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tidak bermasalah sehingga tidak perlu dipersoalkan.
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Singaraja cenderung memiliki sikap bahasa yang bersifat meniga terhadap bahasa Indonesia,
yang ...... 02_0404358.pdf. diakses pada tanggal.
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afektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka, ...
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Indonesia. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana sikap bahasa siswa terhadap bahasa
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sikap berbahasa mahasiswa laki-laki dan
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di dalam suatu konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, sikap dapat dipelajari dan dibentuk melalui
interaksi dengan objek sosial atau peristiwa sosial.
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lingkup penelitian ini dibatasi pada masalah sikap bahasa.
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