapat dimengerti sebagian,
sehingga ada kemampuan dalam rata-rata empat bahasa. Dari 27 orang yang
diwawancarai, 63% men~aku memeunyai kemampuan dalam bahasa-bahasa
daerah yang lain. Perinciannya terlihat di tabel berikut:

Desa Oyom: Kemampuan Orang Dewasa Dalam Bahasa Daerah Lain
N=27

Lancar Sedi~it Mengerti
Bhs. Tolitoli 7% 22% 26%
Bhs. Bugis - 15% 41%
Bhs. Buol 7% 11% 15%
Bhs. Lauje - 4% 15%
Bhs. Kaili - 4% 7%
Bhs. Jawa - 4% 4%
Bh~. Gorontalo - 4% -
Bhs. Bali - - 4%

Sebagian data 'yang di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Penduduk
Oyom sempat belajar bahasa Tolitoli waktu ke kota. Rata-rata orang dalam
sampel pergi ke kota 8 kali dalam setahun. Juga ada 7 orang yang pernah
tinggal di Tolitoli selama beberapa tahun waktu gerombolan atau waktu
mereka sekolah. Dari 7 orang itu, 5 dapat berbicara bahasa Tolitoli. Bahasa
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Bugis dapat dipelajari dari pendatang di Desa Oyom sendiri. Ada sekitar 90
orang Bugis tinggal di Desa Oyom, kebanyakan datang bercocok tanam.
Bahasa Buol dapat dipelajari dari pendatang juga, yaitu guru. Bahasa Jawa
dan Bali dapat dipelajari dari orang transmigrasi di desa terdekat, yaitu Desa
Sibea, Bahasa Lauje merupakan bahasa serumpun dengan bahasa Dondo,
sehingga tidak terlalu sulit untuk dimengerti.

Kemampuan bahasa anak-anak Desa Lais terlihat di tabel berikut:

Desa Lais: Kemampuan Bahasa Anak-anak
N=23

Bahasa Indonesia: Semua lancar
Bahasa Bugis

Lancar Sedikit Mengerti Tidak tahu
Lancar 6 (=) 10 (DI) I

BahasaDondo Sedikit 1 (I) 1 (I)
Mengerti 1 (IB) 4 (I)

Semua anak dalam sampel di Lais dilaporkan lancar dalam bahasa
Indonesia. Hampir semua juga dilaporkan mempunyai kemampuan bahasa
Bugis. Kalau angka tabel di atas. dijumlahkan maka kita mendapat hasil
berikut: .

Dondo dan Indonesia lebih
Bugis dan Indonesia lebih
Indonesia lebih lancar
Ketiga bahasa lancar

lancar :
lancar :

43%
4%
26%
26%

••
••

Karena situasi bahasa di Lais agak rumit padahal sampel yang diperoleh
tidak terlalu besar, maka hasil di atas kemungkinan besar agak meleset dari
persentase yang sebenarnya.

Ada 14 anak-anak Lais (dari sampel 23) yang dilaporkan mempunyai
kemampuan sedikit dalam bahasa-bahasa lain. Jumlah untuk masing-masing
bahasa sebagai berikut: Bhs. Tolitoli: 5; Bhs. Kaili: 5; Bhs. Lauje: 4; Bhs.
Tialo: 4; Bhs. Buol: 1. Keadaan ini agak berbeda dari Desa Oyom di mana
hanya 3 anak (dari sampel 30) yang dilaporkan mempunyai kemampuan
dalam bahasa lain selain bahasa Dondo dan bahasa Indonesia.

Berdasarkan sampel 16 orang dari Lais, rata-rata orang dewasa di sana
dapat memakai tiga bahasa dengan lancar, dua lagi untuk berbicara sedikit,
dan dua lagi yang dapat dimengerti sebagian, sehingga ada kemampuan
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dalam rata-rata tujuh bahasa. Dari sampel, 100% mempunyai kemampuan
dalam bahasa daerah lain. Jadi Lais sungguh-sungguh merupakan desa yang
multilingual. Perinciannya dilihat di tabel berikut: .

Desa Lais: Kemampuan Orang Dewasa Dalam Bahasa Daerah Lain
N=16

Lancar Sedikit Mengerti
Bhs. Bugis 56t 38% 6%
Bhs. Tolitoli 38t 44% 12%
Bhs. Lauje 6% 44% 44%
Bhs. Kaili 19% 19% 44%
Bhs. Buol - 25% 44%
Bhs. Tialo 6% - -
Bhs. Selayar - - 6%

. Ternyata dari tabel di atas bahwa kemampuan orang Lais dalam bahasa
daerah lain jauh lebih tinggi daripada orang di Oyom. Hal ini mungkin dapat
dijelaskan sebagai berikut. Penduduk Lais lebih banyak bergaul dengan
orang BU$isdaripada penduduk Oyom. Walaupun jumlah orang Bugis yang
tinggal di Desa Lais (43 orang) tidak sebanyak, yang di Oyom (90 orang),
tetapi orang Dondo yang di Oyom dilaporkan tidak terlalu banyak bergaul'
dengan pendatang karena kebanyakan rumah orang Danda terletak di luar
pusat desa. Pendatang Bugis juga jauh lebih lama tinggal di Lais, ada yang
sudah beranak cucu. Lebih banyak orang Lais tahu bahasa Tolitoli mungkin
disebabkan semua penduduk Lais pernah mengungsi ke Tolitoli selama
empat tahun waktu gerombolan. Rata-rata orang dalam sampel pergi ke
kota hanya 3 kali dalam setahun, tetapi pernah tinggal di luar (biasanya di
Tolitoli) rata-rata 3,6 tahun. Bahasa Buol dapat dipelajari dan pendatang
juga, karena ada 32 orang Buol yang tinggal di Lais, kebanyakan keluarga
guru. Bahasa Kaili dulu berfungsi sebagai lingua franca di daerah Dondo
sehingga masih ada cukup banyak yang tahu. Ada 7 orang Kaili tinggal di
Lais. ~Banyak yang tahu bahasa Lauje yang mirip bahasa Dondo mungkin
karena ada kam)~ng.kampung orang Lauje dalam desa-desa yang
berbatasan dengan is, yaitu Ogowele dan Malomba. Tidak ada yang tahu
bahasa Jawa atau Bali karena tidak ada tempat transmigrasi yang dekat.

. Walaupun kemampuan bahasa dilaporkan lancar, sebenarnya yang
dianggap lancar bisa macam-macam, dan kelancaran yan~ cukup terbatas
sampai kepada kefasihan yang sangat tinggi. Oleh karena Itu maka dipakai
tes pengulangan kalimat untuk memperoleh data yang lebih tel'at tentang .
tingkat kelancaran. Dalam hal ini skor tes pengulangan kalimat dapat
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dipakai untuk menggolongkan responden pada tingkat kemampuan bahasa
sesuai dengan skala yang disadurkan dart skala Foreign Service Institute
(FSI). Tingkat kemampuan yang dipakai sebagai berikut:

Tingkat 0
Tingkat 0+
Tingkat 1
Tingkat 1+• •Tl.ngkat 2
Tingkat 2+
Tingkat 3
Tingkat 3+
Tingkat 4
Tingkat 4+
Tingkat 5

Tidak ada kemampuan
Kemampuan yang dihafal
Kemampuan dasar
Kemampuan dasar plus
Kemampuan terbatas
Kemampuan terbatas plus
Kemampuan umum
Kemampuan umum plus
Kemampuan maju
Kemampuan maju plus
Kemampuan setara dengan penutur asli

Uraian terinci maslng-masing tingkat kemampuan terdapat di Lampiran A,

Tes pengulangan kalimat yang dikembangkan untuk bahasa Indonesia
dar-at membedakan antara tingkat 2 sampai dengan tingkat 4+. Oleh karena
ha -hal teknis, maka tes ini belum dapat membedakan antara yang tingkat 0
sampai dengan tingkat 2. Tes hanya menunjukkan bahwa orang tersebut
berada pada tingkat 0-2. Maka untuk responden yang berkemampuan
rendah tersebut, peneliti coba memperkirakan tingkatnya' dari
penampilannya selama wawancara. Misalnya kalau wawancara harus melalui
seorang alih bahasa maka kemungkinan orang itu pada tingkat 0 atau 0+.
Sebaliknya, kalau wawancara berjalan mulus dengan bahasa Indonesia maka
responden tersebut akan dianggap sebagai tingkat 2. . .

. Ada sampel 24 orang dewasa (umur 17 tahun ke atas) di Desa Oyom
yang dievaluasi kemampuan bahasa Indonesianya dengan cara ini. Sampel
dipilih untuk sesuai dengan komposisi masyarakat dalam hal umur dan jenis
kelamin (sampel yang distratlfikasi). Di tabel berikut diberi persentase yang
terdapat untuk masing-masing tingkat, pertama untuk seluruh sampel, dan
kemudian diperincikan sesuai Jenis kelamin, umur, dan pendidikan.
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Desa Oyom: Tingkat kemampuan BI
N=24

Tingkat kemampuan BI
0/0+ 1/1+ 2 2+ 3 Rata-rata

Seluruh sampel 8% 17% 38% 25% 12% 2,0
Laki-laki''' - 8% 38% 31% 23% 2,35
Perempuan 18% 27% 36% 18% - 1,59
Umur 17-29 - 18% 27% 27% 27% 2,27
Umur 30 lebih 15% 15% 46% 23% - 1,77
Tidak sekolah 29% 43% 29% - - 1,21
Pernah sekolah - 6% 41% 35% 18% 2,32

Rata-rata penduduk Oyom mempunyai kemampuan bahasa Indonesia
tingkat 2, yaitu kemampuan dasar. Kemampuan dasar ini berarti mereka
dapat memenuhi tuntutan-tuntutan sosial rutin dan melakukan interaksi
rutin yang berhubungan dengan pekerjaan yang sifatnya terbatas
cakupannya, tetapi struktur linguistik biasanya tidak begitu terinci dan belum
dikuasai secara tuntas; kesalahan-kesalahan sering terjadi (lihat Lampiran
A). Ada 25% yang kemampuannya lebih rendah lagi; ada juga yang
kemampuan lebih tinggi sedikit tetapi tidak ada yang berkemampuan tingkat
3+ ke atas.

Kalau data menurut kelompok diperhatikan, ternyata laki-laki
berkemampuan lebih tinggi daripada perempuan, orang muda
berkemampuan lebih tinggi daripada orang tua, dan orang yang pernah
sekolah berkemampuan lebih tinggi daripada yang tidak. Hal yang sama
dapat juga dilihat kalau diukur korelasi antara variabel tersebut yang

. terdapat di tabel berikut:

Desa Oyom: Korelasi dengan kemampuan BI
N=24

Umur
Tahun pendidikan
Jenis kelamin
Berapa kali ke kota
Berapa kali dengar radio
Jumlah buku BI di rumah
Berapa kali membaca
Berapa kali tulis surat
Berapa kali terima surat

-,47
,73
,51
,25
,17
-,04
,31
,36
,22
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Dari .tabel di atas ternyata bahwa ada hubungan yang cukup berarti
antara variabel tahun pendidikan dan variable tingkat BI, yaitu ,73. Ada juga
korelasi yang lumayan dengan jenis kelamin, yaitu ,51. Ada korelasi ne~atif
dengan umur, yaitu -.47. Itu berarti ada kecenderungan (walaupun tidak
terlalu kuat) bahwa semakin tua seseorang, semakin rendah kemampuan
bahasa Indonesianya. Faktor-faktor lain yang mungkin diduga akan
memperkuat kemampuan bahasa Indonesia, antara lain, berapa kali ke kota,
berapa kali mendengar radio, jumlah buku BI di rumah, berapa kali

. membaca, berapa kali menulis atau menerima surat, semuanya ternyata tidak
mempunyai korelasi yang tinggi dengan variabel kemampuan BI.

11. PEMAKAIAN BAHASA

Pola pemakaian bahasa antara masyarakat Dondo diteliti lewat
observasi dan juga melalui pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. Apa
satu kwesioner yang khusus menanyakan tentang bahasa yang dipakai oleh
anak ..anak, yang berumur 3 s/d 17 tahun. Itu karena tingkah laku anak-anak
"dalam hal ,.baha~a akan menentukan. masa .depan bahasa tersebut..
Berdasarkan' kwesioner tersebut, maka diperoleh data tentang sampel 30
orang anak di Desa Oyom dan 23 orang anak di Desa Lais. Data ini menurut
laporan dari orang tua anak tersebut. Ditanyakan bahasa apa anak memakai
waktu berbicara kepada orang tua, kakak/adik, tetangga dan teman.
Hasilnya terlihat di tabel berikut:

Desa Oyom: Pemakaian Bahasa oleh Anak-anak
N=30

Dipakai Bhs Dondo Bhs Dondo BI
dengan: & BI
orang tua 80% 20% 0%
Kakakiadik 76% 21% 3%
Tetangga 68% 21% 11%
Teman ··18% . 79% 3%

Dari tabel di atas terlihat bahwa bahasa Dondo masih sangat dominan.
Dalam lingkungan keluarga, kebanyakan anak dilaporkan hanya pakai
bahasa Dondo, tetapi ada sebagian yang memakai dua bahasa. Hal memakai
dua bahasa menjadi umum dalam hubungan dengan teman. Anak yang
hanya memakai bahasa Indonesia sangat sedikit.

Laporan tentang pemakaian bahasa diperkuat oleh observasi langsung
dari peneliti.. Selama dua hari di Oyom, waktu sempat mendengar orang
Dondo, baik dewasa maupun anak, berbicara satu dengan yang lain, hampir
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selalu dipakai bahasa Danda yang dipakai. Hanya beberapa kali terdengar
bahasa Indonesia dipakai. Tetapi kalau mereka berbicara dengan orang
yang bukan orang Danda, maka bahasa Indonesia yang dipakai. .

Di Desa Lais, pola pemakaian bahasa jauh lebih rumit. Itu disebabkan
adanya tiga bahasa yang biasa digunakan oleh anak-anak di sana, yaitu
bahasa Dondo, bahasa Indonesia, dan bahasa Bugis. Sebenarnya untuk
mengetahui pola pemakaian yang sesungguhnya semestinya diperoleh sampel
yang lebih besar daripada 23 orang. Jadi di tabel berikut persentase tidak
dipakai agar tidak memberi kesan bahwa data tersebut dapat diandalkan
padahal sebenamya pasti meleset. Hanya .diberi jumlah orang yang
dilaporkan memakai masing-masing bahasa untuk memberi gambaran kasar
tentang keanekaragaman pola pemakaian.

Desa Lais: Pemakaian Bahasa oleh Anak-anak

Dipakai Bhs Dondo Dondo Bugis BD,BBdengan: Dondo BI & BI & Bugis & BI & BI
Orang tua 14 8 - - 1 -
Kakak/adik 11 9 3 - - -
Tetangga 4 7 1 1 1 -
Teman 8 12 3 1 3 4

•Tabel di atas memberi kesan bahwa bahasa Danda masih dominan
dalam 'Hngkungan keluarga, tetapi di luar rumah (dengan teman dan
tetangga) bahasa Indonesla yang lebih dominan. Kesimpulan lain adalah
bahwa Desa Lais merupakan tempat di mana tiga bahasa dipakai dalam
kehidupan sehari-hari oleh kalangan anak.

12. SIKAP BAHASA

Sikap bahasa tidak dapat diukur dengan mudah karena berhubungan
dengan perasaan yang mungkin tidak biasa dinyatakan secara jelas. Tetapi
sikap bahasa menyatakan diri dalam tingkah laku, yaitu pola pemakaian
bahasa. Kalau seseorang sering memakai suatu bahasa, kemungkinan besar
dia bersikap positif terhadap bahasa itu. kecuali dia memakainya karena
terpaksa. Jadi dari data yang di atas, kita dapat berkesimpulan bahwa orang
Danda bersikap positif terhadap bahasa Dondo dan juga terhadap bahasa
Indonesia. Oran~ di Lais kelihatan juga bersikap positif terhadap bahasa
Bugis. Mungkin Juga ada sikap positif terhadap bahasa daerah yang lain,
walaupun tidak sekuat sikap positif terhadap bahasa sendiri dan bahasa
nasional.
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Dalam wawancara ada beberapa pertanyaan yang menyinggung hal sikap
bahasa terhadap bahasa' sendiri. Ditanyakan apakah. mereka pernah coba
menulis bahasa daerah. Di Oyom 22% pernah dan di Lais 25% pernah. Ini
cukup banyak kalau diingat bahwa tidak pernah ada naskah atau buku ditulis
dalam bahasa Dondo dan belum ada pedoman ejaan. Yang paling sering
ditulis adalah nyanyian bahasa daerah. Ditanya jusa apakah mau membaca
tulisan-tulisan dalam bahasa Danda kalau ada. DI Oyom 67% mau dan di
Lais 93% mau. Yang tidak mau biasanya yang buta huruf. Ditanya apakah
mereka setuju kalau guru memakai bahasa Dondo di sekolah dasar. Di
Oyom 67% setuju dan di Lais 87% setuju. Jadi ru~anya seandainya ada .
usaha untuk mengembangkan bahasa Danda rnenjadi bahasa tertulis serta
menggunakannya untuk menolong murid di kelas-kelas pemula di sekolah
dasar, maka kebanyakan masyarakat Dondo akan mendukung usaha
tersebut.

13. KESIMPULAN DAN SARAN

Bahasa Dondo. merupakan bahasa' yan~ masih dipakai dan dipelihara
dengan baik oleh penuturnya sehingga menjadi alat komunikasi dan wadah
kelestarian kebudayaan di Kabupaten Buol-Tolitoli. Kebanyakan
masyarakat Dondo mampu dalam bahasa nasional, walaupun kemampuan
itu sering masih agak terbatas. Dengan datangnya semakin banyak
pendatang dari pelbagai suku maka masyarakat Danda cenderung semakin
menguasai bahasa daerah lain. Walaupun demikian keberadaan bahasa
Dondo sebagai bahasa ibu belum terancam.

Masyarakat Danda masih menghadapi masalah di bidang pendidikan
dan kesehatan. Sudah banyak usaha pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat dalam hal ini. Kendala yang masih ada mungkin karena
sikap masyarakat sendiri beserta fasilitas atau dana yang masih agak
kekurangan. Dalam hal pendidikan, seandainya ada lebih banyak guru
Danda, mungkin mereka bisa menjadi teladan dan memberi semangat
kepada para murid Danda agar mengejar pendidikan yang' lebih tinggi.

Dalam usaha perkembangan dan pelestarian b~hasa~ baha~a Danda
merupakan bahasa yang patut diperhatikan, Perlu diadakan lebih banyak
penefitian dalam hal tata bunyi dan tata bahasa. Penelitian yang demikian
dapat menjadi dasar untuk suatu pedoman ejaan bagi masyarakat yang mau
menulis bahasanya. Den~an demikian kesusasteraan lisan masyarakat
Dondo dapat ditulis dan dilestarikan, termasuk nyanyian-nyanyian daerah.
Diharapkan juga bahwa kemampuan. masyarakat Dondo dalam bahasa
nasional dapat ditingkatkan.
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LAMPIRAN A

URAIAN TINGKAT KEMAMPUAN BAHASA LISAN

Uraian berikut diterjemahkan dandisingkatkan dari Summer Institute of
Linguistics (1987). .

Tingkat 0 (Tidak ada Kemampuan)

yang termasuk ke dalam tingkat ini ialah orang yang tidak dapat
.berfungsi dalam bahasa lisan. Kemampuan bicaranya terbatas pada kata-
kata . lepas yang tertentu saja. Pada .dasarnya ia tidak mempunyai
kemampuan komunikatif. .

Tingkat 0+ (Kemampuan yang dlhafal

Yang 'termasuk ke dalam tingkat ini dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhan, mendesak dengan menggunakan ujaran-ujaran' yan~telah
dilatihkan, atau yang sangat umum sekali. Biasanya ia tidak berhasil dalam '
menciptakan ujaran. Walaupun dengan pengulangan, komunikasi sangat
terbatas.

Tingkat 1(Kemampuan Dasar)

Yang tergolong ke dalam tingkat ini dapat memenuhi persyaratan-
persyaratan minimal kesopan-santunan dan mempertahankan percakapan-
percakapan langsung secara sederhana mengenal topik-topik yang biasa.
Kesalahfahaman senng terjadi. Ia sering mengalami kesulitan besar dalam
berbicara. Penggunaan struktur dan kosa kata sangat tidak teliti.

Tingkat 1+ (Kemampuan Dasar Plus)

Yang tergolong dalam tingkat ini dapat memulai uan mempertahankan
percakapan-percakapan langsung yang dapat diramalkan, dan memenuhi
tuntutan-tuntutan sosial terbatas. Kemampuan berbicara mungkin dapat
menjangkau lebih jauh daripada hanya kebutuhan-kebutuhan mendesak
untuk mempertahankan hidup. Ujaran sebahagian besar terdiri atas rentetan
ujaran-ujaran singkat dan terpisah. Ketepatan di dalam aturan tata bahasa
dasar sering ada, namun tidak konsisten. Sementara beberapa struktur
sudah mapan, kesalahan-kesalahan terjadi pada pola-pola yang lebih
kompleks. . Ia sering harus mengulangi ujaran-ajarannya agar ia dapat
difahami oleh umum.

Tingkat 2 (Kemampuan Terbatas)

Yang tergolong. pada, tingkat ini dapat memenuhi tuntutan-tuntutan
sosial vnirln dan melakukan interaksi rutin yang berhubungan dengan
pekerjaan yang sifatnya terbatas cakupannya. Di dalam tugas-tugas bahasa



yang lebih kompleks dan rumit. penggunaan bahasanya J>~da umumnya
mengganggu lawan bicara. Ia dapat memperoleh inti dan hampir semua
percakapan sehari-hari. tetapi ia sulit untuk memahami penutur asli dalam
situasi-situasi yang menuntut pengetahuan khusus dan yang bersifat rumit.
Struktur linguistik biasanya tidak begitu terinci dan belum dikuasai secara
tuntas; kesalahan-kesalahan sering terjadi. Penggunaan kosa kata tepat bagi
ujaran-ujaran yang berfrekuensi tinggi, tetapi terdapat kejanggalan-
kejanggalan atau ketidaktepatan pada ujaran yang lain. .

Tingkat 2+ (Kemampuan Terbatas Plus)

Yang tergolong pada tingkat ini dapat memenuhi hampir semua
persyaratan dengan penggunaan bahasa yang sering. tetap'i tidak selalu.
efektif dan dapat diterima. Ia sering memperlihatkan kefasihan yang tinggi
dan kemudahan berbicara. namun bila dalam keadaan tegang atau
mengalami tekanan, kemampuannya menggunakan bahasa secara efektif
mungkin memburuk. Pemahaman terhadap pembicaraan penutur asli
dengan kecepatan normal pada umumnya hampir lengkap. Penutur asli
sering menemukan dalam ujaran orang tersebut pengali matan ide secara
kaku atau tidak tepat. kesalahan penunjukan waktu. tempat dan persona atau
kejanggalan lain yang walaupun tidak salah. masih kurang tepat. Pada
umumnya yang tergolong pada tingkat ini dapat berpartisipasi dalam
kebanyakan interaksi sosial. formal dan informal; tetapi keterbatasan-
keterbatasan, apakah dalam jangkauan konteks dan tipe tugas yang dikuasai
atau dalam tingkat ketepatan. menghalangi efektivitas. Kosa kata umum
biasanya dikuasainya, tetapi tidak selalu dapat dihasilkan dengan mudah.

Tingkat 3 (Kemampuan Umum)

Yang tergolong pada tingkat ini dapat berbicara dengan ketepatan
struktural dan kosa kata yang memadai untuk berpartisipasi secara efektif di
dalam kebanyakan percakapan-percakapan formal dan informal mengenai
topik-topik praktis. sosial, dan yang berhubungan dengan pekerjaan/jabatan.
Namun demikian. dalam hal penggunaan bahasa untuk konteks-konteks
minat khusus maka keterbatasan-keterbatasan orang tersebut pada umumnya
membatasi pembicaraan ke{lada konteks-konteks minat khusus di mana ada
pengetahuan yang diketahui bersama. Ia dapat .secara efektif menggabung
struktur dan kosa kata untuk menyampaikan makna secara tepat. Ia
berbicara dengan mudah dan mengisi jeda-jeda dengan tepat. Di dalam
percakapan langsung dengan penutur asli dialek baku den~an kecepatan
yang normal. pemahaman cukup lengkap. Kesalahan terjadi pada struktur
yang berfrekuensi rendah dan yang sangat kompleks.

Tingkat 3+ (Kemampuan Umum Plus)

Yang tergolong pada tingkat ini sering dapat menggunakan bahasa untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam banyak tugas-tugas rumit dan
CUk-LiPberat. Meskipun dengan kemampuan yang jelas. ia mungkin masih
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memperlihatkan keraguan, ketidakpastian, usaha, atau kesalahan-kesalahan
yang membatasi jangkauan tugas-tugas penggunaan bahasa xang dapat
dilakukannya dengan meyakinkan. Kesalahan terpola yang bersifat sepintas
terjadi pada struktur yang berfrekuensi rendah dan yang sangat kompleks.

Tingkat 4 (Kemampuan Maju)

Yang 'tergolong pada tingkat ini dapat menggunakan bahasa secara
lancar dan tepat dalam semua tingkatan yang biasanya berhubungan dengan
kebutuhan-kebutuhan. Kemampuan bahasa jarang menghambat dia di
~a!am melaksanakan tugas apa pun y,ang memerlukan bahasa; namun akan
Jarang dianggap sebagai penutur asli. Ia dapat melaksanakan tugas-tugas
bahasa yan~ luas dan rumit, yang mencakup hampir semua hal-hal yang
menarik mm at penutur asli yang terdidik termasuk tugas-tugas yang tidak
berkaitan langsung dengan keahlian dalam pekerjaan tertentu. Ia dapat
mengatur suasana dalam pembicaraan interpersonal dengan pelbagai
kalangan penutur asli yang berstatus tinggi dan rendah dengan berbagai
khalayak, tugas, situasi, dan den~an berbagai tujuan. Hampir tanpa kecuali,
ia dapat memahami penutur ash dari dialek baku dan dialek utama lainnya
di dalam interaksi langsung apa pun.

Tingkat 4 + (Kemampuan Maju Plus)

Yang tergolong pada tingkat ini memiliki kemampuan berbicara dalam
semua hal secara tetap unggul dan biasanya sepadan dengan kemampuan
berbicara penutur asli yang fasih dan terdidik, Kemampuan bahasa tidak
menghalangi penampilan tugas penggunaan bahasa dalam hal apa pun.
Namun demikian, dari se~i budaya, ia belum tentu dianggap sebagai penutur
asli. Kendatipun ia memiliki penguasaan dan jangkauan yang luas mengenai
struktur bahasa sasaran, kesiJapan yang tidak akan dilakukan seorang
penutur asli mungkin masih terjadi. Ia memiliki penguasaan yang baik
mengenai kosa kata, dan pengalimatan yang jarang tidak tepat, namun masih
kadang-kadang ada kelemahan-kelemahan di dalam idiom, ungkapan bahasa
percakapan, pelafalan, rujukan budaya, atau mungkin masih terdapat
kegagalan kecil untuk berinteraksi secara paling tepat.

Tingkat 5 (Kemampuan Setara Dengan Penutur Asli)

Yang tergolong pada tingkat ini memiliki kemampuan berbicara yang
secara fungsional sepadan dengan kemampuan penutur asli yang sangat fasih
dan terdidik, dan yang mencerminkan norma budaya dari negara tempat
bab~a. .tersebut digunakan. Ia menggunakan bahasa sasaran dengan
f!ekslblhtas dan intuisi yang tinggi, sehingga semua ujarannya dalam segala
tingkatan sepenuhnya diterima oleh penutur asli yang terdidik di dalam
segala aspek bahasa sasaran, yang meliputi keluasan kosa kata dan idiom,
ungkapan bahasa percakapan dan rujukan-rujukan budaya yang tepat.
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